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CONVENÇÕES PARA A TRANSCRIÇÃO1 

Convenção  Significado  Exemplo  

Aa.: Aluna Aa.: oh pró deixa eu perguntar aqui? 

Ao.: Aluno Ao.: quatro 

Gr. A.:  Grupo de alunos Gr. A.: substantivo 

P.: Professora P.: não por enquanto não 

... Qualquer pausa inclusive eu tou... até assim um pouco surpresa 

(  ) Incompreensão de palavras 

ou segmentos 

eu só acho que se fosse comigo ia (  ) 

(hipótese) Hipótese do que se ouviu eu fiz isso (e eles disseram assim) professora 

você tá maluca? 

((comentário)) Comentários do transcritor Ao.: vai escrever alguma coisa aí na frente? 

((referindo-se ao esquema do quadro que está 

copiando no caderno)) 

/ Truncamento, interrupção 

discursiva 

só que quando os alunos chegam no ensino 

médio existe uma/ um modo 

: ou :: Alongamento de um fonema 

(a repetição do sinal indica 

um fonema muito alongado) 

Ao.: nã::o 

? Interrogação  P.: quais são os elementos assim essenciais da 

oração? o sujeito e o que mais? 

MAIÚSCULAS Entonação enfática  só que DENtro do sujeito que é formado pelo 

artigo os e pelo substantivo alunos tem algo 

mais que a gente pode reconhecer 

[  ] 
[  ] 

Sobreposição, 

simultaneidade de vozes 

Aa.: [tem onde?] 
Ao.: [qual o romance professora?] 

- - Silabação  Isso é fun-da-men-tal. 

                                                           
1 Essas convenções adotadas seguem as recomendações da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O 

texto completo das recomendações encontra-se disponível em 
<http://www.concordancia.letras.ufrj.br/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=58> 
Acesso em 01 agosto, 2015. 

 
 

http://www.concordancia.letras.ufrj.br/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=58


 
 

 

SUMÁRIO 
 

RESUMO .............................................................................................................................................. 15 

ABSTRACT .......................................................................................................................................... 16 

INTRODUÇÃO .................................................................................................................................... 17 

1. A PESQUISA EM LINGUÍSTICA APLICADA: ENFOQUES NOS OBJETOS DE ENSINO 
DE LÍNGUA PORTUGUESA ............................................................................................................. 23 

1.1 Transposição Didática ................................................................................................................. 28 

1.2 Contribuições do ISD para a prática das atividades de escrita .................................................... 32 

1.3 Gestos de trabalho do Professor de LP ........................................................................................ 37 

2. PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA ....................................................................... 46 

2.1 Dimensões da etnografia ............................................................................................................. 46 

2.2 Campo da Pesquisa ..................................................................................................................... 55 

2.2.1 Breve Histórico do Colégio .................................................................................................. 55 

2.3 Os sujeitos da Pesquisa ............................................................................................................... 58 

2.4 Início da Pesquisa ........................................................................................................................ 63 

2.5 Os dados do estudo em (re)análise .............................................................................................. 66 

3. A AULA DE LÍNGUA PORTUGUESA: PRODUÇÃO TEXTUAL E GESTOS DE 
TRABALHO DO PROFESSOR ......................................................................................................... 71 

3.1 A escrita em foco ........................................................................................................................ 71 

3.1.1 A escrita na Pesquisa ............................................................................................................ 76 

3.2 Análise de amostras de produção textual .................................................................................... 78 

3.2.1 Considerações acerca do episódio 1 – contribuições dos princípios etnográficos e da 
transposição didática ................................................................................................................... 111 

3.2.2 Considerações acerca do episódio de aula 2 à luz do Interacionismo Sociodiscursivo e dos 
gestos didáticos. .......................................................................................................................... 152 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................................ 169 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................................. 174 

ANEXO 1 ............................................................................................................................................ 180 

ANEXO 2 ............................................................................................................................................ 181 

ANEXO 3 ............................................................................................................................................ 183 

ANEXO 4 ............................................................................................................................................ 184 

ANEXO 5 ............................................................................................................................................ 185 

ANEXO 6 ............................................................................................................................................ 186 



 
 

ANEXO 7 ............................................................................................................................................ 191 

ANEXO 8 ............................................................................................................................................ 193 

ANEXO 9 ............................................................................................................................................ 194 

ANEXO 10 .......................................................................................................................................... 196 

ANEXO 11 .......................................................................................................................................... 205 

ANEXO 12 .......................................................................................................................................... 215 

ANEXO 13 .......................................................................................................................................... 230 

ANEXO 14 .......................................................................................................................................... 241 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 
MAIA, K. R O. Gestos Didáticos em Atividades de Escrita: Enfoques no Interacionismo 
Sociodiscursivo e na Transposição Didática. 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 analisou as práticas de produção textual, sob o enfoque da 
transposição didática e do Interacionismo Sociodiscursivo, em duas turmas do 1º ano do 
Ensino Médio, através dos gestos didáticos de ensino propostos pelo docente e verbalizados 
na aula de português. Transposição didática está sendo aqui compreendida como o ato de 
transformar um saber científico num saber escolar e, para isso, o professor tem papel 
fundamental já que ele seleciona, analisa, relaciona e adapta o saber científico à sua realidade 
escolar ao implementar o planejamento proposto relativo aos conteúdos disciplinares do 
currículo escolar (CHEVALLARD, 1991; CRISTOVÃO, 1999; DOMINGUINI, 2008; 
TEIXEIRA, 2012). Mapeamos os gestos didáticos do professor no trabalho com a escrita, 
com vistas a que o aluno construa o conhecimento linguístico e discursivo, mais 
especificamente nas atividades de  produção textual, e, analisamos se o professor utiliza 
gestos didáticos quando da e na transposição didática, a maneira como se apropria dos objetos 
de ensino para a realização de atividades de produção textual na aula de português. A 
pesquisa em campo foi orientada por uma abordagem etnográfica (Erickson (1984), André 
(1995, 1997), Fino (s.d.), Oliveira (2009), Magnani (2002, 2009), Rodrigues (2011), Green; 
Dixon; Zaharlick (2005), Rodrigues, (2011), desse modo a sala de aula foi pensada como 
espaço natural de produção de dados, transcrevemos aulas de duas classes de língua 
portuguesa do Ensino Médio, uma no turno matutino e a outra do turno noturno, de uma 
escola pública, com o objetivo investigar se os gestos didáticos do professor de língua 
portuguesa potencializam ou não o ensino, no momento da transposição didática. Os 
resultados confirmaram o pressuposto do qual partimos inicialmente, isso é, que os gestos 
didáticos quando de sua ocorrência na aula impulsionam, restringem e modalizam as 
produções dos alunos, afirmando a estrita relação de dependência com o posicionamento do 
professor. 
 
Palavras Chave: Ensino de Português. Gestos Didáticos. Transposição Didática. 
Interacionismo Sociodiscursivo.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT   

 

MAIA, K. R. O. Didactic Gestures in Writing Activities: Approaches in Socio-discursive 
Interactionism and Didactic Transposition. 2016. Master degree Research (Master of Arts: 
Culture, Education and Languages) - PPGCEL, State University of Southwest Bahia, Vitoria 
da Conquista - Bahia. 

 

Abstract: This research analyzed textual production practices, with a focus on didactic 
transposition and on Sociodiscursive Interactionism, in two 1st high school years in a 
Portuguese class, through the didactic gestures teaching proposed by the teacher and 
verbalized in Portuguese classes. Didactic transposition is here understood as the act of 
turning a scientific knowledge in school knowledge and, therefore, the teacher plays a key 
role as he/she selects, analyzes, lists and adapts scientific knowledge to his/her school reality, 
when implementing the plan proposed on the subject content of the school curriculum 
(CHEVALLARD, 1991; CRISTOVÃO, 1999; DOMINGUINI, 2008; TEIXEIRA, 2012). We 
mapped the didactic gestures of the teacher dealing with writing, waiting for the student to 
build the linguistic and discursive knowledge, specifically in text production activities, and 
analyzing if the teacher uses didactic gestures during didactic transposition as well as the way 
he/she appropriates of the teaching objects for performing textual production activities in 
Portuguese class. Field research was guided by an ethnographic approach (Erickson (1984), 
André (1995, 1997), Fino (nd), Oliveira (2009), Magnani (2002, 2009), Rodrigues (2011), 
Green; Dixon; Zaharlick (2005), Rodrigues (2011), this way, the classroom was taken as a 
natural space for data production, we mapped and transcribed two Portuguese classes in a 
high school, one in the morning shift and the other in the night shift, in a local state school, in 
order to investigate if the didactic gestures of the Portuguese’s teacher can potentiate or not 
teaching, at the time of didactic transposition. The results confirmed the assumption, which 
we set initially, that is, the didactic gestures when they occur in class, they boost, restrict and 
modalize student’s productions, asserting the strict relationship of dependence with the 
teacher's position. 

 

Keywords: Portuguese teaching. Didactic gestures. Didactic Transposition. Sociodiscursive 
Interactionism. 
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INTRODUÇÃO 
 

O trabalho em exposição situa-se no campo da Linguística Aplicada e tem por objetivo 

reconstruir a trajetória de pesquisa acerca da produção de textos na escola de ensino médio, 

problematizando os gestos didáticos que incidem na transposição didática operada pelo 

professor quando da proposição e realização de atividades relacionadas a esse eixo das aulas 

de português. O interesse por essa temática resultou de nossa prática como professora de 

Língua Portuguesa e Língua Estrangeira por mais de quinze anos. Com o tempo em sala de 

aula, percebemos que os alunos gostavam de escrever uns para os outros, alguns, inclusive, 

produziam composições musicais, poesias, mas se achavam incapazes de realizar uma boa 

“redação”. Fomos percebendo então, que o trabalho com a escrita que vem sendo feito em 

sala de aula está longe de ser um trabalho de produção textual, uma vez que vem acontecendo 

de forma que o aluno escreva sobre o que ele não sabe, sobre temas geralmente 

encomendados pelo professor e que, na maioria das vezes, estão distantes do interesse desses 

alunos.  

Pesquisas têm mostrado que a produção de texto, quando acontece, 
ainda se constitui em uma atividade mecânica, de escrita 
descontextualizada, em que a redação de textos vazios de significados 
ocupa o espaço de uma atividade em que o aprendiz pudesse dizer 
algo a alguém, de forma efetiva (SILVA, 2012, p. 27).  
 

Geraldi (1991, p. 135) considera a produção de textos “... como ponto de partida de 

todo o processo de ensino/aprendizagem da língua [pois] é no texto que a língua se revela em 

sua totalidade” (grifo nosso). Na maioria das vezes, o aluno fracassa ao escrever porque essa 

atividade quase nunca proporciona o seu crescimento. Ela visa, na maioria dos casos, apenas a 

apontar alguns problemas estruturais e ortográficos. Sobre este assunto, Bazerman (2009, 

p.147) afirma que os 

 

 [...] gêneros que atuam na sala de aula são mais do que uma repetição ritual 
de proposições padronizadas. Se eles falham em ser mais do que isso, é 
porque nós esvaziamos de tal forma o sentido da atividade de sala de aula, 
que as produções genéricas se tornaram meros exercícios formais.  

 

Geraldi (1991, p. 135) nos fala sobre duas concepções distintas de escrita: uma que 

determina que se escreve “para a escola”, pois o aluno produz uma redação, para o professor 
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ler e atribuir nota, sem demonstrar o seu ponto de vista e outra denominada “na escola”, 

responsável pela produção de texto, na qual o aluno atribui-lhe o seu ponto de vista, que pode 

contribuir na construção de novas produções ou até mesmo no trabalho da reescrita. 

No entanto, há ainda os que vêem a atividade de escrita como um “dom”, Sercundes 

(1997) nos fala sobre algumas concepções do ensino da escrita e, dentre elas está a concepção 

que considera a atividade de escrever com um dom inerente ao aluno. Nessa concepção, a 

tarefa de escrita é vista como uma atividade tão dura e penosa, que reforça uma ideia errônea 

de que só uns poucos privilegiados possuem a habilidade com a mesma, e, no entanto, aqueles 

que dominam a escrita, são vistos como detentores de um dom, ou estão diante de um 

momento de inspiração. (SERCUNDES, 1997, p.76).   Pensando assim, os professores pouco 

fazem para auxiliar os seus alunos a pensarem sobre o processo de escrita. 

É preciso conceber o aluno como produtor de textos e conceber o texto como unidade 

de ensino na qual professores e alunos confrontarão seus saberes num espaço de interação 

verbal – a sala de aula. A escrita, por ser a forma mais privilegiada pela escola para a 

exposição, principalmente, dos saberes escolares, foi também a forma escolhida para ser 

analisada nesta pesquisa. Dentre as atividades de escrita, resolvemos trabalhar com as 

atividades de produção textual, pois foram nessas atividades que detectamos o problema. 

Desse modo, vale salientar que a maioria dos professores, quando questionados sobre 

o seu maior objetivo quanto ao ensino de Língua Portuguesa, indica que se refere ao bom 

desempenho dos alunos na vida e na sociedade. Quanto à utilidade da língua que é ensinada, a 

maioria das indicações se liga ao melhor desempenho linguístico, registrado como “falar e 

escrever melhor”, e também ao sucesso na vida prática. O ensino do português, assim, aparece 

como algo desligado de qualquer utilidade ou utilização prática, tendo o objetivo focado em si 

mesmo. A nosso ver, nos parece que ainda é importante, até mesmo para professores da área, 

o estudo de regras gramaticais e normas de como se escreve e se fala corretamente, de acordo 

com a norma padrão. (Fato que poderemos vislumbrar mais a seguir nas aulas analisadas).  

Quanto ao que se deve ensinar, não há um consenso.  

Concordamos com Silva (2009, p.137) quando este ressalta que as diretrizes 

curriculares e documentos oficiais da educação fazem um discurso de oposição ao ensino de 

Língua Materna, criticando uma perspectiva reducionista, que se fixa no estudo de palavras e 

frases descontextualizadas. Ainda segundo o autor, esse discurso deixa claro o pensamento de 

que o ensino de gramática e análise sintática tem sido o grande equívoco em torno do ensino 

da língua. 
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Percebemos, ainda, que a escola prioriza o saber sobre a língua e não o saber a língua 

em si. Geraldi (1991, p.90) assevera que: “Conteúdos de ensino há que foram, são e sempre 

serão conteúdos porque sempre foram ensinados”, embora não respondam a qualquer 

necessidade do estudante. Segundo Santos (1994, p.162), “o que ocorre em sala de aula ganha 

novo sentido quando é analisado, levando-se em conta as lutas e os pactos que possibilitaram 

a inclusão e exclusão de determinados conteúdos”. Ademais, conforme Matencio (2001, 

p.73), há também polêmicas que: 

 

[...] dificultam que se faça, na formação de professores, a distinção 
essencial entre o saber sobre o objeto de estudo da disciplina científica, os 
saberes sobre esse objeto que se vinculam direta ou indiretamente à 
prática (portanto ao ensino) e o saber fazer na prática de ensino. 

  

Sempre ouvimos pelos corredores das escolas os alunos se preocupando em ter que 

decorar orações subordinadas, uso da crase ou regras de outros usos gramaticais. Isso nos faz 

notar que, mesmo hoje, com tantos estudos feitos, em que se prioriza o uso da gramática de 

forma contextualizada, ela ainda pode estar muito em voga nas escolas e de forma 

fragmentada. Diante disso, lançamos as seguintes questões: O que estaria acontecendo, então? 

Por que o professor (responsável pela reprodução do saber) ainda enfatiza tais conteúdos em 

sua prática? 

Nas palavras de Rodrigues (2011, p. 185):  

Tendo como aporte teórico o pensamento do Círculo de Bakhtin, não se 
pode dizer que um professor que cursou quatro anos de uma faculdade 
de Letras desconhece o mundo da teoria. Ele pode não ter tido acesso às 
novas teorias, mas alguma teoria o levou a formar-se professor e ir para 
a sala de aula. Na sua atuação como professor ele não “inventa”, não 

cria algo absolutamente novo, pois entendendo a linguagem como 
essencialmente dialógica,  
sabemos que ninguém cria sozinho.  
 
 

  Se os professores conhecem a teoria, e grande parte procura se atualizar, por que 

continuam repetindo os mesmos equívocos do passado? Silva (2009, p.143) ressalta que 

“Uma resposta a tal questionamento é que os saberes docentes, informados pela prática do 

ensino tradicional, continuam orientando de forma significativa o trabalho do professor de 

língua materna [...]”. Por isso, nos últimos anos, ouvimos muitas vezes que a escola precisa 

mudar. O assunto, mesmo recorrente, continua atual. Talvez porque entre o constatar e o 

mudar, de fato, haja uma boa distância, a mesma que separa a teoria da prática. 
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O estudo da interação professor/aluno se constitui em um importante passo para que o 

professor/pesquisador possa repensar a sua própria prática. Segundo Matencio, esses estudos 

são de suma importância nesta perspectiva, pois possibilitam ao professor uma posição 

reflexiva de sua prática em sala de aula (MATENCIO, 2001, p.14). De acordo com esta 

autora, a análise do gênero ‘aula’ possibilitaria não apenas a reflexão sobre as interações orais 

dialogadas, como também sobre as práticas de ensino. Em suma, o estudo das interações orais 

em sala de aula, assumindo aqui a aula como um dos gêneros onde se atualiza o discurso 

didático, pode contribuir de maneira significativa para o ensino de português.  

Matencio ainda acrescenta que é importante que o processo de interação em sala de 

aula seja integrado à formação dos professores, para que eles estudem ações sobre, com e 

através da língua, realizadas em sala de aula. A autora diz também que as pesquisas sobre a 

interação em sala de aula permitem que se compreenda o processo de co-construção dos 

sentidos na aula, através, sobretudo, da microanálise da interação. Daí o fato de termos 

escolhido a sala de aula como campo de pesquisa, pois é nesse espaço que analisaremos se a 

ação do professor no momento da transposição didática pode impulsionar, corrigir ou 

modificar a produção do aluno. 

Segundo Coelho, “A sala de aula tradicional é um contexto de interação 

institucionalizado em que indivíduos reconhecidos como professor e alunos constroem suas 

identidades relacionais face a face, no dia a dia escolar, a partir de direitos e deveres 

interacionais” (COELHO, 2011, p.25). Na sala de aula, os papéis sociais seguem uma 

hierarquia, e o professor é o responsável pela transmissão do conhecimento, mas em termos 

interacionais em que os alunos participam do processo de co-construção dos sentidos. O papel 

do professor é de grande relevância para a nossa pesquisa. 

A pesquisa ora apresentada acha-se intrinsecamente ligada às preocupações com o 

ensino de produção textual. Analisamos, por assim dizer, os gestos didáticos do professor, 

com vistas a que o aluno construa o conhecimento linguístico e discursivo nas atividades de 

produção textual, na aula de Língua Portuguesa. Assim sendo, nosso objetivo geral é o de 

investigar os gestos de trabalho do professor de Língua Portuguesa quando da e na 

transposição didática, na maneira como se apropria dos objetos de ensino para a realização de 

atividades de produção textual, na aula de português. Para tanto, incursionamos por mapear 

produções do campo da Linguística Aplicada, delimitando a categoria da transposição 

didática na prática pedagógica para extrair das aulas de produção textual, constitutivas do 

corpus desta pesquisa, os gestos didáticos do professor que potencializam ou não o ensino da 

escrita. 
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Depois de apontados os nossos propósitos, esclarecemos que, para que eles sejam 

alcançados, faz-se mister demonstramos alguns conceitos-base, que serão mais amplamente 

discutidos a seguir. Dentre eles, destacam-se as noções de gestos didáticos (AEBY -DA GHÉ; 

DOLZ, 2008) e os conceitos de transposição didática (CHEVALLARD, 1985; CRISTOVÃO, 

1999; DOMINGUINI, 2008; TEIXEIRA, 2012). Outros conceitos fundamentais para a 

realização deste trabalho são os aportes teóricos do Interacionismo Sociodiscursivo 

(SCHNEUWLY; DOLZ, 2004). E, afirmamos, aqui, a filiação da pesquisa ao campo de 

estudo da Linguística Aplicada, que veremos no capítulo a seguir. 

 Assinalamos, outrossim, que escolhemos a pesquisa etnográfica como metodologia de 

produção de dados, visto que acreditamos que a participação e a observação do dia a dia 

escolar “possibilitam um olhar investigativo mais sensível para compreender a dinâmica 

local” (SILVA, 2009, p.140). À vista disso, buscamos analisar, no momento da interação 

verbal em sala de aula, o funcionamento do discurso didático do professor, ou das 

representações “enraizadas” que justificam a sua prática em sala de aula, verbalizadas ou não, 

através dos gestos didáticos. 

A pesquisa em campo, como já dissemos, é orientada por uma abordagem etnográfica, 

fundamentando-se em estudiosos que se ocupam da etnografia da sala de aula, como Erickson 

(1984), André (1995, 1997), Fino (s.d.), Oliveira (2009), Magnani (2002, 2009), Rodrigues 

(2011), Green; Dixon; Zaharlick (2005), entre outros. Desse modo, a sala de aula está sendo 

pensada aqui como campo de pesquisa, lugar de investigação e cultura (COELHO, 2011).  

Nesse tipo de pesquisa, é de suma importância que consideremos a visão que os 

sujeitos da pesquisa têm do contexto social. Na pesquisa etnográfica, o pesquisador vai a 

campo sem hipóteses prontas, acabadas, e aberto para notar os dados novos, pistas que 

surgirão durante a pesquisa. Quanto a isso, Green, Dixon e Zaharlick (2005, p. 7) ressaltam 

que:  

 

Um observador que adentra o campo de investigação com uma lista de itens 
predefinida, ou com um esquema de observação que defina a priori todos os 
comportamentos ou eventos que serão registrados, não está, decerto, se 
engajando na etnografia, não obstante o nível de profundidade da observação 
feita ou o grau de credibilidade do sistema de observação. 

 

 O pesquisador é, na verdade, um sujeito ativo que vai dialogar com os demais 

participantes da pesquisa nesta análise discursiva.  Em suma, na pesquisa etnográfica,  
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[...] o pesquisador não segue hipóteses rígidas, fica atento ao surgimento de 
pistas que o conduzam a novas formulações, novas perspectivas de análise. 
Aqui é essencial a experiência pessoal do pesquisador, sua sensibilidade, 
abertura e flexibilidade para a descoberta de novas categorias, novas formas 
de interpretação do objeto pesquisado (ANDRÉ, 1997).  

          

         Nesse contexto, elucidamos que a nossa pesquisa foi realizada em duas turmas do 1º ano 

do Ensino Médio, uma no turno matutino e outra no turno noturno, do Colégio Estadual 

Adelmário Pinheiro, em Vitória da Conquista-Bahia. A escolha da escola foi feita porque faço 

parte do quadro de professores dessa UE desde 2007, e como ao ingressar no curso de 

mestrado, eu não havia conseguido a licença para ficar exclusivamente estudando, teria que 

conciliar trabalho e estudo, então continuar na mesma escola facilitaria o nosso trabalho de 

pesquisador. Os turnos matutino e noturno também foram escolhidos pela mesma razão: eram 

os turnos de trabalho do pesquisador na UE. Escolhemos turmas do 1º ano, pois são turmas 

com alto índice de reprovação (como poderemos perceber nos gráficos das páginas 53 e 54).  

   Essa dissertação está organizada em três capítulos: no primeiro capítulo discorremos 

acerca dos pressupostos teóricos que fundamentam a nossa pesquisa. Iniciamos com a filiação 

de nossa pesquisa à Linguística Aplicada e o enfoque nos objetos de ensino de Língua 

Portuguesa, em seguida, destacamos a importância das contribuições do Interacionismo 

Sociodiscursivo (ISD), para as atividades de Língua Portuguesa, em especial as atividades de 

produção textual, logo depois, abordamos o conceito de transposição didática e suas 

implicações para o ensino em sala de aula e por último, explicitamos acerca das noções de 

gestos didáticos. 

 No segundo capítulo, apresentamos os procedimentos metodológicos da pesquisa. Nesse 

capítulo, abordamos sobre a etnografia e etnografia educacional e o processo de produção de 

dados da pesquisa. 

 No terceiro capítulo, analisamos os dados obtidos durante a pesquisa de campo, 

valendo-nos dos pressupostos teóricos escolhidos por nós.  E, por fim, a conclusão. 

 Concluímos que os gestos didáticos podem impulsionar, restringir ou modificar a 

produção do aluno, nas atividades de produção textual. O estudo dos gestos didáticos 

específicos é de fundamental importância para que o professor repense a sua prática, pois tais 

gestos revelam a postura do professor acerca da didática da disciplina que leciona e acerca dos 

conhecimentos específicos da disciplina que leciona. No momento da transposição didática, o 

professor revela suas representações através dos gestos específicos. Nas atividades de 

produção textual, os gestos específicos se fazem de extrema importância, porque tais gestos 

dos professores podem tanto incentivar, modificar ou restringir a produção do aluno.  
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1. A PESQUISA EM LINGUÍSTICA APLICADA: ENFOQUES NOS OBJETOS DE 
ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Nesse capítulo abordaremos a relevância da inserção da pesquisa no campo da 

Linguística Aplicada, visto que vários estudos nessa área tem sido muito importantes, pois 

propõem uma reflexão sobre questões que envolvem situações de ensino, visando à 

qualificação de profissionais da educação para o trabalho em sala de aula. Em seguida, 

falaremos sobre a importância do papel do professor no processo de transposição didática em 

sala de aula, abordaremos os gestos didáticos dos mesmos, no momento da aula, e 

mostraremos como os pressupostos do Interacionismo Sociodiscursivo são de grande 

relevância para as atividades de produção textual. 

Não podemos falar de ação didática em sala de aula sem considerar os processos de 

interação da aula abordados na Linguística Aplicada, doravante LA, que se configura como 

uma abordagem indisciplinar, nas palavras de Moita Lopes (2008), do processo de interação 

professor/aluno/linguagem. Com tantas mudanças ocorridas no cenário mundial, sobretudo o 

advento da globalização, fizeram-se necessários novos estudos na área da linguagem para 

adequação à nova realidade e público. De acordo com Moita Lopes, a LA tradicional é uma 

área centrada em práticas de ensino, mas com grande dependência da Linguística. Assim 

sendo, foi preciso pensar numa LA crítica que atravessasse as fronteiras disciplinares, sem ser 

dependente de nenhuma delas. O referido autor nos diz, ainda, que a construção do 

conhecimento teria que ser diferente não apenas porque o mundo estava diferente, mas 

também porque as mudanças que aconteceram requereram processos de construção do 

conhecimento que deveriam envolver implicações de mudanças na vida social. Além do 

citado Moita Lopes, Rajagopalan, entre outros, nos mostra que os linguistas se distanciaram 

dos problemas concretos relativos à linguagem. O indivíduo isolado ocupou um lugar central 

em grande parte da reflexão sobre a linguagem, no século XIX. Quanto a isso, Bakhtin (2006, 

p.25) diz: “A consciência individual não só nada pode explicar, mas ao contrário, deve ela 

própria ser explicada a partir do meio ideológico e social”. Para Bakhtin não era interessante o 

estudo do indivíduo isolado e, sim o indivíduo no social, na interação com outros. 

A Linguística teórica partia do princípio da racionalidade científica, e a ciência era 

uma atividade fria e metódica. Moita Lopes cita como exemplo o linguista Bloomfield, que 

acreditava que as crenças populares, a respeito do fenômeno da linguagem, não tinham o 

menor valor, pois não havia fundamentação científica. Tais crenças eram vistas como 

superstições, folclore e eram, portanto, desvalorizadas. As disciplinas aplicadas, por sua vez, 
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são recentes nos cursos de ensino de línguas e, junto com elas, surge também um aumento 

significativo das pesquisas-ação. A LA deixaria de ser intermediadora entre a teoria e a 

prática e passaria a intervir na prática social, já que a Linguística teórica dava pouca 

importância a questões como racismo, pobreza, sexismo, homofobia uma vez que se 

mantinham distantes dos problemas da prática da linguagem. 

 Moita Lopes (2006, p.14) diz que houve uma “necessidade de pensar uma linguística 

aplicada (LA) que dialogasse com teorias que estão atravessando o campo das ciências sociais 

e das humanidades”. Mesmo no meio acadêmico, de acordo com Cavalcanti, a LA foi vista 

durante muito tempo como uma disciplina responsável pela aplicação de teorias linguísticas à 

prática de ensino de Línguas. Nesse sentido, Lopes (2006, p.20) ressalta que havia uma: 

[...] simplificação da área, então entendida como lugar de encontrar soluções 
para problemas relativos ao uso da linguagem, apagando a complexidade e 
efemeridade das situações de uso estudadas, que não, necessariamente, se 
replicam da mesma forma, o que impossibilita pensar em soluções.  

 

Celani (1992) nos fala sobre o lugar da LA como um lugar de centralidade em relação 

a outras áreas do conhecimento, tais como: Psicologia, Antropologia, Sociologia, Educação, 

Filosofia, etc. Contudo, essa centralidade não indica superioridade da LA em relação às outras 

disciplinas, mas sim a ausência de fronteiras entre as disciplinas, daí Moita Lopes falar em LA 

indisciplicinar. Segundo Celani (1992, p. 21):  

Em uma representação gráfica da relação da LA com outras disciplinas com 
as quais ela se relaciona, a LA não apareceria na ponta de uma seta partindo 
da Linguística. Estaria provavelmente no centro gráfico, com setas 
bidirecionais dela partindo para um número aberto de disciplinas 
relacionadas com a linguagem, dentre as quais estaria a Linguística, em pé 
de igualdade, conforme a situação, com a Psicologia, a Antropologia, a 
Sociologia, a Pedagogia ou a tradução. 

 

A LA, em consonância com Cavalcanti (2006, p. 235), distingue-se da pesquisa em 

Linguística, pois esta última tem como ponto de partida as teorias linguísticas, podendo 

investigar ou não uma questão prática e, através da análise de dados e descrição dos mesmos, 

volta confirmando ou refutando suas hipóteses. Já a LA identifica um problema relacionado 

ao uso da linguagem, busca bases teóricas em outras áreas de investigação e conhecimento, 

procura um exemplo prático do problema em questão para ser analisado e depois ainda propõe 

sugestões de encaminhamento e possíveis soluções para o problema detectado. No caso de 

nossa pesquisa, percebemos que os professores exercem uma grande influência no momento 

do ensino/aprendizagem dos alunos, e, aproveitando essa ausência de fronteiras entre as 

diversas áreas do conhecimento que a LA nos permite ter, através dos pressupostos teóricos 
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do Interacionismo Sociodiscursivo, doravante ISD, e de estudos acerca da transposição 

didática e dos gestos didáticos analisamos a prática do professor em sala de aula e também, se 

os seus gestos didáticos impulsionaram, restringiram ou modificaram a produção do aluno, 

nesse cenário discursivo, para logo depois, tentarmos ainda, sugerir ou apontar algumas 

sugestões que possam ser úteis para a prática escolar. 

Para Moita Lopes (2006, p.31), a LA deve ser constituída de quatro aspectos, a saber: 

1. a imprescindibilidade de uma LA mestiça, que corresponde, na verdade, à 
mesma reestruturação interdisciplinar que está ocorrendo em outros campos 
do conhecimento, de modo a poder dialogar com o mundo contemporâneo; 
2. uma LA que explode a relação entre teoria e prática, porque é inadequado 
construir teorias sem considerar as vozes daqueles que vivem as práticas 
sociais que queremos estudar; mesmo porque no mundo de contingências e 
de mudanças velozes em que vivemos a prática está adiante da teoria; 
3.uma  LA que redescreve o sujeito social ao compreendê-lo como 
heterogêneo, fragmentado e fluido, historicizando-o; 
4.LA como área em que ética e poder são pilares cruciais, uma vez que não é 
possível relativizar todos os significados: há limites éticos que devem nos 
orientar. 
 

Em relação ao primeiro tópico, quando se fala em interdisciplinaridade, Pennycook 

(2006, p.72) afirma que “Uma das limitações de compreensões comuns da 

interdisciplinaridade é o modo por meio do qual as disciplinas continuam a ser vistas como 

entidades bastante estáticas”. O autor supramencionado nos fala da importância de entender 

que as disciplinas são espaços dinâmicos que precisam estar preparadas para uma virada 

linguística e cultural nas ciências sociais. E acrescenta, ainda, que “As disciplinas não são 

estáticas, domínios demarcados de conhecimento aos quais pedimos emprestados construtos 

teóricos, mas são elas mesmas domínios dinâmicos de conhecimento” (PENNYCOOK, 2006, 

p.72). Além disso, ele chama a atenção, outrossim, para uma LA transgressiva, que seria uma 

LA como campo de investigação transdisciplinar, ou seja, aquela que atravessaria, que 

romperia as fronteiras disciplinares, sem ser dependente de nenhuma. 

Em relação ao segundo tópico elencado por Moita Lopes, podemos dizer que a LA 

passa a dar voz às minorias e a pensar questões também relevantes, e de ordem prática, mas 

que foram negligenciadas pela Linguística teórica, tais como: sexismo, homofobia, racismo, 

pobreza, etc. No terceiro tópico, por seu turno, Lopes nos aponta o papel do sujeito social na 

sociedade pós moderna. Hall (2006, p.12-13) já nos mostrava que o sujeito pós- moderno 

tinha se fragmentado em várias identidades. Ele era desprovido de uma identidade fixa, 

permanente: “O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades 

que não são unificadas ao redor de um “eu” coerente” (HALL, 2006, p.13). A LA tradicional 
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demorou de entender o papel do discurso na constituição do sujeito, o sujeito como múltiplo e 

conflitante. Mesmo no âmbito escolar, o público atual também é diferente; as salas de aula 

estão repletas de identidades múltiplas, conflitantes e em desenvolvimento. Portanto, não há 

mais lugar para a educação bancária tão criticada por Freire, em que os alunos eram vistos 

como homogêneos, como “vasos vazios” a serem preenchidos pelo educador. Nesse tipo de 

educação, julgava-se que o aluno nada sabia, era um receptáculo vazio, havendo, pois, a 

antidialogicidade. Desta maneira, a palavra do aluno e a sua cultura eram roubadas. Portanto, 

a LA tem o papel de problematizar questões, pensando em sujeitos fragmentados e 

heterogêneos, nos dias atuais, mostrando que a produção do conhecimento não é neutra, posto 

que está no domínio de práticas sócio históricas. Nessa perspectiva, Moita Lopes (2006, p. 22) 

acrescenta: 

São tempos em que os ideais da modernidade têm sido questionados e 
reescritos, principalmente aqueles referentes à definição do sujeito social 
como homogêneo, trazendo a tona seus atravessamentos identitários, 
construídos no discurso [...], como também os ideais que dizem respeito a 
formas de produzir conhecimento sobre tal sujeito, que tradicionalmente o 
descorporificam no interesse de apagar sua história, sua classe social, seu 
gênero, seu desejo sexual, sua raça, sua etnia, etc. 

 

O quarto tópico, finalmente, destaca a importância da ética dos trabalhos em LA. A 

esse respeito, Fabrício (2006, p. 62) destaca: “Podemos orientar nossas ações por valores e 

juízos éticos, tendo em vista não valores universais, mas sim valores democraticamente 

definidos na esfera pública e no diálogo aberto”. 

Para atender às especificidades do professor de português, alguns pesquisadores que 

trabalham na área de LA têm desenvolvido atividades de formação nas escolas, associadas à 

reflexão sobre questões que envolvem situações de ensino, visando à qualificação desses 

profissionais para o trabalho na perspectiva das novas propostas (RODRIGUES, 2011). Nessa 

mesma linha de análise, Cavalcanti (1986, p.2) assinala que: “[...] no momento atual as 

tendências da Linguística centradas no discurso são de interesse para as pesquisas que vêm 

sendo desenvolvidas em LA, e. g. interação professor e aluno em sala de aula, compreensão 

em leitura, discurso assimétrico do tipo dentista-paciente”. Filho, por sua vez, diz o seguinte: 

   

No país, a pesquisa aplicada na esfera  dos estudos da linguagem está 
fortemente concentrada nos programas de pós-graduação que apresentam 
condições para a sua prática continuada. As subáreas da LA são, 
majoritariamente, o ensino-aprendizagem de língua (s) e tradução (2007, 
p.116).  
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 Há também outras questões que estão ganhando espaço nos estudos da LA, tais como: 

as interações em contexto de trabalho, políticas linguísticas, identidade, linguagem e 

tecnologia, gêneros e interação conversacional. Daí o fato de a nossa pesquisa estar filiada ao 

campo de estudo da Linguística Aplicada, pois interessa-nos, conforme defendido por 

Pennycook (2009, p.138): “tanto criticar quanto transformar”. Pretendemos não apenas 

apontar um problema, e, ou criticá-lo, mas também sugerir possíveis soluções para o mesmo. 

Sendo assim, acreditamos na relevância da LA em nossa pesquisa, pois 

Não é a simples aplicação da teoria para fins práticos, mas pensar a própria 
teoria de forma diferente, nunca perdendo de vista o fato de que o nosso 
trabalho tem que ter que alguma relevância. Relevância para as nossas vidas, 
para a sociedade em geral (RAJAGOPALAN, 2003, p. 12). 

 

Além da importância da relevância da pesquisa para a prática social, acreditamos 

ainda, em conformidade com Silva (2009, p.142) que:  

 [...] o diálogo e a interação mais estreita entre diferentes disciplinas, como, 
por exemplo, antropologia, educação, ergonomia, linguística e sociologia, 
podem corroborar numa perspectiva transdisciplinar para investigar o 
sucesso ou fracasso da instrução em sala de aula.  

 

No arcabouço teórico do nosso trabalho de pesquisa, há o diálogo e interação entre a 

LA, o ISD e a Etnografia. Tomamos a LA com objetivo 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, considerando que a produção do 

conhecimento não é neutra, posto que está no domínio de práticas sócio históricas, como já 

dissemos anteriormente. O ISD é utilizado como aporte teórico que “entende as ações 

humanas como sendo determinadas pela dimensão social, cujos elementos constituem e 

modificam essas ações” (SILVA, 2012, p.29). E, como metodologia optamos pela etnografia, 

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, pois “o 

foco de interesse dos etnógrafos é a descrição da cultura (práticas, hábitos, crenças, valores, 

linguagens, significados) de um grupo social [...]” (André, 1995, p. 28). Em outras palavras, 

André enfatiza que 

Por meio de técnicas etnográficas de observação participante [...] é possível 
documentar o não-documentado, isto é, desvelar os 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 significados que são criados e recriados no 
cotidiano do seu fazer pedagógico (ANDRÉ, 1995, p. 41). 
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Em relação ao ensino de Língua Portuguesa, por exemplo, a LA traz grandes 

contribuições para problematizarmos as práticas enraizadas em nossas escolas, principalmente 

em relação à escrita mais especificamente a produção textual (que fez parte do nosso objeto 

de investigação), pois, consoante Silva (2009, p. 148): 

[...] a produção de textos denominados de dissertação, narração e descrição 
identificam as denominadas práticas escolares de produção escrita. São 
textos produzidos apenas na escola, cujas funções estão restritas à avaliação 
do conhecimento ortográfico e gramatical dos alunos, como se tais saberes 
linguísticos fossem suficientes para o exercício da produção textual escrita. 

 

Fabrício (2006, p.58), por seu lado, enfatiza que cabe ao linguista aplicado utilizar construtos 

teóricos de referência sempre “desconfiando da formação de sistemas explicativos coesos, 

desestabilizando conceitos naturalizados e desprendendo-se de consensos tranquilizadores”. 

De acordo com Silva (2009, p.137), a Educação, a Linguística e a Linguística Aplicada 

concebem o ensino de escrita em Língua Materna como objeto de estudo. Interessa-nos, nesta 

pesquisa, a LA.  

1.1 Transposição Didática 
 

Como nos interessa a ação do trabalho do professor, há outro aspecto que é de grande 

relevância para a nossa pesquisa, a saber: o conceito de transposição didática. Podemos dizer 

que um dos maiores problemas enfrentados, hoje, pelo professor está relacionado a 

redimensionar o objeto de ensino para outra situação discursiva, que é a sala de aula. 

Lembramos que uma coisa é o discurso acadêmico desses saberes e outra coisa, totalmente 

diferente, é o discurso de sala de aula.  

A transposição didática é, por assim dizer, uma ação do trabalho do professor. O 

professor não pode simplesmente minimizar os conteúdos, ou reduzir, simplificar para que 

seja ensinado e faça parte do currículo, pois, assim, haveria a perda de significados, perda de 

informações. Chevallard foi um dos precursores no que tange ao estudo da transposição 

didática. De acordo com este autor, (1985, apud DOMINGUINI, 2008, p.2): 

O Conhecimento científico é organizado na forma de conteúdos 
escolares, didaticamente elaborados para permitir sua transmissão por 
parte do professor e uma possível assimilação por parte do aluno. Os 
conteúdos são um conjunto de saberes que o contexto social vigente 
compreende como necessário a serem transmitidas às novas gerações 
(DOMINGUINI, 2008, p.2). 
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O conhecimento de sala de aula é, portanto, um conhecimento didaticamente 

adaptado à prática educativa. Em relação a isso, Chevallard (1985, apud DOMINGUINI, 

2008, p.11), acrescenta: 

O conhecimento passa pelos seguintes processos: “nascimento na 

comunidade acadêmica, assumindo modalidades e funções diferentes; 
exposição e difusão; reprodução e reconstrução social – produção 
didática, na qual as exigências não são as mesmas da produção 
acadêmica”. O conhecimento escolar, portanto, não é uma reprodução fiel 
do conhecimento científico (DOMINGUINI, 2008, p.11). 

 

O saber científico passa por inúmeras reformulações, ajustes para se transformar no 

conhecimento escolar, que não se configuram numa simplificação do conhecimento original e 

sim numa adaptação a uma linguagem que é mais próxima da linguagem dos alunos, ou seja, 

uma versão didaticamente modificada que facilite a compreensão dos mesmos pelos alunos. 

Em relação a isto, Matencio (2001, p.57) acrescenta: 

O discurso científico é um discurso primário em relação à construção do 
objeto de estudo, os discursos de divulgação científica e didático fazem parte 
do conjunto de discursos secundários, que visam à transmissão de 
conhecimentos sobre esse objeto e são marcados por reformulações do 
discurso científico.  

 

Ainda acerca do processo de transposição didática, Astolfi e Develay, citados por 

Dominguini, chamam a atenção para o processo de “despersonalização e da 

descontemporalização dos conceitos, quando se tornam objetos de ensino. Em vez de estarem 

ligados a questões científicas precisas a serem resolvidas, tornam-se ‘verdades de natureza’ 

[...]” (DOMINGUINI, 2008, p.13). Nesse contexto, só a título de exemplificação, os autores 

apontam para o grande risco que corremos quando a natureza do conhecimento é modificada, 

quando sai da esfera discursiva em que foi pensado, podendo perder o foco dos problemas 

enfrentados pelos cientistas durante suas investigações. Tal fato pode ser vislumbrado em 

alguns livros didáticos, que hoje são o maior instrumento de apoio ao professor em sala de 

aula, mas que possuem um conhecimento científico pensado, elaborado e analisado para uma 

realidade que pode não ser a nossa, a da nossa escola.  

De acordo com Matencio (2001, p. 37): 

É certo que há, na pesquisa sobre o ensino de língua materna no Brasil, 
muito trabalho a realizar. Um exemplo transparece na existência de poucos 
estudos que buscam refletir sobre o processo de transposição didática na 
interação de sala de aula – articulando conhecimentos científicos à sua 
divulgação (nas revistas científicas ou, de maneira indireta, nas diretrizes 
curriculares e manuais didáticos) e investigando sua interferência na prática 
de ensino/aprendizagem. 
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Como vemos, ainda é restrito o interesse na análise no processo de materialização do 

discurso didático. Isto porque, de acordo com Coelho (2011, p.32): 

 [...] estudos centrados, por exemplo: na (re)construção de identidades e/ou 
papéis sociais e/ou comunicativos de aluno e professor; nas interações da e 
na sala de aula, que podem envolver (dentre uma série de outros recortes) 
discussões relativas à transposição didática ou à análise de como um dado 
conceito teórico de uma determinada área de conhecimento é (re)construído, 
ao longo de um dado período, são pesquisas relacionadas ao discurso 
didático. 

 

Schneuwly (2009, apud NASCIMENTO, 2011b, p.5) nos diz que a transposição 

didática, entendida como propôs Chevallard (1985), possui três níveis de mediação, a saber 

1. O primeiro deles está relacionado ao processo de seleção dos saberes científicos que 

serão transformados em saberes escolares; É nesse nível que se constroem as diretrizes e 

parâmetros que regem a educação, tais como as matrizes curriculares, os PCNs, diretrizes, etc. 

2. O segundo nível seriam as transformações que ocorrem no saber que foi adaptado 

para ser ensinado no ambiente escolar, ou seja, as transformações no objeto de ensino. Nesse 

nível estaria o planejamento do professor, a escolha do material didático. 

3. Nesse nível seria o sistema didático, ou seja, nível em que se encontram professor, 

aluno e objeto de ensino. É aí “onde se presentificam os objetos de conhecimento nas 

diferentes atividades que se desenvolvem (mediadas pelos instrumentos e pelos comandos 

reguladores do professor)” (NASCIMENTO, 2011b, p.5). Aqui, nesse nível, seria o espaço de 

materialização do planejamento, do livro didático e dos saberes dos professores e dos alunos. 

O quadro abaixo ilustra perfeitamente o que dissemos acima: 

 

Quadro 1 – A complexidade da atividade educacional 

1º Nível 2º Nível 3º Nível 

SISTEMA 

EDUCACIONAL 

SISTEMAS DE 

ENSINO 

SISTEMAS 

DIDÁTICOS 

 

 

 

Nesse nível se formulam 

diretrizes gerais adotadas pela 

sociedade: PCNS. DCEs... 

No contexto brasileiro 

 

 

Nesse nível se situam as 

escolas, os programas, a 

administração, supervisão e 

coordenação das ações no 

interior da escola, tanto para a 

 

Nesse nível se localizam os 

três polos: professor-alunos-

objetos de conhecimento. 

Nele se institucionalizam, 

presentificam e topicalizam 

os objetos de conhecimento e 
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encontram-se também neste 

nível as Matrizes Curriculares 

e Diretrizxes para a 

organização dos saberes.  

organização do tempo (séries, 

anos, ciclos do fluxo escolar) 

como a progressão das 

aprendizagens. 

se materializam os 

mecanismos de internalização 

e apropriação dos artefatos 

culturais através dos gestos 

didáticos dos professores. 

 

Fonte: Nascimento, 2011, p.10. 

A autora mencionada anteriormente salienta que, é nesse terceiro nível da transposição 

didática, o nível do sistema didático que emerge o papel fundamental do professor, que seria 

tomar um objetivo prescrito nos documentos oficiais e transformá-lo, adaptá-lo para constituir 

o saber escolar, ou seja, o objeto de ensino que será presentificado durante a aula, durante o 

momento de interação. Quanto a isso, a autora diz ainda que  

No quadro de uma didática das práticas sociais, os conhecimentos didáticos 
da disciplina compreendem não somente os saberes que se ensinam na 
disciplina, mas também as formas mais competentes de representação dos 
conteúdos para torná-los acessíveis e compreensíveis para a internalização 
dos alunos (NASCIMENTO, 2011b, p.4). 

 
Sendo assim, o professor nesse processo de transposição didática, mobiliza suas 

representações acerca dos objetos de ensino, bem como suas intenções, objetivos, que são 

materializados em sala de aula, no momento da interação verbal, ou seja,  

Os conhecimentos da disciplina articulam os objetos do saber a uma 
multiplicidade de procedimentos  do  professor,  em  sua  maioria  são  
procedimentos discursivos, sobretudo do professor de língua portuguesa que 
faz dos discursos orais em que  em  sala  de  aula  a  sua  principal  
ferramenta  de  mediação  das  práticas  de  ensino (NASCIMENTO, 2011b, 
p.7). 

   
Portanto, o trabalho do professor, que está no terceiro nível de mediação, como propôs 

Chevallard (1985) são atividades “resultantes da dimensão subjetiva que envolve 

conhecimentos e experiências individuais e sociais constituídas nas relações do e no trabalho, 

mas estão impregnados da história de vida e das experiências vivenciadas na vida pessoal e 

profissional” (NASCIMENTO, 2011b, p.14).  

A ação do trabalho do professor é determinada pela dimensão social, na prática social. 

Silva (2012, p. 30) diz que “[...] as atividades humanas são inevitavelmente sociais e se 

organizam em função das interações estabelecidas nas diferentes formações discursivas”. Daí 

a importância da concepção interacionista da linguagem para nossa pesquisa, já que o 

conceito de transposição didática, que é uma ação do trabalho do professor, “não se distancia 

da visão interacionista sociodiscursiva, que se concentra na terceira etapa do processo de 
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transposição, ou seja, para o que realmente acontece em sala de aula, mais especificamente, 

para o agir [...] do professor”(ARAÚJO, 2014, p.6).   

Proposto por Bronckart e alguns colaboradores, o ISD analisa as ações humanas a 

partir de perspectivas históricas, discursivas e sociais, “focalizando a ação de linguagem como 

resultado da apropriação humana das propriedades da atividade social mediada pela 

linguagem” (COLE, 2012, p.53). 

Bronckart salienta que  

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

Com base no que foi exposto, exploramos as contribuições dos pressupostos teóricos 

do ISD às práticas de produção textual em sala de aula. Já que a nossa pesquisa está afiliada à 

LA “na qual, necessariamente, a abordagem de atividades humanas e linguageiras se amplia e 

o sujeito falante/escritor é considerado através de diferentes e complementares vieses [...] 

(MALAQUIAS e PEREIRA, 2012, p. 75), encontramos no arcabouço teórico do ISD as 

ideias necessárias para o desenvolvimento de nossa pesquisa, já que o ISD tem a visão da 

língua como formadora, interativa e social (como veremos mais a seguir). 

 

1.2 Contribuições do ISD para a prática das atividades de escrita 
 

A partir dos estudos de Vigotsky sobre a relevância da interação para o 

desenvolvimento humano e dos estudos de Bakhtin acerca dos gêneros discursivos, tornou-se 

consenso, entre a maioria dos educadores e pesquisadores, que o objeto de estudo da língua 

portuguesa deve eleger os gêneros discursivos como propulsores da aprendizagem.  Para 

Geraldi (1991, p.3), “Aparentemente, a tranquilidade na escolha de um foco poderia ser 

atingida pela seleção do próprio objeto de ensino: a língua ou mais amplamente a linguagem”. 

 Como o foco de nossa pesquisa é a língua escrita, mais especificamente a produção 

textual, é preciso levar em consideração o conhecimento prévio e vernacular que o aluno 

(agente-produtor) traz quando chega à escola, pois entendemos o processo de produção 

textual em consonância com o ISD, que parte do princípio que 

 [...] a escrita de um texto é uma ação de linguagem socialmente situada, pois 
reflete as escolhas linguístico-discursivas de um agente-produtor, em que 
este, apoiando-se nas experiências dos mundos formais (físico, social e 
subjetivo), materializa linguisticamente uma ação psicológica, a qual 
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corresponde ao desejo desse agente em interagir por meio da linguagem 
(SILVA, 2012, p. 28).  

 

 Entretanto, muitas vezes, tal conhecimento não habilita o aluno a produzir diferentes gêneros 

de textos, daí a importância do papel da escola, pois, nela, “o aluno terá a oportunidade de 

experienciar diferentes espécies de textos, lendo-os e, consequentemente, produzindo novos 

exemplares a partir do conhecimento adquirido” (SILVA, 2012, p.27).  

Muitas pesquisas na área têm mostrado que a produção de texto nas escolas brasileiras 

tem sido feita de maneira descontextualizada, de forma mecânica, uma vez que os alunos 

escrevem acerca de temas aleatórios, encomendados pelo professor, apenas para obter uma 

nota no final da unidade letiva, sem que haja qualquer propósito sociocomunicativo do 

produtor do texto nesta atividade de linguagem. A produção escrita deveria, entrementes, 

atender a intenções específicas, determinadas previamente, pois, assim, seria uma atividade 

significativa para o aluno. Segundo Pereira (2012, p.10) “[...] a melhor maneira de ajudar os 

alunos a ler e a escrever é criar situações em que tenham de ler e escrever para propósitos 

específicos, isto é, em que leitura e escrita sejam necessárias para algo”. Com isso, 

salientamos que o ISD concebe os textos como instrumentos do desenvolvimento humano. 

Nessa perspectiva, os textos “[...] são entendidos como unidades comunicativas globais – a 

relacionar, por um lado, com as atividades de linguagem (ou discursos) de que dependem e, 

por outro, com os tipos de discurso (ou atitudes de locução) que integram” (COUTINHO, 

2007, p.102). 

Destarte, assinalamos que o ISD é um aporte teórico baseado na psicologia 

sociointeracional de Vigotsky e concebe a dimensão social como determinante das ações 

humanas, ou seja, vê que as atividades humanas são “inevitavelmente sociais e que se 

organizam em função das interações estabelecidas nas diferentes formações sociodiscursivas” 

(SILVA, 2012, p. 30).  

Para o ISD, “uma ação significante propicia a autonomização do pensamento 

consciente através das situações de linguagem que são sócio-historicamente construídas e 

reguladas” (COLE, 2012, p.53). 

Em suma, o ISD leva em conta as ações humanas nas interações sociais e discursivas. 

Cada agente-produtor, ao se comunicar, é influenciado pelas convenções próprias do quadro 

social em que está inserido, ou seja, até para se comunicar ele vai tentar alcançar seus 

propósitos comunicativos, por exemplo, baseando-se no seu receptor, etc. No entanto, não é 
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certeza que a mensagem que o agente queira passar, ao produzir determinado texto, seja 

totalmente compreendida pelo receptor (BARROS, 2012, p.188).  

O autor em foco diz, ainda, que “Isso pode ser ainda mais difícil se pensarmos na 

escrita, em que, diferentemente da fala, há a ausência de elementos suprassegmentais, como o 

acento tônico e a entonação e outros elementos extralinguísticos, como por exemplo, os gestos 

que podem, eventualmente, auxiliar na compreensão do que está sendo discutido”. 

(BARROS, 2012, p.189). 

Para Malaquias e Pereira (2012, p. 77), o ISD contempla uma visão de língua como 

sendo interativa, social e formadora, como havíamos mencionado anteriormente:  

Interativa, porque a língua, nessa perspectiva, seria por excelência interação, 
troca que permite agir comunicando e transformando: um sujeito que 
fala/escreve para outro sujeito, com um objetivo e intenção previstos. Social, 
porque os sujeitos referidos estão situados, fazem parte de uma comunidade 
linguística, falam, escrevem de um lugar social e, por vezes, respondem por 
este. Nesse sentido, a língua, portanto, só existe em sociedade, em contextos 
situados de atuação comunicativa, relativamente estáveis, em que o sujeito 
se identifica com, no e através do outro. Formadora, porque é a partir do uso 
situado da linguagem que nos desenvolvemos cognitivamente e modificamos 
o social. 

   

Acrescentamos que as ações de linguagem são materializadas no texto. Em palavras 

mais claras, Bronckart, (1999, p. 91), afirma que ação de linguagem “designa propriedades 

dos mundos formais (físico, social e subjetivo) que podem exercer influência sobre a 

produção textual”. Segundo o autor mencionado, para se produzir um texto, o agente-produtor 

mobiliza suas representações sobre os mundos de acordo com duas perspectivas: por um lado, 

representações sobre os mundos levando em conta o contexto de produção em que o agente se 

encontra e, também representações sobre a temática que será verbalizada no texto.  Silva 

(2012, p. 32-33) nos fala sobre cinco postulados acerca das ações de linguagem que são de 

extrema importância para entendê-las: 

1. Essas ações psicológicas concretizam-se nas interações verbais, as quais 
refletem o agir comunicativo que se configura a partir dos mundos 
representados (objetivo, social e subjetivo); 
2. As representações desses mundos contribuem para formar os contextos de 
produção das atividades verbais, sendo estas indexadas socialmente e 
definidas a partir de sua função pragmática e da formação social em que 
atua; 
3. A materialização dessas atividades se dá por meio de textos que, por sua 
vez, estão contidos nos gêneros, sendo estes considerados o instrumento de 
linguagem por excelência, o qual viabiliza as relações sociocomunicativas 
cotidianas, de que não se pode fugir; 
4. São os gêneros de textos que correspondem à efetiva produção oral e 
escrita por meio da língua (gem), por isso a necessária atenção aos elementos 
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estruturantes da textualização e aos elementos enunciativos que os 
configuram; 
5. As condições de produção dos textos são fatores essenciais ao pensarmos 
nos objetivos para uma produção escrita, visto que a situação de ação da 
linguagem determinará o que o agente-produtor diz, como ele diz e qual a 
sua intenção ao dizer. 

 

As ações de linguagem são prefiguradas pelos gêneros, assim, 

por exemplo, “a atividade de conferir os exercícios feitos em casa é a 

condição para que haja a possibilidade de escolha de gênero “correção da 

tarefa de casa” (NASCIMENTO, 2014, p.60). 

A ação de linguagem mobiliza um conjunto de operações que são denominadas 

capacidades, ou melhor dito, para realizar as ações de linguagem, os agentes-produtores 

mobilizam alguns conhecimentos obtidos nas suas próprias ações de linguagem ou na dos 

outros sujeitos, de modo que tais acontecimentos são denominados capacidades de linguagem. 

Essas capacidades possibilitam o desenvolvimento do pensamento consciente. 

 Com o aporte teórico do ISD, temos em mãos uma descrição minuciosa dos 

conhecimentos (capacidades de linguagem) que são necessários e também as habilidades que 

são mobilizadas no momento da produção de textos escritos. Segundo Leite (2012, p. 150-

151), na ação da linguagem no texto, o agente-produtor mobiliza as capacidades de 

linguagem, a saber:  

 

 Capacidades de ação: possibilitam ao sujeito adaptar sua produção à 
situação de ação de linguagem (representações de conteúdo temático e dos 
contextos físico, social e subjetivo), e ao gênero textual; 
 Capacidades discursivas: possibilitam escolher a infraestrutura textual 
(tipos de discurso, articulação entre os tipos de discurso, sequências e outras 
formas de planificação, plano geral); 
 Capacidades linguístico-discursivas: possibilitam realizar operações de 
linguagem implicadas na produção do texto e são de quatro tipos: (1) 
mecanismos de textualização (conexão, coesão nominal e coesão verbal); (2) 
mecanismos enunciativos (gerenciamento de vozes e modalizações); (3) 
construção de enunciados, orações e períodos; e (4) escolha de itens lexicais. 

 

Na produção textual, “o agente-produtor recorre às suas representações dos mundos 

físico, social e subjetivo, que vão servir como contexto para a produção textual e como 

conteúdo temático, configurando-se a situação de ação de linguagem” (SOARES, 2012, p. 

268). Reforçando o que dissemos anteriormente, Oliveira, em consonância com as ideias de 

Bronckart, salienta que para que um texto seja produzido, o agente-produtor mobiliza algumas 

representações em relação à situação de interação na qual ele julga se encontrar e também 
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aquelas acerca do conteúdo temático, ou seja, dos temas verbalizados no texto (OLIVEIRA, 

2012, p. 114).  

O autor mencionado acima, ainda retomando as ideias de Bronckart diz que, o 

contexto de produção diz respeito ao “conjunto de parâmetros que podem exercer uma 

influência sobre a forma como um texto é organizado” (OLIVEIRA, 2012, p. 114), ou seja, 

esses parâmetros são referentes aos estados físico e psíquico do agente-produtor e também às 

condições do lugar de produção (contexto), etc; alguns fatores associados ao mundo físico e 

outros relacionados ao mundo subjetivo. 

Ademais, é no contexto sociossubjetivo que há “a preponderância do social em 

detrimento do aspecto físico” (OLIVEIRA, 2012, p.114), visto que a produção de todo texto é 

feita através de uma interação comunicativa que se relaciona ao mundo social (regras sociais, 

valores, etc) e também se relaciona ao mundo subjetivo, que é, segundo o autor, “a imagem 

que o agente dá de si ao agir” (OLIVEIRA, 2012, p.114).  Em relação a esse contexto 

sociossubjetivo, Oliveira (2012, p. 115) aponta os principais parâmetros: 

 

a) O lugar social: no quadro de qual formação social, de qual instituição ou, 
de forma mais geral, em que modo de interação o texto é produzido (escola, 
família, mídia, exército, igreja, interação comercial, interação profissional, 
etc); 
b) A posição social do emissor (que lhe dá seu estatuto de enunciador): que é 
o papel social que o emissor desempenha na interação em curso (papel de 
professor, de pai, de cliente, de superior hierárquico, de amigo, etc.); 
c) A posição social do receptor (que lhe dá seu estatuto de destinatário): qual 
é o papel social atribuído ao receptor do texto (papel de aluno, de criança, de 
colega, de subordinado, de amigo, etc.); 
d) O objetivo (ou os objetivos) da interação: qual é, do ponto de vista do 
enunciador, o efeito (ou os efeitos) que o texto pode produzir no seu 
destinatário? 

 

Desta forma, quando há, por parte do autor, a preocupação de adequar a linguagem para a 

produção de um determinado gênero, a preocupação com os efeitos que o texto poderá 

produzir no seu interlocutor, essa produção textual é realizada num “processo de socialização” 

(OLIVEIRA, 2012, p.124), pois, ao selecionar o tipo de linguagem que será utilizada, o 

agente-produtor do texto age de acordo com as convenções sociais (regras, normas, etc.) que 

são determinadas de acordo com o contexto social em que o texto pertence e no qual irá 

circular depois. 

Seguindo por essa mesma linha de análise, observemos o que diz Soares (2012, p. 

269) nas linhas abaixo:  
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Todo texto é produzido numa situação sociocomunicativa determinada e, 
consequentemente, expressa as imagens que os interlocutores fazem um do 
outro, os papéis sociais que desempenham, a situação em que se encontram. 
Diferenças hierárquicas entre as pessoas determinam variações linguísticas e 
revelam como o uso da linguagem é forma de atuação social. Quem diz 
alguma coisa faz com certa intenção e é essa  
Intenção que orienta todo o processo de composição textual. Todo texto quer 
convencer, impressionar, solicitar, criticar, e visa produzir os efeitos 
correspondentes no interlocutor, tornando aceitável o ato que insinua. 

 

 Nas atividades de escrita, entendemos que os trabalhos com os gêneros discursivos 

não são apenas meios para estudar os aspectos linguísticos do texto, mas eles próprios são a 

ação de linguagem. E, antes de se trabalhar um gênero, a preocupação central deve ser 

fornecer uma situação comunicativa em que tal gênero seja necessário, pois, segundo 

Malaquias e Pereira (2012, p.94), “Não há grande produtividade em ensinar a organização ou 

a formatação de um gênero textual, se ele não for foco de apropriação e prática dos 

estudantes”. Segundo os autores, o trabalho com os gêneros deve ser interativo, formador e 

social, pois antes mesmo da escolha de um tema para a produção textual, deve-se antes 

oferecer uma situação comunicativa em que tal gênero a ser produzido seja necessário.  

 Antes de se trabalhar um gênero, portanto, é necessário “refletir sobre o seu contexto 

de produção e circulação e sobre os efeitos de sentidos pretendidos e gerados” (LEITÃO, 

2012, p. 230). Infelizmente, muitas pesquisas criticam o uso dos gêneros discursivos na 

escola. Na realidade, eles estão sendo dissociados “de suas esferas de circulação e estudados a 

partir da identificação e/ou reprodução de suas características formais [...]” (LEITÃO, 2012, 

p. 230).  Ainda com base neste autor, o ISD, idealizado por Jean-Paul Bronckart, surge dessa 

necessidade de ultrapassar essas questões linguístico estruturais e se aprofundar na análise 

social e psicológica, dentre outras, no processo de produção de textos orais e escritos. 

 

1.3 Gestos de trabalho do Professor de LP 
 

 Ao se pensar na melhor estratégia para ser utilizada nas aulas de Língua Portuguesa, 

no nosso contexto atual, o professor se depara com enormes desafios, pois com o avanço da 

tecnologia, e a rapidez com que as informações chegam, os alunos se tornam cada vez mais 

exigentes quantos às aulas. A ação didática nas aulas terá que ser muito mais interessante e 

motivadora e isso exige também do professor um “agir multifacetado” (CÓTTICA e SEIDE, 

2013, p.2). Neste contexto, a interação professor/alunos assume uma relevância muito grande, 
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pois sem a motivação, participação dos alunos, certamente, não se conseguirá atingir o 

objetivo esperado na aula.  

Num ensino tradicional, uma aula de qualidade era aquela em que os alunos ficavam 

em silêncio ouvindo o conteúdo que era transmitido pelo professor, no entanto, numa 

proposta de ensino que seja dialógica e interacionista, uma boa aula é aquela em que os alunos 

sejam ativos e que participem da co-construção dos significados. Espera-se que o professor 

tenha um discurso cada vez mais dialógico e menos monológico, como era comum. 

 Trata-se de uma mudança de atitude por parte dos professores os quais, 
muitas vezes, não têm à disposição as estratégias necessárias para promover 
momentos de interação efetiva em sala de aula e apresentam graus diferentes 
de competência retórica, entendida como a capacidade de promover a adesão 
de seus alunos (CÓTTICA e SEIDE, 2013, p.10). 

 Em relação à Língua Portuguesa, as autoras supramencionadas salientam a 

importância dos estudos acerca dos gestos didáticos do professor. Segundo as autoras 

 [...] considerar a natureza dialógica da linguagem é pertinente quando se 
pensa na elaboração do gesto didático do professor, pois este, no momento 
de fazer suas escolhas discursivas deve ter em vista o seu público e o 
objetivo do processo educacional para a comunicação ocorrer de forma 
eficaz” (CÓTTICA; SEIDE, 2013, p.2). 

Bakhtin e Volochinov (1996, p.124) postulam que “[...] a comunicação verbal é 

sempre acompanhada por atos sociais de caráter não verbal (gestos de trabalho, atos 

simbólicos de um ritual, cerimônias, etc) dos quais ela é muitas vezes apenas complemento 

desempenhando um papel meramente auxiliar”, assim com os gestos didáticos do professor 

durante a aula, que tem o papel de auxiliar na compreensão de um dado conteúdo. 

 Cóttica e Seide (2013, p.2) falam também, da importância de uma reflexão e, de uma 

análise de situações discursivas de sala de aula, utilizando a noção de gestos didáticos como 

estratégias discursivas do fazer do professor para que suas aulas se tornem mais atraentes para 

os alunos. Quanto a isso, Nascimento (2011, p.3) salienta que  

Os gestos do trabalho nesse contexto demandam reflexões sobre as 
dificuldades do ofício de ensinar que envolvem diferentes saberes: os 
saberes específicos da disciplina, o saber da didática da disciplina e o saber 
mobilizado na construção dos objetos de ensino.  

Os saberes específicos da disciplina fazem parte do discurso científico e o saber da 

didática da disciplina bem como o saber mobilizado na construção dos objetos de ensino 

fazem parte do discurso didático (que já discutimos anteriormente).  
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Faz-se necessário, portanto, entender os pressupostos que respaldam a noção de gestos 

didáticos, apresentados pelas autoras mencionadas anteriormente, a fim de situar o conceito 

em nossa pesquisa bem como proceder a uma análise de excertos, a título de exemplificação. 

O primeiro pressuposto está relacionado à interatividade, ou seja, o estímulo à resposta do 

aluno precisa ser enfatizado pelo professor para que seu gesto didático seja eficaz e o processo 

de produção do conhecimento, de fato, aconteça (CÓTTICA e SEIDE, 2013, p. 3). Nessa 

perspectiva, a sala de aula é pensada como um ambiente de interação em que a assimilação do 

conhecimento se torna primordial. Este primeiro pressuposto podemos perceber nos turnos de 

fala abaixo, que fazem parte do episódio de aula 1,  resultante de nossa pesquisa de campo de 

base etnográfica realizada entre maio e outubro de 2015, no Colégio Estadual Adelmário 

Pinheiro. Nesse episódio a professora estimula o aluno a responder, a participar: 

30. P.: Então::: quando eu vou escrever sobre a violência EU sei que o 
que é que está aCONtecendo ao meu redor e consigo falar sobre é: aquele 
assunto coloCANdo as as ideias no papel... Aquilo que eu ACHO:: aquilo 
que enTENdo sobre violência... En::tão a priMEIra coisa que a gente tem 
que lembrar é:: que o TEX-TO narraTIvo::: 
((Professora começa a traçar um esquema no quadro branco)) 
 
31.P.: É TENtar o que? CONtar. Narrar o que? Contar, narrar o que? 
Uma::: 
32. Aa.:história 
33. P.: história (Continua Anexo 10) 

O segundo pressuposto está relacionado com a heterogeneidade dos alunos em sala de 

aula, pois sabemos que a sala está composta por alunos diferentes e, portanto, cada gesto 

didático deve ser pensado levando-se em conta o contexto em que estão inseridos. Na situação 

que demonstraremos abaixo, a professora percebe que um aluno, em seu texto, não sabe 

escrever com a letra cursiva e devido à heterogeneidade da turma, decide que logo dará uma 

aula, para ensiná-lo, devido à importância de tal letra, no momento de uma produção de texto 

para vestibular, de acordo com a visão da professora. E mesmo que todos os outros saibam 

escrever com a letra cursiva, ela decide retomar o assunto, pois nesta situação em particular, 

será necessário. “[...] a ação do professor em uma situação particular de ensinar desenvolve 

gestos didáticos específicos que nos ajudam a compreender o modo pelo qual se dá a 

transformação do objeto de ensino que é regulado por esses gestos” (NASCIMENTO, 2012, 

p.2). Vejamos: 

52. P.: Tem algum problema passar o texto a limpo com essa letra? 
((A professora olha o caderno do aluno)) 
53.P.: Você não sabe escrever com a outra não:::? 
54.Ao.: sei: mas::: 
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55.P.:  A cursiva? 
((Aluno faz que não com a cabeça)) 
56.P.: en::tão escreve com a cursiva: 
57.P.: Ah:::en::tão faz com a letra de forma mesmo que depois eu vou 
trabalhar com vocês isso aí::viu? 
58.Ao:tá bom: (Continua Anexo 10) 
 

Como a professora acredita ser de grande importância o uso da letra cursiva para a realização 

das provas de vestibular, ela decide retornar a esse assunto por saber que a sala não é 

homogênea e que ela não pode partir do princípio de que todos sabem como escrever com a 

letra cursiva. Acreditamos que aí houve o respeito da professora pela heterogeneidade da 

turma. 

O terceiro pressuposto está relacionado à dialogicidade/interatividade em sala de aula, 

que neste contexto, se torna imprescindível. Em relação a isso, Cóttica e Seide (2013, p.3), 

esclarecem que  

Assim, considera-se que a língua e as ações mediadoras a partir desta 
determinam se um ato de fala torna-se mais interativo, isto é, se aos 
indivíduos envolvidos é dada a possibilidade de interagirem 
mutuamente ou se um deles, dada a assimetria de poder, determina 
uma postura monológica a seus atos de fala. 

Nos turnos de fala abaixo, a professora tenta tirar uma dúvida de uma aluna, com uma 

dificuldade de uso da língua em seu ambiente de trabalho e, através da dialogia, a ação da 

professora foi bem sucedida. Vale ressaltar que entendemos dialogia em consonância com 

Bakhtin: 

Não existe a primeira e nem a última palavra, e não há limites para o 
contexto dialógico (este que se estende ao passado sem limites e ao futuro 
sem limites). Nem os sentidos do passado, isto é, nascidos do diálogo dos 
séculos passados, podem jamais ser estáveis (concluídos, acabados de uma 
vez por todas): eles sempre irão mudar (renovando-se) no processo de 
desenvolvimento subquente, futuro, do diálogo. Em qualquer momento do 
desenvolvimento do diálogo, existem massas imensas e ilimitadas de 
sentidos esquecidos, mas em determinados momentos do sucessivo 
desenvolvimento do diálogo, em seu curso, tais sentidos serão relembrados e 
reviverão em forma renovada (em novo contexto). Não existe nada 
absolutamente morto: cada sentido terá sua festa de renovação (BAKHTIN, 
2003, p.410). 

Vejamos, portanto, como a professora faz uso da dialogia em sala de aula e consegue 

alcançar o seu objetivo: 

8. Aa: ProfesSOra, quando é que eu uso a e H A? 
9.P.: H A é do verbo haver. Há/há alunos na sala. Quando é haver haver.  
10.Aa: Certo. E o a? 
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11.P.: O a? Tem a preposição... tem a artigo... tem a pronome::: 
12.Aa: E o A craseado? 
13.P.: O a craseado é quando  a palavra pede (   ) Eu fui à FEIra. a::: feira 
...é::: aí você pode trocar ao cinema então quando pode trocar por ao aí 
você usa crase... diante de palavras masculinas você não pode usar 
cra/crase, diante de verbo você não pode usar...diante de palavras 
mas/femininas você usa...SE o VERbo pedir preposição se a palavra que 
completa pede artigo aí são as REgrinhas que tem que estudar, entendeu?... 
de crase...que a gente aprende lá na 5ª série, 6ª série 7ª série:::né? 
14.Aa: É que::: é::: lá no trabalho eu uso muito... cliENte alega que há::: 
um barulho ((aluna cita exemplo)) 
15. P.: Que há H A. E-XIS-TE um barulho... enTENdeu? Aí é H A, certo? 
16.Aa.: ah:::Entendi. 
17.P.: Agora::: Há um barulho... existe um barulho (    ) aí é verbo haver: 
você escreve H A cer:::to? 
18. Aa.: entendi 
19.P.: Ele fez um barulho... não:: o barulho... porque barulho é palavra 
masculina não pode, então:: a sala está barulhenta aí é a artigo... ele foi à 
escola é a preposição com crase...ele anda a pé: é a preposição sem crase... 
eu a vi na ru::a é a proNOme. Oblíquo... VIU? depois vou dar uma aula 
sobre isso. (Continua Anexo 10) 

  

Esses foram os três pressupostos acerca dos gestos didáticos apresentados pelas 

autoras Cóttica e Seide, que são de fundamental importância para a compreensão dos mesmos.  

A noção de gestos didáticos se tornou conhecida em nosso país, depois de diversas 

pesquisas relacionadas ao ISD. Para Nascimento (2014, p.66), “[...] o gesto didático identifica 

a adaptação feita pelo professor, enquanto sujeito empírico, do gênero de atividade utilizado 

em determinado momento da aula”. Já Nascimento (2012, p.1) diz que os gestos didáticos são 

utilizados pelo professor com a finalidade de transformar “o objeto a aprender em objeto 

ensinado”. Diante disso, percebemos a estreita relação entre a utilização dos gestos didáticos e 

o processo de transposição didática, que discorremos anteriormente. 

Cóttica e Seide (2013, p.5) dizem que os gestos didáticos são unidades de análise e 

também, uma forma de reflexão sobre a ação didática do professor em sala de aula. E as 

autoras concordam com Nascimento quando esta diz que “Para construir seu objeto de ensino, 

o professor conta com artefatos sócio-historicamente construídos (tanto materiais quanto 

simbólicos, de diferentes origens) e disponibilizados pelo meio social em que se encontra” 

(NASCIMENTO, 2011, p.4-5). 

Para uma ênfase maior no conceito de gestos didáticos, faz-necessário, portanto, saber 

a diferença entre gestos didáticos fundadores e gestos específicos (Schneuwly, 2000). Os 
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gestos fundadores seriam aqueles gestos singulares e que são comuns entre todos os 

professores e, os específicos são pensados para situações específicas. Segundo Nascimento 

(2012, p.6), os primeiros “[...] se integram no sistema social da atividade educacional e se 

enquadram nas regras e códigos convencionais estabilizados pelo complexo sistema em que 

se situam as atividades educacionais que constituem a cultura escolar”. Em suma, tais gestos 

seriam uma espécie de padrão a ser seguido por todos os professores. Sendo assim, “A 

elaboração de instrumentos/ferramentas de ensino para mediar o processo de apropriação do 

conhecimento pelos aprendizes faz parte da rotina dos gestos profissionais fundadores” 

(NASCIMENTO, 2011, p.5). 

Schneuwly (apud NASCIMENTO, 2011, p.6) salienta que há uma “[...] duplicidade de 

procedimentos semióticos pelos quais o professor torna presente um objeto social (externo) 

para fazer dele um objeto de estudo (interno)”. Há uma dupla semiotização porque de um lado 

o professor adota um gênero que melhor lhe parece para a situação de ensino, mas por outro 

lado ele terá que fazer adaptações no tipo de gênero escolhido, também devido à situação em 

que está inserido. No entanto, para que esta dupla semiotização aconteça é necessário que o 

professor mostre o objeto de ensino na aula, por meio de gestos que são essenciais para que os 

alunos compreendam o que foi ensinado. O autor utiliza dois termos: presentificação e 

elementarização, para mostrar os meios pelo qual o objeto de ensino aprendizagem é 

presentificado em sala de aula. Estes dois termos, os quais discorreremos mais a seguir, fazem 

parte dos gestos didáticos fundadores. Assim, para ele, estes são os gestos didáticos 

fundadores, ou seja,  

conjunto de elementos mobilizados que materializam o saber delimitado no 
espaço comum e distinto do professor e aprendizes. Espaço comum porque 
apela à memória dos alunos ao evocar objetos já trabalhados e partilhados 
nas aulas; distinto porque professores e alunos percebem as potencialidades 
e dificuldades do saber novo a aprender [...] (SCHNEUWLY, 2000, apud 
NASCIMENTO, 2011, p.6). 

 Nascimento (2011, p.6) postula ainda que, para Schneuwly (2000), esses gestos 

fundadores constituem o “coração do sistema dos gestos didáticos”. Aeby-Daghé & Dolz 

apud Nascimento (2011, p.6) dizem que os gestos fundadores fazem surgir um sistema de 

“gestos didáticos no interior do sistema didático”, a saber 

1) a forma como o professor inicia a topicalização de um objeto novo; 

2) a maneira como formula e regula as tarefas em sala de aula; 

 3) a mediação por instrumentos para regular as atividades em sala; 
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4) a maneira como institucionaliza o conteúdo . 

Nascimento afirma que ela acrescentaria a esse sistema os signos orais, verbo-visuais e 

visuais que também devem ser observados e compreendidos pelos professores. 

Aeby-Daghé & Dolz apud Nascimento (2011, p.6-7) fazem, também, um estudo 

detalhado dos gestos fundadores e acrescentam a modelização a seguir 

1. Presentificação – consiste em mostrar aos aprendizes o objeto de ensino 
em diferentes mídias e suportes; 

2. Elementarização – consiste no dimensionamento particular do objeto que 
implica uma desconstrução e uma colocação em evidência de certas 
dimensões que são ensináveis em um contexto determinado; 

3. Formulação de tarefas – para a entrada do objeto no dispositivo didático, 
esse é o gesto pelo qual o professor apresenta consignas/comandos de 
trabalho pelos quais o objeto é presentificado; 

4.  Materialização – consiste na colocação em cena dos dispositivos 
didáticos no quadro de uma atividade escolar, faz-se pela disponibilização de 
suportes (textos de apoio, exercícios, corpus de frases para análise, objetos 
diversos, etc.); 

5.  Apelo à memória – são os gestos para resgatar objetos já trabalhados para 
permitir a articulação com o novo objeto de saber; 

6. Regulação – gestos para diagnosticar dificuldades e obstáculos em relação 
a uma etapa do processo em curso visando ao estabelecimento de metas para 
provocar desenvolvimento de capacidades; 

7. Institucionalização – constituída pelos gestos direcionados para a fixação 
do saber (externo) que deve ser utilizado pelos aprendizes nas circunstâncias 
novas (internas) em que serão exigidos. O professor busca colocar em 
evidência os aspectos do objeto que os aprendizes devem internalizar para 
serem (re)contextualizados na tarefa apresentada pelo professor. 

 Já os gestos específicos, de acordo com Nascimento (2012, p.8),  

[...] se manifestam nos modos particulares de abordagem e possibilidades 
dos  objetos  de  ensino.  Professores experientes, ao serem indagados sobre 
essas formas de agir descrevem tais gestos como “ações intuitivas”, 

“resultado dos anos de caminhada na profissão”, com  o  que  concordamos,  

mas  com  o  acréscimo  do conhecimendo  dos conteúdos,  suas crenças  
sobre o  que é  o  ensinar  e aprender,  sua  capacidade  para  mobilizar  
recursos, para  traçar metas  e objetivos para o ensino, para propor tarefas 
adequadas ao trabalho na zona de desenvolvimento potencial do aluno. 

Os gestos específicos do professor podem ser analisados no próprio planejamento das 

atividades pelo professor, que acontece antes da aula, e, também através do que é feito por ele 

(movimentos corporais), do que é dito no discurso oral (comparações, afirmações, 

interpretações, avaliações, instruções, etc) durante a aula e, também, através daquilo que o 
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professor utiliza no momento da aula (livro didático, um texto, um mapa, anotações no 

quadro, etc). Esses gestos são considerados específicos, pois são pensados para cada uma das 

situações singulares que podem ocorrer em sala de aula. Resumindo, “[...] os gestos didáticos 

específicos recortam, delimitam, mostram, decompõem o objeto e se ajustam às necessidades 

dos aprendizes, podendo ser flagrados em diferentes momentos da aula” (NASCIMENTO, 

2011, p.13). 

Nascimento (2012, p.6) ressalta que os gestos didáticos são movimentos discursivos e 

pragmáticos, isto é, podem ser verbais ou não verbais. São observáveis no trabalho do 

professor e têm a finalidade de promover a aprendizagem do aluno.  A autora enfatiza que 

qualquer que sejam os gestos profissionais, eles têm a finalidade de contribuir no processo de 

ensino e, que tais gestos constituem ações com a linguagem (procedimentos discursivos), 

“[...] (como questionar, conceituar, definir, explicar, repetir, parafrasear, associar) ou ações 

corporais (para prender a atenção, chamar a atenção, envolver, implicar os interlocutores)” 

(NASCIMENTO, 2011, p.15). E, para finalizar, afirma ainda que esses gestos são de suma 

importância na medida em que eles resultam do agir do professor e este agir engloba tanto o 

ato de ensinar quanto o saber específico da disciplina. Por exemplo, quando o professor faz do 

discurso oral a sua principal ferramenta de mediação do ensino em sala de aula. 

Os gestos didáticos do professor também podem ser estudados a partir da sua 

finalidade.  Cóttica e Seide (2013, p.6) nos falam de gestos didáticos disciplinadores e gestos 

didáticos instrucionais. Nos primeiros, “o professor apresenta uma postura de quem tem 

autoridade e deve ser obedecido” e, nos últimos, o professor orienta, instrui o aluno a atingir 

objetivo almejado por ele.  

Um exemplo importante de gesto fundador é a memória das aprendizagens, também 

denominada memória didática.  Esta memória é transmitida de geração a geração, geralmente 

pelo processo de imitação, ou seja, 

[...] imitação de ex-professores da educação básica ou da graduação, de 
professores observados durante os estágios acadêmicos, de professores 
colegas de profissão. Essa imitação, com o passar do tempo, deixa e ser 
mecânica e passa a incorporar o métier do professor, e a tomar aspectos 
particulares, próprios do estilo pessoal do docente (BARROS, 2012, p.7). 

Essa imitação é um processo normal no ambiente de ensino/aprendizagem. As pessoas 

tendem a repetir toda a ação de outras pessoas que lhes inspiraram confiança durante toda a 

sua vida escolar e acadêmica, até formar o seu estilo pessoal do agir docente. Á título de 
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exemplificação, podemos citar o ato de registrar a aprendizagem acerca de um gênero, pois, 

tal ação permite mobilizar a memória das aprendizagens, já que o registro “[...] possibilita ao 

professor retomar as aquisições anteriores que foram registradas para avaliar o processo de 

aprendizado dos alunos e articulá-las aos novos objetos de ensino [...]” (BARROS, 2012, 

p.08). 

Cóttica e Seide (2013, p.4) dizem que não se pode conceber os gestos didáticos sem 

relacioná-los ao “gênero de atividade do qual provém”. As autoras afirmam, ainda, que cada 

professor possui a sua própria maneira de utilização desses gêneros, “a qual configura seu 

estilo próprio, individual de lecionar e se relacionar com os alunos” (p.4). Outro ponto 

relevante citado pelas autoras é que nem todos os professores conhecem todos os gêneros que 

tem à sua disposição. Há grandes diferenças no agir em sala de aula, a depender do educador. 

Por isso, Nascimento (2012, p. 18) diz que  

 [...] uns têm a capacidade maior ou menor de tornar dinâmica e envolvente 
a interação com os alunos e entre os alunos, de prender a atenção da classe, 
de resolver crises, criar situações de humor, aliviar tensões, brincar com os 
alunos, encenar situações, etc. Ao mesmo tempo, conseguem controlar a 
situação e retornar ao gênero da atividade dando-lhe contornos próprios. 

Os estudos acerca dos gestos de trabalho do professor são de grande relevância, 

principalmente no curso de formação de professores, pois o ofício de ensinar envolve muito 

mais do que os saberes específicos sobre a disciplina em si, envolve também o saber sobre a 

didática da disciplina e os saberes que são mobilizados no momento da construção dos objetos 

de ensino. Portanto, é de suma importância o estudo sobre os movimentos do professor que 

potencializam ações, atitudes e gestos considerados significativos no processo de ensino. 

Cabe ressaltar que 

 [...] gestos didáticos (fundadores ou específicos) são resultantes da 
dimensão subjetiva que envolve conhecimentos e experiências individuais e 
sociais constituídas nas relações do e no trabalho, mas estão impregnados da 
história de vida e das experiências vivenciadas na vida pessoal e 
profissional. (NASCIMENTO, 2011, p.21). 

Na nossa pesquisa, tomamos os gestos didáticos do professor, durante a aula de 

produção textual, como instrumentos para a compreensão do agir docente. 
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2. PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

2.1 Dimensões da etnografia 
 

Nesse capítulo abordaremos acerca de nossa escolha metodológica, a etnografia 

educacional, bem como a sua importância para a realização da pesquisa. Como já dissemos 

anteriormente, concebemos a sala de aula como campo de investigação e cultura, decidimos 

realizar uma pesquisa de abordagem etnográfica, baseando-nos em alguns autores que 

pesquisam sobre o papel da etnografia em si e também da etnografia em sala de aula. São 

eles: Erickson (1984; 2001), André (1995, 1997), Fino (s.d.), Magnani (2002; 2009), 

Rodrigues (2011), Green; Dixon; Zaharlick (2005). Logo em seguida, falaremos sobre o 

nosso campo de pesquisa, os sujeitos da pesquisa, mostraremos o início da realização da 

pesquisa e os procedimentos adotados para a produção de dados. 

André (1997) nos diz que a partir de meados de 1970, a Antropologia começou a ser 

vista, dentre as ciências humanas, como um meio ideal para se entender as mudanças sociais, 

culturais e políticas da sociedade brasileira. Nesse sentido, Magnani (2009, p.136) ressalta 

que:  

 

[...] podemos postular que a etnografia é o método próprio de trabalho da 
antropologia em sentido amplo, não restrito (como técnica) ou excludente 
(seja como determinada atitude, experiência, atividade de campo). Entendido 
como método em sentido amplo, engloba as estratégias de contato e inserção 
no campo, condições tanto para a prática continuada como para a 
experiência etnográfica e que levam à escrita final. Condição necessária para 
seu exercício pleno é a vinculação a escolhas teóricas, o que implica não 
poder ser destacada como conjunto de técnicas (observação participante, 
aplicação de entrevistas, etc.) empregadas independentemente de uma 
discussão conceitual. 

 

Em última instância, no tocante aos registros tecnológicos, vale dizermos que utilizam 

gravações de áudio, vídeo, fotografias, os quais podem ser utilizados em outros momentos 

pelo pesquisador, mas “eles não representam tudo que aconteceu no cenário pesquisado, 

sendo como os sistemas narrativos, influenciados pela escolha do foco e pela localização 

espacial do pesquisador” (GREEN, DIXON & ZAHARLICK, 2005, p.5). Os sistemas 

narrativos e os registros tecnológicos podem ser utilizados como instrumentos (ferramentas) 

etnográficos, caso sejam necessários ao pesquisador. No entanto, a utilização dessas 

abordagens de observação por si só não constitui um método etnográfico. Em suma, os 

autores enfatizam que 
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[...] observações etnográficas envolvem uma abordagem que centraliza suas 
preocupações em compreender o que de fato seus membros precisam saber, 
fazer, prever e interpretar a fim de participar na construção dos eventos em 
andamento da vida que acontece dentro do grupo social estudado, por meio 
da qual o conhecimento cultural se desenvolve (GREEN, DIXON & 
ZAHARLICK, 2005, p.7). 

 

LeCompte e Prieslle, citados no texto de Green, Dixon e Zaharlick, afirmam que o 

termo ‘etnografia’ vem de “‘ethnos’, isto é, raça, povo ou grupo cultural, e ‘grafia’ que 

significa escrita ou representação de um campo específico, numa forma específica” (GREEN, 

DIXON & ZAHARLICK, 2005, p.10).  Já de acordo com André (1995, p. 27) 

A etnografia é um esquema de pesquisa desenvolvido pelos antropólogos 
para estudar a cultura e sociedade. Etimologicamente etnografia significa 
“descrição cultural”. Para os antropólogos, o termo tem dois sentidos: (1) um 
conjunto de técnicas que eles usam para coletar dados sobre os valores, os 
hábitos, as crenças, as práticas e os comportamentos de um grupo social; e 
(2) um relato escrito resultante do emprego dessas técnicas. 
 

A partir de então, essa abordagem mudou também de perspectiva, pois passou de uma 

perspectiva ética, que partia do ponto de vista do pesquisador, para uma perspectiva êmica, 

que partia do ponto de vista dos sujeitos da pesquisa. Nesse sentido, cabe ressaltar que:  

 

Desde os anos 1960, alguns etnógrafos, principalmente os que se amparavam 
em abordagens cognitivistas, interpretativas, simbólicas, ou da etnografia da 
comunicação, no campo disciplinar da antropologia, preocuparam-se mais 
em fundamentar suas descrições nos termos usuais daquele grupo. Ademais, 
esses etnógrafos preocupavam-se também em identificar os significados das 
ações e eventos diários para os membros da comunidade que eles 
investigavam. Essa perspectiva é denominada êmica, ou perspectiva do 
ponto de vista de um membro (GREEN, DIXON & ZAHARLICK, 2005, 
p.13). 

 

André (1997) em um artigo intitulado “Tendências atuais da pesquisa na escola”, 

mostra-nos que, já no final dos anos de 1970, os estudiosos do campo educacional 

demonstravam interesse pela pesquisa de abordagem etnográfica, posto que eles estavam 

“motivados pelo estudo das questões de sala de aula e pela avaliação curricular” (ANDRÉ, 

1997). Para esta autora, até meados da referida década, os trabalhos realizados em sala de aula 

registravam e analisavam, numa situação interacional, o comportamento de professores e 

alunos. Tais estudos eram baseados na psicologia comportamental e foram denominados de 

“análise de interação”. Eles eram, de fato, úteis tanto para o treinamento e capacitação do 

professor, quanto para “estudar as relações professor/aluno em sala de aula” (ANDRÉ, 1997). 

Nesta perspectiva, houve uma grande quantidade de trabalhos publicados, principalmente nos 



48 
 

Estados Unidos. Logo depois, começaram a aparecer as primeiras críticas aos estudos da 

análise de interação. Segundo Sara Delamont e Hamilton (1976, apud ANDRÉ, 1997),  

[...] a maior parte dos instrumentos de observação procura reduzir os 
comportamentos de sala de aula a unidades passíveis de tabulação e 
mensuração [...] contribuindo muito pouco para a compreensão do processo 
ensino-aprendizagem.  

 

Os autores mencionados anteriormente, como vimos, criticavam a análise da interação, 

pois, segundo eles, os estudiosos de tal linha ignoravam o espaço e o tempo em que a 

interação acontecia e davam mais atenção somente àquilo que eles observavam, registrando 

um grande volume de dados e supervalorizando a metodologia, em detrimento da teoria, ou 

seja, para os autores, na análise da interação, os pesquisadores 

a) ignoravam o contexto espaço-temporal em que os comportamentos acontecem; 

b) enfatizavam somente aquilo que poderia ser observado; 

c) utilizavam instrumentos de observação derivados de categorias preestabelecidas; 

d) possuíam grandes dificuldades de interpretação dos dados coletados, devido à grande 

quantidade de dados produzidos nesse sistema. (ANDRÉ, 1995,  p.37). 

 Magnani (2009, p.136) diz que a presença do pesquisador no campo de pesquisa não 

se faz importante pelo simples acúmulo de dados, mas que tal presença é essencial para que o 

pesquisador tenha oportunidades de ter insights, os quais poderão fazer com que o mesmo seja 

“capaz de ver as coisas sob uma nova perspectiva”. Diante desta situação de ignorar o espaço 

e o tempo em que a interação acontecia, o autor alertou que uma abordagem antropológica 

seria ideal para enfrentar tais problemas, afinal:  

 

[...] as interações de sala de aula ocorrem sempre num contexto permeado 
por uma multiplicidade de significados que, por sua vez, fazem parte de um 
universo cultural que deve ser estudado pelo pesquisador. Para entender e 
descrever esse universo, o pesquisador deve fazer uso da observação 
participante, que envolve observação, anotações de campo, entrevistas, 
análises de documentos, fotografias, gravações. Os dados são considerados 
sempre inacabados. O observador não pretende comprovar teorias nem fazer 
generalizações estatísticas. O que busca, sim, é compreender e descrever a 
situação, revelar seus múltiplos significados, deixando que o leitor decida se 
as interpretações podem ou não ser generalizáveis, com base em sua 
sustentação teórica e em sua plausibilidade (André, 1997).  

 

Nessa mesma linha de análise, houve a publicação de um livro de Stubbs e Delamont (1976, 

apud ANDRÉ, 1997), que mostravam as críticas principais à análise da interação e 
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salientavam a necessidade dos estudos antropológicos para a pesquisa em sala de aula, 

divulgando assim, os “pressupostos da etnografia”.  

No que diz respeito à etnografia educacional, André, em artigo já mencionado, salienta 

que a avaliação curricular foi uma área importante para o surgimento da abordagem 

etnográfica na perspectiva educacional. Segundo a autora, houve um seminário de grande 

relevância em Cambridge, na Inglaterra, em que o trabalho de maior destaque foi o de Parlett 

e Hamilton (1972, apud ANDRÉ, 1997), os quais criticavam veementemente as pesquisas 

avaliativas, bem como a maneira pela qual estavam sendo realizadas, mostrando a 

importância da abordagem antropológica. Como sugestões, os autores propuseram que fosse 

[...] dada atenção especial ao contexto particular em que se desenvolvem as 
práticas escolares, devem ser levadas em conta as dimensões sociais, 
culturais, institucionais que cercam cada programa ou situação investigada e 
devem ser retratados os pontos de vista dos diferentes grupos envolvidos no 
programa ou na situação avaliada (ANDRÉ, 1997). 
 

 A autora salienta, ainda, que essas ideias foram pensadas para o âmbito da avaliação 

curricular, avaliação de cursos, demarcando o início dos estudos de cunho etnográfico no 

Brasil. Além disso, ocorreu também a vinda de Sara Delamont para a Fundação Carlos 

Chagas, em São Paulo e, através da realização de diversos seminários, ela sugeriu a 

“abordagem antropológica nos estudos de sala de aula” (ANDRÉ, 1997), fato este que 

contribuiu para o aumento da popularidade dos estudos etnográficos no Brasil. 

 Dentre as contribuições que a etnografia trouxe para a pesquisa educacional, André 

destaca as seguintes: 

 Deixou-se de enfocar as variáveis de maneira isolada para considerá-las em seu 

conjunto e em sua relação dinâmica, deslocando, assim, “o foco de atenção das partes 

para o todo e dos elementos isolados para sua inter-relação” (ANDRÉ, 1997); 

 A mudança de atitude do pesquisador durante a coleta e a análise dos dados, que 

passou a agir de maneira mais flexível, fato este que foi de fundamental importância, 

pois o pesquisador foi capaz de fazer ajustes no decorrer da pesquisa, bem como 

identificar melhor problemas não previstos no momento do planejamento da mesma; 

 Os pesquisadores da área de educação começaram a buscar as representações e as 

opiniões dos participantes da pesquisa escolar, “tomando-as como importantes 

elementos na investigação da prática escolar” (ANDRÉ, 1997); 
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 O estudo da abordagem etnográfica no contexto escolar também “revelou o cotidiano 

da prática pedagógica, inaugurando uma linha de estudos que se tornou conhecida 

como pesquisas do cotidiano escolar” (ANDRÉ, 1997); 

 A consideração dada pela abordagem etnográfica aos aspectos culturais fez com que 

os educadores passassem a considerar que as situações de sala de aula estavam 

relacionadas também com o trabalho pedagógico desenvolvido no ambiente escolar e 

com sua dimensão sociocultural. 

Erickson (1984, apud ANDRÉ 1995, p.117), fala-nos sobre algumas tendências da 

etnografia da educação e, dentre elas, ele destaca o uso de uma espécie de micro-etnografia ou 

da micro-análise da interação. Nessa perspectiva, o vídeo é considerado como ferramenta 

fundamental, e o texto utilizado para análise deixa de ser a narrativa, passando a ser as 

transcrições do vídeo. Assim, o vídeo pode ser visto diversas vezes, sendo, por conseguinte, 

analisado e discutido abertamente, tornando-se um documento mais público do que as 

anotações de campo. A autora enfatiza, outrossim, que a combinação das imagens de vídeo 

com as anotações de campo aperfeiçoa ainda mais o trabalho, levando o pesquisador a fazer 

análises e interpretações cada vez mais consistentes. André diz também que os maiores 

problemas na realização da microanálise dizem respeito à transcrição, por ser esta uma tarefa 

árdua, longa e cansativa. Ressalta, ademais, que a análise dos vídeos demanda um 

conhecimento de técnicas de decifração, etc.  

Ainda com base nas ideias de André (1997), destacamos as três fases da pesquisa 

etnográfica, a saber: a primeira, que está relacionada ao estudo da literatura pertinente ao 

contexto a ser estudado. Nessa fase que deve haver a formulação do problema e a escolha da 

metodologia de análise, logo em seguida, as categorias iniciais de análise e os possíveis 

questionamentos acerca da coleta de dados. 

A segunda fase corresponde ao trabalho de campo. Nesta fase, há a observação direta e 

intensiva do pesquisador e o uso de instrumentos que têm o objetivo de coletar as opiniões 

pessoais e as representações dos sujeitos da pesquisa: “É o momento de fazer as mediações 

entre a teoria e a experiência vivida em campo, de dialogar com os referenciais de apoio, de 

rever princípios e procedimentos e fazer os ajustes necessários” (ANDRÉ, 1997). A terceira e 

última fase do trabalho com a etnografia diz respeito à sistematização dos dados da pesquisa, 

o que requer do pesquisador um diálogo “com a teoria e com os dados, num movimento de 

vaivém que envolve rearranjos, recomposições, abstrações e que culmina em nova 

estruturação do real” (ANDRÉ, 1997).  
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Para além do que vai dito nas linhas acima, André diz que o pesquisador não deve 

pensar que seu trabalho é “isento de valoração”, pois a própria interpretação feita pelo 

etnógrafo, isto é, “a descrição etnográfica é marcada pelos traços do pesquisador: idade, sexo, 

cor, classe social, instrução. Não é, portanto, isenta de valor” (ANDRÉ, 1997). É papel do 

etnógrafo, por conseguinte, realizar notas de campo, coletar e analisar tudo o que for 

produzido no ambiente da pesquisa, fazer gravações de áudio e vídeo das ações em questão, e 

tudo isso será necessário posteriormente, no momento da análise de dados.  

Dando continuidade, Green, Dixon e Zaharlick ressaltam que o etnógrafo, ao chegar 

ao campo de pesquisa, não entra como uma “tábula rasa”, muito pelo contrário, “entra de uma 

maneira orientada teoricamente, enquanto se mantém aberto a modificações e revisões de seus 

conhecimentos, baseadas na análise etnográfica e em suas experiências” (GREEN, DIXON & 

ZAHARLICK, 2005, p.51). O problema investigado também pode ser “modificado, revisado 

e às vezes abandonado” a depender da análise etnográfica. 

Magnani (2009), assinala que, no momento da pesquisa, há 

[...] uma atitude de estranhamento e/ou exterioridade por parte do 
pesquisador em relação ao objeto, a qual provém da presença de sua cultura 
de origem e dos esquemas conceituais de que está armado e que não são 
descartados pelo fato de estar em contato com outra cultura e outras 
explicações, as chamadas “teorias nativas”. Na verdade, essa copresença, a 

atenção em ambas é que acaba provocando a possibilidade de uma solução 
não prevista, um olhar descentrado, uma saída inesperada (MAGNANI, 
2009, p.6). 

 

Para aquele que é introduzido pela primeira vez “num meio que lhe é estranho, tudo é 

significativo, nada pode ser previamente hierarquizado numa escala de valores entre o 

insignificante e o relevante: tudo é digno de observação e registro” (MAGNANI, 2009, p.13). 

Desse modo, o referido autor, define a etnografia como sendo 

 

[...] 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.7). 

 

Neste sentido, Magnani menciona que há uma diferença entre “prática etnográfica” e 

“experiência etnográfica”. Para ele, “enquanto a prática é programada, contínua, a experiência 

é descontínua, imprevista” (MAGNANI, 2009, p.8). A prática etnográfica é, por assim dizer, 
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planejada, segue um cronograma e é continuada; já a experiência etnográfica possui duas 

circunstâncias, a saber: experiência de primeira impressão, que são impressões que o 

pesquisador tem em contato com o campo de pesquisa e temas desconhecidos, e experiência 

reveladora, que trata das impressões que são obtidas durante o andamento da pesquisa. Esta 

pesquisa reveladora, também postulada por Peirano (1995) é do tipo que ocorre ao longo da 

pesquisa, já superados os momentos de estranhamento ou deslumbramento iniciais.  

Erickson, que é citado por Green, Dixon e Zaharlick, argumenta que a “etnografia é 

holística”, na medida em que “as unidades de análise são consideradas como um todo, seja 

este todo uma comunidade, um sistema educacional [...] ou o começo de uma aula numa única 

turma de alunos” (GREEN, DIXON & ZAHARLICK, 2005, p.43). Isso implica dizer que as 

partes fazem parte de um todo e se relacionam com ele, como por exemplo, “momentos 

iniciais de outras aulas, outros aspectos das aulas, outros aspectos da vida da sala de aula e os 

momentos iniciais de outros tipos de eventos discursivos que acontecem fora da sala de aula” 

(GREEN, DIXON & ZAHARLICK, 2005, p.43). Os autores ressaltam, ainda, que o trabalho 

do etnógrafo não para com a análise de um fenômeno individual, mas as informações obtidas 

com a análise serão usadas, posteriormente, como base para o estudo de outros aspectos 

relacionados ao fenômeno (evento) estudado. 

Magnani (2002) destaca que a experiência etnográfica provoca também alguns efeitos 

no próprio pesquisador. Ela o provoca e até consegue transformá-lo, já que o pesquisador não 

só capta os significados da “teoria nativa”, como consegue analisá-la através do seu “próprio 

aparato intelectual e até mesmo de seu sistema de valores” (MAGNANI, 2002, p.6). 

Sumariamente, o autor acrescenta: “Ambos são dotados dos mesmos processos cognitivos que 

lhes permitem, numa instância mais profunda, uma comunhão para além das diferenças 

culturais” (MAGNANI, 2002, p.7). A abordagem etnográfica pressupõe, então, um 

pesquisador com um olhar “de perto e de dentro”, capaz de “apreender os padrões de 

comportamento, não de indivíduos atomizados, mas dos múltiplos, variados e heterogêneos 

conjuntos de atores sociais [...]” (MAGNANI, 2002, p.7). Nessa perspectiva, André (1995, p. 

41) diz que 

Conhecer a escola mais de perto significa colocar uma lente de aumento na 
dinâmica das relações e interações que constituem o seu dia-a-dia, 
apreendendo as forças que a impulsionam ou que a retêm, identificando as 
estruturas de poder e os modos de organização do trabalho escolar e 
compreendendo o papel e a atuação de cada sujeito nesse complexo 
interacional onde ações, relações, conteúdos são construídos, negados, 
reconstruídos ou modificados. 
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Ademais, Magnani (2002) afirma que a abordagem etnográfica não pode ser vista 

como uma mera técnica, que pode ser usada ou não no decorrer da pesquisa. Para ele, a 

etnografia é, antes, “um modo de acercamento e apreensão do que um conjunto de 

procedimentos” (MAGNANI, 2002, p.7). Assevera, ainda, que, nessa abordagem, não se faz 

necessário o apego exacerbado aos detalhes, mas um olhar atencioso, pois, em algum 

momento, os insights podem surgir, fazendo com que o pesquisador veja “a possibilidade de 

uma solução não prevista, um olhar descentrado, uma saída inesperada” (MAGNANI, 2009, 

p.6). Por último, o autor ainda enfatiza que 

[...] a natureza da explicação pela via etnográfica tem como base 
um insight que permite reorganizar dados percebidos como fragmentários, 
informações ainda dispersas, indícios soltos, num novo arranjo que não é 
mais o arranjo nativo (mas que parte dele, leva-o em conta, foi suscitado 
por ele) nem aquele com o qual o pesquisador iniciou a pesquisa. Este novo 
arranjo carrega as marcas de ambos: mais geral do que a explicação nativa, 
presa às particularidades de seu contexto, pode ser aplicado a outras 
ocorrências; no entanto, é mais denso que o esquema teórico inicial do 
pesquisador, pois tem agora como referente o "concreto vivido" 
(MAGNANI, 2002, p.7). 

 

Outro estudioso da abordagem etnográfica, Fino, revela a sua crença no importante 

papel que tem a etnografia e o etnógrafo na compreensão das práticas pedagógicas escolares, 

como podemos notar a seguir:  

[...] a etnografia da educação, sobretudo por recusar qualquer possibilidade 
de arranjo de natureza experimental e por, ao invés, estudar os sujeitos em 
seus ambientes naturais, pode constituir uma ferramenta poderosíssima para 
a compreensão desses intensos e complexos diálogos inter-subjectivos que 
são as práticas pedagógicas. Um diálogo inter-subjectivo, o que ocorre entre 
os actores que povoam um contexto escolar e narrado, “de dentro”, como se 

fosse por alguém que se torna também actor para falar como um deles 
(FINO, s.d., p.4). 

 

Genzuk, que é citado por Fino (s.d., p.6), afirma que há três princípios metodológicos 

que constituem a abordagem etnográfica. São eles: naturalismo, compreensão e descoberta. 

Estes são princípios considerados muito importantes para a realização da pesquisa com o 

método etnográfico, embora não seja nenhum pré-requisito para a realização da mesma. O 

naturalismo se explica porque os pesquisadores etnógrafos não realizam suas pesquisas em 

ambientes artificiais, ou especialmente preparados para tal, mas sim em ambientes naturais 

para a compreensão do comportamento humano. A compreensão também é de suma 

importância, pois, para se entender os fenômenos das ações humanas, é preciso compreender 

“as perspectivas culturais em que elas se baseiam” (FINO, s.d., p.6), ou seja, é preciso 

compreender a cultura do grupo em que se está inserido. E a descoberta é também um 
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princípio metodológico relevante da etnografia, pois acredita-se que, se o pesquisador vai a 

campo já munido com hipóteses, podendo haver situações em que ele perca de vista a 

verdadeira natureza do fenômeno. O uso das hipóteses pode ser feito, mas que seja apenas 

para manter o foco do pesquisador no decorrer da pesquisa, e que tais hipóteses sejam abertas 

a mudanças durante o processo. 

Para finalizar, Hammersley, também citado por Fino (s.d., p.7), define a etnografia 

como investigação social e elenca as seguintes funções para esta abordagem: 

 
a) O comportamento das pessoas é estudado no seu contexto habitual e não 
em condições artificiais criadas pelo investigador; 
b) Os dados são recolhidos através de fontes diversas, sendo a observação e 
a conversação informal as mais importantes; 
c) A recolha de dados não é estruturada, no sentido em que não decorre da 
execução de um plano detalhado e anterior ao seu início, nem são pré-
estabelecidas as categorias que serão posteriormente usadas para interpretar 
o comportamento das pessoas (o que não significa que a investigação não 
seja sistemática, mas apenas que os dados são recolhidos em bruto, segundo 
um critério tão inclusivo quanto possível);  
d) O foco do estudo é um grupo não muito grande de pessoas, mas, na 
investigação de uma história de vida, o foco pode ser uma única pessoa;  
e) A análise dos dados envolve interpretação de significado e de função de 
acções humanas e assume uma forma descritiva e interpretativa, tendo a 
(pouca) quantificação e análise estatística incluída, um papel meramente 
acessório. 
 

Após esta breve descrição acerca dos pressupostos da etnografia, admitimos que a 

presença do pesquisador em campo, em ambiente natural, sem que houvesse a necessidade de 

o pesquisador criar condições artificiais para a coleta de dados, o posicionamento do 

pesquisador de tentar partir do ponto de vista dos sujeitos da pesquisa (fato que a pesquisa 

etnográfica nos respalda), bem como o fato de o pesquisador poder mudar o foco no decorrer 

da demanda da pesquisa, pois a abordagem etnográfica está aberta a mudanças durante o 

processo, foram esses os elementos que influenciaram a nossa escolha metodológica e como 

já que vimos alguns dos pressupostos teóricos dessa nossa escolha, abordaremos, a seguir, 

mais detalhes da pesquisa em si. 
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2.2 Campo da Pesquisa 
 

2.2.1 Breve Histórico do Colégio2 
 

O Colégio Estadual Adelmário Pinheiro está localizado na Rua Padre José de 

Anchieta, s/nº, bairro Alto Maron, Zona leste de Vitória da Conquista – Bahia. Foi inaugurado 

no dia 20 de janeiro do ano de 1963 e, na época, era chamado Escola Estadual Santa Rita de 

Cássia. Este nome foi dado porque uma das fundadoras do colégio era devota da Santa.  

A escola possui um livro muito antigo em forma de ata, onde constam assinaturas de 

antigos professores e diretores. E, nós professores, utilizamos dados deste livro e alguns 

documentos enviados pelo Núcleo Regional de Educação, NRE, para a produção do PPP 

(fonte documental de nossa pesquisa).  

Em 1964, após a morte do deputado estadual José Adelmário Pinheiro, a escola passou 

a se chamar Escola Estadual de 1º Grau Adelmário Pinheiro, homenageando o tão atuante 

médico e deputado estadual. Adelmário Pinheiro nasceu em Pojuca, no Recôncavo baiano e, 

além de médico, também foi professor, carreira em que se iniciou ainda estudante e exerceu 

eventualmente ao longo da vida. A partir dos anos 50 do século passado, ao ingressar na 

política, voltou a Salvador. Foi deputado estadual por quatro mandatos consecutivos, 

secretário de Estado e presidente da Assembleia Legislativa. Afrodescendente, Adelmário 

nasceu pobre, mas, mesmo assim, conseguiu tornar-se bacharel em Ciências e Letras, em 

1927, e, logo depois, em 1930, formou-se em medicina.  Fundou o Hospital Psiquiátrico na 

cidade de Vitória da Conquista; foi presidente da Legião Brasileira de Assistência – LBA; 

diretor da Santa Casa de Misericórdia (Hospital São Vicente); membro do Rotary Clube 

Bahia/Leste; Venerável da Maçonaria; secretário estadual da Fazenda do Estado da Bahia em 

1954-1955, além de ter clinicado em Vitória da Conquista e Salvador. No dia 19 de outubro 

de 1963, no Hospital Português, o deputado Adelmário Pinheiro morreu. O governador 

daquela época, Lomanto Júnior, declarou luto oficial no Estado por três dias. Como podemos 

notar, José Adelmário Pinheiro foi um dos mais influentes políticos de sua época. 

             No ano de 1968, a escola passou a funcionar nos três turnos, ou seja, matutino, 

vespertino e noturno. Em 1987, deu-se início ao ginásio no turno noturno, sendo que, somente 

em 1998, iniciou-se o ginásio no turno vespertino. Em 2007, iniciaram-se as modalidades de 

                                                           
2 Informações extraídas do PPP (Projeto Político Pedagógico) da escola, do ano de 2012, mas que a equipe de 
professores e coordenadores atualizam as informações anualmente, encontra-se disponível como documento de 
consulta pelos alunos e pela comunidade. 
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Ensino Médio e EJA – Educação de Jovens e Adultos. A unidade de ensino, como se pode 

facilmente prever, passou por reformas para atender a demanda de alunos. Assim, atualmente, 

a nova unidade é considerada de médio porte e leva o nome de Colégio Estadual Adelmário 

Pinheiro. A escola possui dez salas de aula (arejadas e amplas), uma cozinha, seis banheiros 

(dois masculinos, dois femininos, um para professores e um para funcionários, sendo dois 

banheiros adaptados para alunos com necessidades educacionais especiais), uma sala para 

Direção, uma sala para professores, uma secretaria, uma sala para o espaço comunitário de 

leitura, um laboratório de informática (fechado, no momento), 06 computadores espalhados 

pela escola, quatro depósitos (um para materiais diversos, outro para material de limpeza, 

outro para merenda e, por fim, um que serve como arquivo), um corredor com cobertura e 

dois pátios sem cobertura.   

Ao longo da sua história, o colégio foi respeitado pela cultura local e conhecido pela 

comunidade como sinônimo de qualidade de ensino, com baixa ausência dos professores, 

ademais, a escola é bastante organizada e faz o possível para ter a efetiva participação da 

comunidade em quase tudo que se propõe. A escola é bastante procurada, fato este que pode 

ser comprovado pelas 10 turmas em funcionamento em cada turno, todas elas lotadas de 

alunos. No período da matrícula, alguns pais chegam a dormir nas filas para conseguir vagas 

na escola em questão, ao passo que, em outras escolas estaduais da cidade, as portas estão se 

fechando por falta de alunos. 

O colégio, atualmente, atende alunos a partir do 6º ano do Ensino Fundamental II até o 

3º ano do Ensino Médio regular. À noite, conta também com a EJA (Educação de Jovens e 

Adultos) do eixo formativo inicial até o eixo formativo VI, que é o último, de modo que 

atende àqueles alunos que trabalham durante o dia (em sua maioria). Até pouco tempo atrás, 

cerca de dois anos mais ou menos, o colégio ainda possuía turmas do Ensino Fundamental I. 

Este público, na verdade, já foi maioria na escola, até que passou a ser responsabilidade da 

Rede Municipal de Ensino e não mais do estado. Torna-se oportuno dizermos, ainda, que a 

escola funciona nos três turnos e possui um total de 37 professores efetivos em 2015 e cerca 

de 986 alunos matriculados nos três turnos. 

Como foi dito anteriormente, o colégio está situado no bairro Alto Maron. O bairro é 

considerado periférico em Conquista e se situa próximo a uma zona de conflitos devido ao 

tráfico de drogas: o bairro das Pedrinhas e o bairro Panorama. Alguns dos alunos da escola, 

sem perspectiva e vivenciando o tráfico e homicídios, veem-se obrigados a participar dessas 

atividades. No decorrer dos anos, muitas vidas foram ceifadas e, nesse contexto, a escola tem 
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um papel fundamental: o de atrair e de tirar os alunos das ruas e desse convívio com o mundo 

das drogas. 

 Finalmente, informamos que o colégio possui quadro branco em todas as salas, tem 

retroprojetor, máquina de xérox para preparação de material de qualidade, livro didático, entre 

outros recursos. No entanto, há a ausência de serviços de acompanhamento psicológico 

direcionados a alunos, pais e profissionais da escola; falta coordenação pedagógica e 

secretário escolar, sem mencionar a falta de professores de apoio e alguns funcionários. 

 Em suma, o colégio não possui nenhum diferencial em termos de estrutura e 

funcionamento se comparado aos outros colégios da rede estadual. É um colégio normal e a 

única diferença que possui em relação aos outros colégios é que ainda abriga alunos do nível 

Fundamental II, que não são comumente encontrados em outros colégios da rede. Devido a 

pedidos da comunidade, ainda possui alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, etapa que há 

muito já é de competência do município. Isso faz com que possua turmas lotadas em todos os 

três turnos, como foi dito anteriormente. 

  Fez-se necessário a apresentação desse breve histórico do Colégio para que possa 

perceber informações sobre o local da pesquisa, dos sujeitos ali inseridos, bem como traços da 

comunidade ao qual pertence e, também algumas representações que a comunidade traz sobre 

o colégio em questão (como vimos na questão da qualidade do ensino, por exemplo). 

  No ano de 2015, a escola possuía 350 alunos matriculados pela manhã, 350 alunos 

matriculados à tarde e 286 alunos matriculados no noturno. A quantidade de alunos do 

matutino e vespertino é igual, pois devido a uma norma interna da escola, foi decidido que 

teríamos um número máximo de 35 alunos por turma. O turno noturno, devido à evasão, 

permite-se a matrícula de um número maior de alunos, sempre quando iniciamos o ano letivo, 

as turmas estão lotadas de alunos, mas, infelizmente, muitos vão se evadindo no decorrer do 

ano.  

 O quadro abaixo mostra a quantidade de turmas por turno e as modalidades de Ensino 

disponíveis em 2015: 

Quadro 2- Quantidade de turmas do colégio por turno 

Turno Turmas 

Matutino 8ºA 8ºB 9ºA 9ºB 1ºA 1ºB 1ºC 2ºA 2ºB 3ºA 

Vespertino 6ºA 6ºB 6ºC 6ºD 7ºA 7ºB 7ºC 8ºA 8ºB 9ºA 

Noturno 5/6A 7/8A 7/8B E.VI E.VI E.VII 1ºA 1ºB 2ºA 3ºA 

Fonte: Produzido pelo pesquisador 
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2.3 Os sujeitos da Pesquisa 
 

O sujeito para o qual direcionamos o nosso olhar pesquisador é o professor, as 

professoras de Língua Portuguesa, pois analisamos os gestos de trabalho desse profissional na 

prática de atividades de produção textual, em sala de aula. As professoras em análise são 

formadas em Letras Vernáculas pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB – e 

as duas são pós-graduadas em Ensino e Aprendizagem de Língua Portuguesa. A professora do 

matutino possui 22 anos de experiência nas escolas estaduais de ensino, sendo que, nos dois 

primeiros anos de sua carreira profissional, trabalhou em escola particular, onde também 

ensinava Língua Portuguesa. Formou-se desde o ano de 1996. E a professora do turno noturno 

possui 25 anos de experiência nas escolas estaduais de ensino e é professora aposentada da 

rede particular de ensino, onde trabalhou durante muitos anos com a disciplina de Língua 

Portuguesa. Formou-se no ano de 1993. 

Para além dessas informações acerca das professoras, é de fundamental importância 

falarmos das características dos demais sujeitos da pesquisa, que são os alunos, os quais 

constituem, também, parte essencial desta pesquisa.  

Como mencionamos anteriormente, as turmas do 1º ano não foram escolhidas 

aleatoriamente, foram escolhidas porque possuem alto índice de reprovação. As causas de 

tantas reprovações ainda são discutidas por autoridades educacionais, mas a doutora em 

Educação, Ivana Veraldo, coordenadora do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de 

Maringá (UEM) diz que os jovens chegam ao ensino médio acumulando defasagens de 

aprendizagem adquiridas no ensino fundamental, daí não conseguirem obter um bom 

desempenho no Ensino Médio. Ademais, a autora acrescenta que, há também uma pressão 

econômica da necessidade de entrada no mercado de trabalho e, para ela estas são as 

condições para a reprovação ou o abandono escolar. No Brasil inteiro o índice de reprovação 

na primeira turma do Ensino Médio é de 71%, como podemos perceber no gráfico abaixo. 
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Gráfico 1 – Resultado 1º ano do Ensino Médio - Brasil 

 

Fonte: Produzido pelo pesquisador baseado em dados do Censo Escolar 2014 - Inep 

http://digital.odiario.com/zoom/noticia/755815/primeiro-ano-do-ensino-medio-e-o-que-mais-reprova/ 

 

Em relação aos dados do nosso estado, mas com um índice de reprovação no 1º ano do 

Ensino Médio menor que a média nacional, este índice ainda continua muito alto, chegando a 

64% de alunos conservados.  

 

 

Gráfico 2 – Resultado 1º ano Ensino Médio - Bahia 

 
Fonte: Produzido pelo pesquisador baseado em dados do Censo Escolar 2014 - Inep 

 

18%

11%

71%

Resultado 1º Ano do Ensino Médio - Brasil

Reprovação Abandono Aprovação

23%

13%
64%

Resultado 1º Ano Ensino Médio - Bahia

Reprovação Abandono Aprovação



60 
 

No Colégio Estadual Adelmário Pinheiro, o índice de reprovação nas turmas de 1º ano 

também é muito grande, chegando a quase metade dos alunos matriculados no início do ano 

reprovados no final. Veja no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 3 - Resultado 1º ano Ensino Médio - CEAP 

 
Fonte: Produzido pelo pesquisador 

 

Voltando às turmas escolhidas para análise nessa pesquisa, o 1º ano A matutino é 

composto por 36 alunos. Entres estes, 15 são meninos e 21 são meninas, conforme 

representado no gráfico que se segue: 

Gráfico 4 - Distribuição dos alunos 1ºano A Matutino por sexo 

 
Fonte: Produzido pelo pesquisador 
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Com relação à idade dos participantes da pesquisa, salientamos que 2 alunos têm 17 

anos de idade, 17 alunos têm 16 anos e 17 alunos têm 15 anos de idade, conforme atesta o 

gráfico abaixo: 

 

Gráfico 5 – Alunos do 1ºano A matutino por idade 

 
Fonte: Produzido pelo pesquisador 

 

 

 

Foto 1 -  Alunos da turma do1º Ano A – Matutino 

 
Fonte: Produzido pelo pesquisador 

 

 O 1º ano A noturno é composto por 40 alunos. Entres estes, 17 são meninos e 

23 são meninas, conforme representado no gráfico que se segue: 
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Gráfico 6 - Distribuição dos alunos 1ºano A Noturno por sexo 

 
Fonte: Produzido pelo pesquisador 

 Em relação à idade dos participantes do noturno, elucidamos que 4 alunos têm 

17 anos de idade, 10 alunos têm 18 anos e 5 alunos têm 19 anos de idade, 9 alunos têm 20 

anos, 5 alunos têm 21 anos, outros 4 têm 22 anos, uma aluna tem 38 anos, outra 39 anos e 

outra 46 anos de idade, conforme nos mostra o gráfico abaixo: 

 

Gráfico 7 – Alunos  do 1ºano A Noturno por idade 

 
Fonte: Produzido pelo pesquisador 
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Foto 2- Alunos da turma do 1º Ano A  Noturno

 
Fonte: Produzido pelo pesquisador 

Nesse dia a professora convidou os alunos para irem à sala equipada com datashow. 

 

 

2.4 Início da Pesquisa 
 

 Iniciamos a pesquisa com o intuito de vivenciar a observação participante, conforme 

preconiza referências da pesquisa científica. Esta foi assim denominada por Fino (s.d., p.4) 

pois,  “ ... [é] como uma investigação que se caracteriza por um período de interacções sociais 

intensas entre o investigador e os sujeitos, no meio destes, durante o qual os dados são 

recolhidos de forma sistemática”. Para André (1985, p. 28) “A observação é chamada 

participante porque parte do princípio de que o pesquisador tem sempre um grau de interação 

com a situação estudada, afetando-a e sendo por ela afetado”. 

 Segundo Adler e Adler (1960, apud FINO, s.d., p.5), há três tipos de observação 

participante: observação participante periférica, ativa e completa. A primeira ocorre quando o 

pesquisador participa do campo de pesquisa apenas para ser visto como “membro”, mas não 

assume nenhuma função importante na situação que estuda. A observação participante ativa, 

como o nome já presume, acontece quando o investigador participa das atividades como 

membro ativo. E, no terceiro tipo, a observação participante completa, o pesquisador pode 

participar da situação de estudo em certos momentos e em outros momentos não, a depender 

da demanda da pesquisa. Quanto a isso, ressaltamos que a nossa participação foi completa, 

pois houve a participação do pesquisador durante as aulas, ajudando com exemplificações, 

auxiliando no momento de resolução de atividades escritas, bem como na aplicação de 
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atividades avaliativas. No entanto, houve momentos em que o pesquisador se manteve apenas 

observando e fazendo anotações das aulas, a depender da demanda da pesquisa. 

As turmas que decidimos investigar foram duas turmas do 1º ano. O 1º A, do turno 

Matutino, e o 1º A, do turno noturno. Estas turmas foram escolhidas para pesquisa pelo fato 

de terem o horário das aulas de LPLB bem distribuído, não havendo nenhuma aula no 1º e 

nem no último horário. Quanto a isso, dizemos, apenas, que, no 1º horário, há a tolerância de 

15 min para a chegada dos alunos, de modo que o tempo da aula fica comprometido e, no 5º 

horário, a maioria dos alunos fica dispersa, cansada e, geralmente, são liberados mais cedo, 

principalmente se as aulas forem geminadas.  

No matutino, as três aulas semanais de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira 

(LPLB) são distribuídas em dois dias: às segundas e quintas-feiras. Nas segundas-feiras, 

acontecem no 3º e 4º horários, ou seja, a 3ª aula começa às 9h da manhã e dura até 9:45 min. 

Esta é a aula mais curta do horário escolar, pois houve um acordo entre Direção e professores 

para diminuir 5 min desta aula, todos os dias, para que os alunos tivessem tempo suficiente 

para lanchar durante o intervalo. O intervalo, portanto, ocorre logo depois desta aula e dura 20 

min, já que a escola tem um número reduzido de funcionários na cozinha, que não dão conta 

de servir lanche aos alunos em um espaço de tempo menor. O 4º horário deveria começar às 

10:05 e ir até 10:55 min, com duração de 50 minutos. Entretanto, os alunos sempre demoram 

para retornar às salas de aula e, muitas vezes, os funcionários da cozinha pedem que não 

toquem a campainha para retorno no horário correto porque ainda há alunos sem lanchar, 

esperando nas filas. Depois que a campainha toca, a norma é aguardar os alunos por, no 

máximo, 5 min. O aluno que não se apresentar em tempo hábil, não poderá mais assistir à aula 

em questão, porém nem todos cumprem essa norma. 

No turno noturno, as aulas possuem entre 35 a 40 minutos cada uma, pois decidiu-se 

diminuir um pouco o tempo de algumas aulas, para que os alunos do noturno pudessem ter 

um intervalo para o lanche. As aulas de LPLB acontecem às segundas feiras, de 20:10h até 

21: 25h e a terceira aula acontece às quintas feiras, de 20:10h às 20:50h. 

A sala do 1º ano A (matutino e noturno) é a sala 10. Ela está localizada no segundo 

corredor da escola e se situa no fundo do colégio. Em frente à sala de aula, há uma parede que 

a separa da quadra poliesportiva (a quadra é fora do ambiente escolar, podendo ser utilizada 

por toda a comunidade, mas geralmente é requisitada para as atividades escolares). 

Acrescentamos que, na sala em foco, além da mesinha para o professor, há uma média de 40 

carteiras enfileiradas e uma TV que fica ao lado direito do professor. Esta TV raramente 

funciona, pois, quando não está quebrada, não se encontra o controle ou não há pilha para 
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fazê-lo funcionar, isso sem falar dos problemas elétricos referentes às tomadas em sala de aula 

(a maioria penduradas, representando um risco muito grande de choques elétricos para alunos 

e funcionários). 

Nos quadros abaixo, apresentamos o horário de aula de LPLB das turmas do matutino 

e do noturno, respetivamente: 

 

Quadro 3- Horário de aulas de Língua Portuguesa- 1º A Matutino 

Dia 
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Horário 

07:20      

08:10      

09:00 LPLB  
 

LPLB  
Intervalo 
20min      

10:05 LPLB     

10:55      
Fonte: Produzido pelo pesquisador 

 

Quadro 4- Horário de aulas de Língua Portuguesa- 1º ano A Noturno 

Dia 
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Horário 

18:50      

19:25      
Intervalo 
10min      

20:10 LPLB   LPLB  

20:50 LPLB     

21:25      
Fonte: Produzido pelo pesquisador 

 

As duas professoras (sujeitos da pesquisa) terão seus nomes omitidos nesta pesquisa 

por questões éticas. A professora do matutino tem uma experiência de 22 anos de profissão, 

enquanto a professora do noturno tem 25 anos de experiência em sala de aula.   

A sala de aula, ambiente sempre limpo e arrumado antes da chegada dos alunos, é 

sempre organizada em filas e os lugares ocupados pelos alunos são designados previamente 

pela Direção da escola. Os gestores escolares separam os alunos que são amigos entre si, para 

evitar conversas paralelas no decorrer da aula. Num pequeno mural, localizado ao lado do 

quadro branco, há uma nota afixada, mostrando a lista dos alunos e a posição que devem 

ocupar. Esta “técnica de controle” é utilizada em todas as outras salas. Os alunos, ao chegar, 
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respeitam a arrumação das salas, mas, no decorrer do dia, desarrumam a posição das filas, que 

acabam desalinhadas.  

A seguir, apontaremos mais detalhes acerca da pesquisa em si. 

 

2.5 Os dados do estudo em (re)análise 
 

        Em meados do ano passado (2015), por reconhecer a importância de honrar os princípios 

êmicos da pesquisa etnográfica, procuramos a equipe gestora e as professoras em questão para 

que nos autorizassem a iniciar a pesquisa.  Tanto o pessoal da Direção quanto as professoras 

foram bastante solícitos e dispostos a cooperar para a realização da pesquisa. E, por questões 

éticas, assinaram os seguintes termos: Termo de autorização de uso de imagens e 

depoimentos, autorização para coleta de dados, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), documentos estes exigidos pelo Comitê de Ética em Pesquisa, para que pudéssemos 

iniciá-la.  

Escolhemos as turmas do 1º ano do Ensino Médio por serem turmas com alto índice de 

reprovação, como dissemos anteriormente, e também por serem turmas em que os alunos 

estão chegando ao Ensino Médio e se adaptando às mudanças no currículo, principalmente em 

relação à Língua Portuguesa, que passa também a trabalhar com Literatura Brasileira.  

Iniciamos as observações na turma do turno matutino. A primeira observação das 

aulas ocorreu ainda na primeira unidade, no mês de abril, do ano letivo de 2015, (não 

iniciamos as gravações) e por conta de inúmeras paralisações, feriados prolongados, falta de 

professores no início do ano letivo na UE, decidimos voltar às observações a partir da II 

Unidade, quando a situação da escola se normalizasse. Vale ressaltar que, quando um 

professor falta nesta UE em questão, a diretora pede ao professor que “suba” a aula, isto é, as 

aulas dele, que seriam nos últimos horários, são dadas no horário vago do professor que 

faltou, ficando o professor dos últimos horários em duas salas ao mesmo tempo, já que não 

pode abrir mão da turma do seu horário normal. As aulas ficam sendo, então, compartilhadas. 

Esse é um procedimento frequente na UE sempre que há a ausência de um professor. A título 

de exemplificação, citamos o caso de falta do professor X, que estaria no 2º e 3º horários na 

turma B, sendo que, nos últimos horários desta turma, seriam aulas de Português. Então, o 

professor de português aplica uma atividade da disciplina que ministra na turma B, que está 

vaga no 2º e 3º horários, e continua dando aula na turma A. Quando a turma B termina a 

atividade solicitada do professor, ela é dispensada. Isto facilita as coisas para a escola. 
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Todavia, este procedimento causa um enorme transtorno para o professor, pois ele não 

consegue dar sua aula na turma A, visto que os alunos da turma B chegam de minuto a minuto 

para tirar “dúvidas” acerca do exercício solicitado, e nem consegue dar atenção aos alunos da 

turma B em relação à atividade. Lembramos, contudo, que esta foi uma alternativa encontrada 

pela Direção para que os alunos em aula vaga não ficassem no pátio da escola fazendo 

barulho e causando transtornos às outras aulas. 

Como instrumentos de produção de dados, utilizamos gravações das aulas, anotações 

de aula, atividades feitas pela professora no quadro (registradas através de fotografias), e 

cópias de todas as atividades realizadas em sala de aula, durante o tempo da pesquisa, que 

envolveram atividades relacionadas à escrita. Como o nosso interesse era o trabalho do 

professor em sala de aula, o uso do gravador de voz para registrar as aulas dessas professoras 

seria bem produtivo para que pudéssemos rastrear os gestos de trabalho das professoras no 

momento da transposição didática, por isso, decidimos transcrever as aulas. Com a transcrição 

e revisão do que foi dito em sala de aula, todos os fatores interessantes para a nossa pesquisa 

não passariam despercebidos e, para tanto, as anotações de aula seriam também de 

fundamental importância, como veremos a seguir. Cabe ressaltar que os instrumentos de 

produção de dados, períodos, cronograma, devem responder às necessidades do campo de 

pesquisa (GREEN, DIXON e ZAHARLICK, 2005, p.51). 

 

Quadro 5 - Síntese da Pesquisa 

 
Diagnóstico das turmas 
 

Abril de2015 
 

Observação Participante com colaboração do 
pesquisador 
          - Instrumentos de Produção de Dados: 

Maio a outubro de 2015 

- Anotações de aula 
- Gravações das aulas 
- Fotografias 

Análise de Dados - Análise de algumas produções textuais 
-Análise dos episódios de aula 
 

Fonte: Produzido pelo pesquisador 

 

O primeiro contato na escola foi com o objetivo de escolher qual a turma do 1º ano 

iríamos investigar. Participamos de aulas de LP, num mesmo dia, nas três turmas (1ºA, B, C), 

do turno matutino, isto aconteceu no mês de abril, como pode ser vislumbrado no quadro a 

seguir. Observamos três aulas em cada turma até escolhermos a turma: 1ºano A, do matutino.  
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Depois de observarmos durante toda uma unidade o 1º ano A Matutino, optamos por 

trabalhar com duas turmas e não apenas com uma, como havíamos pensado anteriormente. 

Então, da mesma forma, iniciamos as observações das turmas do turno noturno, já em agosto 

de 2015 (Início da II Unidade). Á noite, só havia duas turmas de 1º ano (A e B) e, optamos 

pela turma A. A turma é bastante heterogênea, possui adolescentes, mas também possui 

adultos, alguns deles pessoas que por alguma razão deixaram a escola e decidiram retornar 

aos estudos. A maioria da turma, diferente dos alunos do matutino, trabalha o dia inteiro e 

estuda à noite, sobrando pouco tempo para que eles possam se dedicar aos estudos, como 

vimos no gráfico da página 64, que mostra a idade dos sujeitos. 

 Como a princípio pensamos num estudo de apenas uma turma para verificar o 

trabalho do professor, observamos vinte aulas no total, na turma A, do turno matutino, num 

período de maio a agosto de 2015. Logo depois, decidimos pelo estudo de duas turmas e duas 

professoras, no intuito de investigar os gestos didáticos dos professores em questão, nas aulas 

de produção textual, sem que houvesse a necessidade de compará-los.  Num estudo 

etnográfico nenhum pesquisador deve ir a campo como uma “tábula rasa”, mas ao contrário, o 

pesquisador [...] entra de maneira orientada teoricamente, enquanto se mantém aberto a 

modificações e revisões de seus conhecimentos, baseadas na análise etnográfica e em suas 

experiências” (GREEN, DIXON e ZAHARLICK, 2005, p.51). 

 Portanto, retornamos para um segundo momento de observação das aulas que ocorreu 

em agosto e outubro de 2015. No mês de setembro não observamos as turmas, pois foi um 

mês de projetos da escola, professores e alunos engajados em atividades extra curriculares, 

então continuamos as observações em outubro. Observamos nesse período mais dezessete 

aulas em cada turma. Totalizando trinta e sete aulas observadas na turma do matutino e 

dezessete na turma do noturno. Dentre as aulas observadas, optamos por oito aulas (quatro 

aulas em cada turma) em que as professoras trabalharam especificamente com produção 

textual, por esse motivo decidimos transcrever essas oito aulas dentre todas as outras 

observadas, para tentarmos mapear os gestos didáticos de trabalho do professor. 

 Nesse momento da pesquisa, decidimos elaborar episódios, como instrumentos de 

produção e de análise de dados. Apoiamo-nos na proposta de análise dos episódios de aula, 

que partiu do Grupo de Estudos e Pesquisa em Alfabetização (GEPALFA), da Universidade 

de Passo Fundo, coordenado por DICKEL (2015). Os episódios foram organizados com as 

transcrições de oito aulas de produção textual, cada episódio com quatro aulas transcritas. 

Formulamos esses dois episódios que denominamos “O uso de regras e normas para a 

produção textual” (turma do matutino e turma do noturno). Na constituição de cada episódio 
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utilizamos excertos de transcrições de cada uma das quatro aulas transcritas que compõe o 

episódio, bem como fotografias de partes das aulas e também, as anotações feitas pela 

pesquisadora durante as aulas. Depois da exposição dos episódios, procederemos à análise dos 

mesmos. Analisamos também três produções textuais (duas de uma aluna do matutino e uma 

do noturno), pois mesmo que o pesquisador não estivesse presente no momento da produção 

(que ocorreu na I unidade letiva), achamos que seria de grande relevância para nossa análise 

de dados, percebemos como e “se” a professora trabalha com o processo de correção, reescrita 

das produções textuais. 

 

Quadro 6 - de Produção de Dados 

# Descrição Período 

1 Observação da escola  Abril de 2015 

2 Seleção de turmas Matutino Abril de 2015 

3 Observação e seleção  de turmas Noturno Agosto de 2015 

3 1º momento de observação das aulas (na turma: 1ºA – 
Matutino)  

Abril a agosto de 2015 

4 2º momento de observação das aulas (nas turmas: 1ºA 
- Matutino e 1ºA Noturno) 

Agosto e outubro de 2015 

Fonte: Produzido pelo pesquisador 

Na primeira observação, fui apresentada aos alunos como pesquisadora. Muitos deles 

já tinham sido meus alunos de Língua Estrangeira e pensaram até que eu estivesse retornando 

aos trabalhos na escola. Procurei sentar no fundo da sala, a fim de não atrapalhar a aula da 

professora, e principiei as anotações de aula. O uso dessas anotações se justifica, pois é 

através do caderno de notas que 

 

[...] o (a) pesquisador (a) registra as decisões tomadas ao longo da pesquisa, 
a fim de que tanto a razão para quaisquer mudanças possa ser apresentada 
quanto a lógica-em-uso possa ser reconstruída e, portanto explicitada. Por 
intermédio dessas ações, o etnógrafo em educação pode descrever as 
mudanças teóricas e práticas necessárias para abordar a questão global a 
partir de uma perspectiva êmica, ou de um agente inserido num contexto 
investigado (GREEN, DIXON & ZAHARLICK, 2005, p.58). 

 

Na observação, notei que, no início, alguns alunos se sentiram incomodados com a 

minha presença e ficaram curiosos para saber quais eram os motivos de tantas anotações feitas 

por mim. Muitos até pensaram que meu papel era anotar os “nomes” daqueles alunos mais 

desinteressados, para apresentar para a Direção da escola. Durante mais ou menos três aulas 

observadas, havia muito silêncio no fundo da sala. No decorrer das observações, alguns 

alunos já haviam conseguido ler algumas das minhas anotações das aulas e, daí perceberam 
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que meu interesse estava nas aulas em si. A partir desse momento, começaram a me ajudar, 

tirando as fotografias que eu pedia, começaram a me pedir ajuda na resolução de exercícios 

(com o consentimento da professora), e até a me emprestar o livro didático deles para que eu 

pudesse acompanhar melhor o andamento das aulas. Senti que, aos poucos, os alunos se 

acostumaram com a minha presença na sala de aula.  

  Os dias de observações das aulas estão representados abaixo. Os dias que estão 

destacados em vermelho são aqueles em que não houve aula, por motivos diversos, tais como: 

feriados, reuniões pedagógicas, paralisações, entre outros. E os dias destacados em azul foram 

aqueles em que as observações participativas ocorreram na turma A, do turno matutino e os 

dias destacados de verde representam as observações que ocorreram nas duas turmas, 

concomitante. Cabe ressaltar que a professora, um dos sujeitos da pesquisa, (do matutino) foi 

submetida a uma cirurgia e saiu de licença uma semana antes de a escola entrar em recesso, 

no mês de Junho, e só retornou às suas atividades uma semana e meia após o fim do recesso. 

Observem o Quadro 7- Calendário e cronograma de aulas: 

 

 

 

Calendário 2015 – Fonte: Produzido pelo pesquisador 

 Nota: A aula do dia 06 de agosto foi antecipada para dia 05 de agosto devido a uma programação especial da 

UE (Semana de prova, conforme anexo 3). 

seg ter qua qui sex sáb dom 

  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30    

       

 

Abril 

seg ter qua qui sex sáb dom 

    1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 

       

 

seg ter qua qui sex sáb dom 

 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30     

       

 

Maio 

Setembro 

seg ter qua qui sex sáb dom 

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30      

       

 

seg ter qua qui sex sáb dom 

   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31  

       

 

Junho 

Outubro 

seg ter qua qui sex sáb dom 

  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31   

       

 

Julho 

seg ter qua qui sex sáb dom 

     1 2 
3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31       

 

Agosto 
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3. A AULA DE LÍNGUA PORTUGUESA: PRODUÇÃO TEXTUAL E GESTOS DE 
TRABALHO DO PROFESSOR 

3.1 A escrita em foco 
 

Nesse capítulo falaremos acerca das atividades de escrita, mais especificamente as 

atividades de produção textual. Analisaremos algumas produções textuais de alunos e, 

partiremos para a análise dos episódios de aula, onde faremos um diálogo entre o processo de 

transposição didática, o ISD e os gestos didáticos do professor em sala de aula. 

 Para Philippe Meirieu apud Cole (2012, p.55), as estratégias de aprendizagem são 

tipos de atividades através das quais a pessoa usa certos conhecimentos para atingir um dado 

objetivo, ou seja, “[...] planejamento de uma determinada ação para mobilizar as capacidades 

viáveis à conquista de uma determinada finalidade” (Cole, 2012, p. 56). A autora mencionada 

afirma que a estratégia didática é uma ação que emerge de uma atividade. Sendo que, a ação e 

a atividade são resultantes do agir, este agir é denominado pela autora como “intervenção 

orientada”. 

 A sala de aula, por ser um espaço onde se estabelecem as relações entre professores e 

alunos, podemos dizer que o discurso ali realizado pode ser identificado por meio de 

estratégias discursivas, a fim de conduzir, da melhor forma, a interação entre os envolvidos. 

As estratégias discursiva são ações que visam o ensino/aprendizagem.  

Também na interação em sala de aula ocorre o uso de elementos verbais e 
não verbais. Não só a fala, mas também a linguagem corporal do professor e 
dos alunos estão em constante (re)negociação no intuito de (co)construir um 
ambiente favorável para o ensino-aprendizagem como um todo” (TAVARES 
e NÓBREGA, 2011, p.1). 

Fazendo parte das estratégias de ensino utilizadas pelos professores em sala de aula 

estão os gestos didáticos. Interessa-nos, nesta pesquisa, os gestos didáticos como estratégias 

discursivas do fazer do professor, nas atividades de escrita, mas especificamente, nas 

atividades de produção textual.  

 Nascimento (2014, p.11) nos fala que, há estudos que mostram que os textos já 

possuem um papel central nas aulas de Língua Portuguesa, mas que muitas vezes os textos 

ainda são vistos de maneira estereotipada pela tradição escolar, ou seja, são tipos de textos: 

narração, descrição, argumentação, etc. Desta forma, o gênero não é ensinado e nem é 

descrito como um meio singular de uma prática de linguagem. A atividade não envolve uma 
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situação real de produção e o professor, na maioria das vezes, de forma descontextualizada, 

tem na produção escrita apenas uma forma de correção de problemas de estrutura gramatical 

(aspectos formais).  Silva (2012, p. 28) salienta que 

 [...] a escrita de um texto é uma ação linguagem socialmente situada, pois 
reflete as escolhas linguístico-discursivas de um agente produtor, em que 
este, apoiando-se nas experiências dos mundos formais (físico, social e 
subjetivo), materializa linguisticamente uma ação psicológica, a qual 
corresponde ao desejo desse agente em interagir por meio da linguagem.  

Silva (2012, p.28-29) enfatiza, ainda, que a atividade de escrita deve atender a 

demandas específicas, determinadas previamente pelo professor, porque, como a produção 

textual é vista como uma ação de linguagem produzida intencionalmente, ela não é algo 

espontâneo e deve estar de acordo com os propósitos sociocomunicativos do produtor do 

texto. O autor mencionado elenca os principais objetivos que devem ser estabelecidos pelo 

professor de Língua Portuguesa para o ensino da escrita na perspectiva do ISD, a saber: 

1. Introduzir na aula de produção do texto uma diversidade de gêneros como 

forma de oportunizar aos alunos experiências de leituras, fazendo com que 

tenham um conhecimento sobre a estrutura composicional e a função 

sociocomunicativa dos mais variados gêneros de textos; 

2. Discutir sobre os elementos de textualização e sobre os mecanismos 

enunciativos responsáveis pela estruturação linguístico-discursiva do texto, 

observando as características funcionais do gênero, tendo em vista os 

propósitos da ação de linguagem, os quais determinam as capacidades 

discursivas para selecionar o tipo de discurso e as sequências tipológicas a 

serem empregadas no gênero. 

3. Considerar os fatores contextuais intrínsecos às condições de produção 

dos textos, mostrando-os como elementos que dizem respeito às influências 

sociodiscursivas do agente-produtor, tendo em vista os seus objetivos ao 

materializar sua ação de linguagem situada; 

4. Desenvolver módulos de atividades que contemplem o trabalho com os 

gêneros em forma de sequências didáticas, sistematizando as ações em três 

momentos: leitura do gênero, produção escrita (com reescrita) e divulgação 

ao público do produto final; 

5. Fazer da aula de produção de texto um momento de ensino-aprendizagem 

de língua materna, haja vista reconhecermos que, só assim, aprendemos de 

fato uma língua para podermos usá-la em suas expressões oral e escrita de 

maneira competente (p.44). 
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Portanto, na perspectiva do ISD, esses são os cinco objetivos que devem ser levados 

em conta, pelo professor, nas atividades de produção textual. Objetivos esses que 

observaremos mais a seguir, na análise dos dados, a fim de notarmos se o professor leva em 

conta os propósitos sociocomunicativos do produtor do texto, se permite ao aluno 

experienciar as diversas estruturas composicionais dos diferentes gêneros discursivos, se há 

esse processo de leitura do gênero, escrita e reescrita do texto, se os elementos de 

textualização são trabalhados de maneira contextualiza apenas para que o aluno possa 

selecionar o tipo de discurso a ser utilizado em sua produção ou se as atividades de escrita 

desenvolvidas pelas professoras não envolvem uma situação real de produção e se os 

professores utilizam a produção textual como forma de correção de problemas de aspectos 

formais.  Escolhemos o ISD como aporte teórico para o estudo do processo de produção 

textual, pois entendemos, em consonância com Silva, que  

[...] a escrita de um texto é a ação de linguagem socialmente situada, pois 
reflete as escolhas linguístico-discursivas de um agente-produtor, em que 
este, apoiando-se nas experiências dos mundos formais (físico, social e 
subjetivo), materializa linguisticamente uma ação psicológica, a qual 
corresponde ao desejo desse agente em interagir por meio da linguagem 
(SILVA, 2012, p.28). 

Portanto, a proposta sociodiscursiva vê as atividades de linguagem como atos cooperativos 

entre falantes que agem nas interações verbais, e as representações desses indivíduos acerca 

dos mundos (físico, social e subjetivo) é que vão determinar os posicionamentos e escolhas 

desses indivíduos nas atividades de linguagem. 

 Segundo a proposta do ISD, as atividades linguageiras são inevitalmente sociais e pela 

diversidade das relações sociais e também das atividades de linguagem em que os textos 

circulam, estes acabam por se diversificar em diversos gêneros. Portanto, toda língua “acaba 

por acumular historicamente um legado de textos, que são modelos discursivos representados 

pelos gêneros e constituídos mediante a negociação dos significados que os signos apresentam 

(de suas pretensões à validade designativa) (SILVA, 2012, p. 31)”.  Em vista disso, os 

indivíduos utilizam os modelos textuais pré- existentes e a depender de suas necessidades de 

comunicação, produzem novos gêneros discursivos. Para o autor mencionado, é de 

fundamental importância, para que o indivíduo aprenda a escrever textos, a utilização desses 

modelos de textos já existentes, pois são legitimados socialmente e possuem características 

definidas historicamente pelos falantes da língua.  
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O produtor de textos tem contato com diversos modelos de gêneros disponíveis 

durante sua vida e os utiliza para produzir os seus próprios textos.  Nessa perspectiva, o aluno 

deve ser capaz de interpretar os mais diversos textos que circulam socialmente e, por 

conseguinte, produzir outros textos eficazes nas mais variadas situações, pois os textos, de um 

modo geral, desempenham papel fundamental no meio social em que se vive, já que nos 

comunicamos o tempo todo por meio deles. 

 O ISD apresenta um novo quadro teórico para as condições de produção de textos e as 

operações em que se baseia o funcionamento dos textos. Dolz, Gagnon e Decâncio (2010, 

p.25), falam sobre as operações que acreditam essenciais na produção textual. Essas 

operações constituem os esquemas de utilização de um gênero e podem ser resumidas em 

cinco etapas, a saber: 1)operações de contextualização; 2) elaboração do que vai ser tratado 

como conteúdo temático do texto; 3)planificação do todo textual; 4)textualização; 5)releitura, 

revisão e reescrita (NASCIMENTO, 2014, p.92).  Essas etapas fazem parte, segundo os 

autores mencionados anteriormente, de cinco operações que fazem parte de uma sequência de 

elementos envolvidos em qualquer atividade de produção escrita. Observe o diagrama abaixo, 

que fizemos uma adaptação do modelo proposto por Nascimento (2014, p.92), e mostramos 

os elementos que fazem parte das cinco operações, de forma sintetizada abaixo no diagrama 1 

– Produção Textual: 

Produção
Textual

5. Releitura, revisão 
e reescrita.

1. Contextualização: 
adaptar-se à 
situação de 

comunicação

2. Elaboração e 
tratamento dos 

conteúdos 
temáticos

3. Planejamento do 
texto: organizar o 
texto em partes

4. Textualização: 
utilizar os recursos 

da língua

 

Fonte: Adaptado pelo pesquisador 
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A primeira operação está relacionada à contextualização, que se refere às 

representações do produtor do texto sobre o gênero que se pretende escrever, ou seja, 

mobiliza a capacidade de ação do produtor do texto. “[...] capacidades de ação implicam 

aptidões acionais requeridas para produzir um determinado gênero de texto, adaptando-se às 

características do contexto de produção [...] (NASCIMENTO, 2014, p.93). Nesta perspectiva, 

serão de suma importância as representações do produtor do texto, conforme Bronckart (2006, 

p.146), sobre: a) o contexto sócio-histórico mais amplo em que o texto é produzido, em que 

circula e é usado; b) o suporte em que o texto é veiculado; c) o contexto linguageiro imediato, 

os textos que acompanham, em um mesmo suporte, o texto a ser produzido; d) o intertexto (os 

textos com os quais o texto mantém relações identificáveis; e) a situação de produção, que 

compreende as representações do produtor que exercem influência sobre a forma do texto, 

distribuídas nos parâmetros: local, tempo, papel social do enunciador e do receptor, instituição 

social e objetivo da produção. No diagrama 2 – Ação de Linguagem: representação do agente 

/ pessoa, reproduzimos as condições de produção de um novo texto, proposta por Bronckart 

(2006, p.146). 

1. Parâmetros objetivos

Emissor
Espaço / tempo 

de ação

2. Parâmetros sociossubjetivos

Quadro social de 
interação

Papel do 
enunciador

Papel dos 
destinatários

Objetivo

3. Outras representações da 
situação e dos conhecimentos 

disponíveis na pessoa

Ação de linguagem: representação 
do agente / pessoa

 

Fonte: Adaptado pelo pesquisador 

 

A segunda operação está relacionada ao tratamento dos conteúdos temáticos. Esta 

operação requer do produtor textual, uma ampla pesquisa para que possa se informar acerca 

do tema escolhido, pesquisas essas em diferentes meios e gêneros, com a finalidade de 

adquirir mais conhecimentos sobre o tema em questão. 

 A terceira operação tem a ver com planejamento e organização do próprio texto e de 

suas partes constituintes. Planejamento esse, que tem que estar de acordo com o “contexto de 
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produção, de recepção e de circulação” do texto. “O produtor/autor é que tem a 

responsabilidade de organizar e encadear os fatores que darão conta do texto articulado à ação 

de linguagem” (NASCIMENTO, 2014, p.93). 

A quarta operação é a textualização, ou seja, os mecanismos de coesão nominal e 

verbal, as operações de conexão, que são fundamentais para que o texto seja compreendido 

pelo destinatário. Nascimento (2014, p.94) acrescenta a esta quarta operação, as dimensões 

transversais que estão presentes em toda produção escrita que são as operações 

morfossintáticas de composição dos sintagmas e os componentes ortográficos e gráficos. A 

autora acrescenta ainda que tais aspectos “[...]constituem objetos de ensino no processo que se 

inicia nas séries iniciais e deve-se estender por todas as etapas de escolarização.”  

A quinta operação envolve a releitura, revisão e reescrita textual. A autora salienta que 

a função do professor é fazer com que os textos dos alunos melhorem em todas as fases, tanto 

em relação ao gênero discursivo, quanto em relação à produção escrita propriamente dita, daí 

a importância dessa quinta operação. Segundo a autora, todo texto pode ser melhorado, não só 

na arquitetura textual, mas também nas dimensões transversais da produção escrita: “a 

ortografia, a pontuação, a organização morfossintática do texto” (NASCIMENTO, 2014, 

p.94). Essas são as cinco operações necessárias para o domínio do gênero que se quer 

trabalhar. 

Para Bronckart (1999), essa ideia de operações reforça o conceito de escrita 

processual, segundo a qual o texto é elaborado de maneira gradual. Assim, “Em uma atividade 

dessa natureza, ele é instigado a conceber a escrita como um processo passível de 

aprimoramento e, ao se apropriar dessa percepção, passa a avaliar e a criticar as próprias 

produções (PEREIRA e MALAQUIAS, 2012, p. 78)”.   

3.1.1 A escrita na Pesquisa 
 

 Dentre as 30 aulas previstas na II Unidade somente 20 aconteceram, devido a 

problemas como: feriados, paralisações, atestado médico da professora do turno matutino. 

Nessas 20 aulas observadas, na turma A do matutino, a professora trabalhou com tópicos de 

literatura, recorrendo sempre ao livro didático adotado pela UE, slides, e comentou-se 

assuntos, tais como: Trovadorismo e Humanismo. 
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 Nesta II unidade, a professora não solicitou nenhuma atividade de produção textual 

(que faz parte do nosso objeto de investigação), nem como atividade de classe e nem como 

atividade de casa. A primeira atividade envolvendo a escrita (Anexo1) foi realizada com o 

objetivo de verificar a compreensão do aluno, em relação ao assunto dado. Esse objetivo fica 

claro quando a professora chama cada aluno individualmente, para dar um “visto” na 

atividade de escrita xerocopiada. Cada visto dado tem uma certa pontuação que será somada à 

média final do aluno na unidade. 

 A segunda atividade (Anexo 2) foi realizada com o objetivo de verificar a 

aprendizagem dos alunos em relação aos conteúdos estudados. Nessa época de avaliações 

escritas, acontece a chamada semana de provas, em que a escola se programa de maneira 

diferente para que as avaliações aconteçam e a escola funciona de acordo com um novo 

cronograma (Anexo 3). No final dessa unidade, questionamos a professora do matutino acerca 

das atividades de produção textual em si, e ela nos informou que devido ao cronograma a se 

cumprir (currículo) e por conta de tantos dias em que não foi possível haver aulas durante esta 

unidade, essas atividades ficariam para a unidade seguinte, pois já seria feito um trabalho 

direcionado para a produção textual que auxiliassem os alunos na prova do ENEM (Exame 

Nacional do Ensino Médio). 

 Como observador participante, ou seja, com a participação de maneira completa, às 

vezes auxiliando as professoras no desenvolvimento de atividades ou em exemplificações e, 

outras vezes apenas observando e fazendo as anotações das aulas, voltamos às observações na 

III unidade, desta vez já nas duas turmas (1ºano A matutino e 1º ano A noturno).  

 Como a professora do matutino já havia nos avisado com antecedência, a III Unidade 

de Língua Portuguesa priorizou o ensino de produção textual, devido à proximidade das 

provas do ENEM.  Lembrando que as atividades foram as mesmas para as duas professoras, 

que produziram o material de ensino em reuniões da área de Língua Portuguesa, nas 

chamadas AC´s (Atividades Complementares), que ocorrem às quartas feiras. Nesse dia, a 

professora do noturno se desloca para a UE no turno matutino para que ela e outros 

professores da área possam planejar coletivamente as atividades a serem desenvolvidas na 

semana. 
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3.2 Análise de amostras de produção textual 
 

Durante a observação de uma das aulas do noturno, a professora entregou algumas 

produções textuais dos alunos, que teriam sido feitas na I unidade letiva, mas que a mesma 

havia se esquecido de devolver, então, mesmo não estando presente no momento da 

realização dessa atividade, resolvemos recolher algumas amostras dessas produções textuais 

(e também, pedimos amostras à professora da turma do matutino) e escolher apenas uma para 

analisar, para vermos se as “operações” (já comentadas neste mesmo capítulo) foram 

respeitadas, pois, segundo Dolz, Gagnon e Decândio (2010), elas são “conjunto de operações 

que encerram obstáculos para o domínio do gênero enquanto instrumento de uma ação 

linguageira”(NASCIMENTO, 2014, p.103). Essas operações, segundo os autores 

mencionados, são essenciais para a produção textual.  

Portanto, antes de iniciarmos a análise dos episódios de aula em si, decidimos analisar 

três produções textuais, que foram realizadas pelos alunos (matutino e noturno). Como não 

tivemos nenhum outro contato com esse processo de produção e posterior correção textual, 

acreditamos ser de grande pertinência para nossa pesquisa, analisarmos os textos escolhidos 

abaixo (Anexo 4 e 5), para notar como o professor trabalha com a produção textual, desde o 

início e até que o aluno chegue ao seu texto final.  

Os textos 1 e 2 (Anexo 4) foram da turma A, do turno matutino. Os textos obtiveram 

um conceito razoável na avaliação professora, já que a atividade valia 2,0 pontos e a aluna 

obteve 1,6. Houve uma aula sobre dissertação (na I unidade letiva), no entanto, o tema da 

dissertação foi livre. A professora nos informou que não houve discussão coletiva, textos de 

leitura prévia, nada que pudesse dar informações ao aluno sobre o tema a ser discorrido. 

Apenas foram sugeridos os temas e os alunos escolheriam aqueles que considerassem melhor 

para redigir.  
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O texto 3 (Anexo 5) foi escolhido da turma do noturno. Este texto foi pedido como 

parte da avaliação dos alunos, também na I Unidade letiva. Foram dados dois temas e os 

alunos escolheriam entre os dois para a produção de um texto dissertativo. Antes da produção, 

a professora revisou as características desse tipo de texto (conjunto de regras e normas para a 

produção do texto). 



80 
 

 

 

 



81 
 

Antes de partirmos para os textos em questão, é mister salientar que há uma grande 

diferença quando falamos em tipos de textos e gêneros do discurso. Os tipos de textos são 

categorias de uma gramática de texto, que busca classificá-lo de acordo “com suas 

características linguísticas (léxico, referenciação, sintaxe, relações lógicas de coerência e 

coesão, tipos e tempos dos verbos, natureza da composição) (BARBOSA e ROJO, 2015, 

p.26)”. Os tipos de textos são conhecidos como descrição, narração, dissertação, 

argumentação, exposição, etc. Estes textos circulam na esfera escolar e, segundo as autoras 

mencionadas acima, são gêneros escolares que tem a função de ensinar o “bem escrever” 

(BARBOSA e ROJO, 2015, p. 26). Marcuschi (2008) os define assim 

Usamos a expressão de tipo textual para designar uma espécie de construção 
teórica {em geral uma sequência subjacente aos textos} definida pela 
natureza linguística de sua composição {aspectos lexicais, sintáticos, tempos 
verbais, relações lógicas, estilo}. O tipo caracteriza-se muito mais como 
sequências linguísticas (sequências retóricas) do que como textos 
materializados; a rigor, são modos textuais. Em geral, os tipos textuais 
abrangem cerca de meia dúzia de categorias conhecidas como: narração, 
argumentação, exposição, descrição, injunção (MARCUSCHI, 2008, p.154). 

Já os gêneros discursivos fazem parte da nossa vida diária e de nossa comunicação. 

Para Bakhtin (2003, p.279), “Cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos 

relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominados gêneros do discurso”. Nós 

utilizamos, no dia a dia, diversos tipos de gêneros mesmo sem perceber. Em todas as 

atividades, utilizamos vários gêneros discursivos, que podem ser orais e escritos, impressos 

ou digitais e que são utilizados socialmente e fazem parte da nossa cultura letrada urbana: 

cumprimento, bilhete, mensagem eletrônica, formulário, relatório, apresentação empresarial 

(BARBOSA e ROJO, 2015, p.16-17), ou seja, todas as atividades que envolvem a linguagem 

se dão através da língua/linguagem e dos gêneros que as organizam. Para as autoras 

mencionadas anteriormente, os gêneros são entidades da vida (2015, p. 27).  

O conceito bakhtiniano de gêneros do discurso fica subordinado  

[...] ao funcionamento social diversificado das instituições humanas (“esferas 

de atividades”), para o qual é necessária a comunicação ou interação entre as 

pessoas, por meio da utilização da língua. Para isso servem os gêneros, em 
sua variedade e heterogeneidade. Por isso, o estudo dos tipos textuais (dos 
“traços comuns a todos os gêneros do discurso”) torna-se “abstrato e 

inoperante” (BARBOSA e ROJO, 2015, p. 44). 

Ainda sobre essa distinção entre tipologia textual e gênero discursivo, a título de 

exemplificação, quanto ao uso de tipos de textos e gêneros, enquanto “Na escola, escrevemos 

narrações; na vida, lemos notícias, relatamos nosso dia, recontamos um filme, lemos 
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romances. Na escola, redigimos uma “composição à vista de gravura” (descrição); fora dela, 

contamos como decoramos nosso apartamento, instruímos uma pessoa sobre como chegar a 

um lugar desconhecido. Na escola, dissertamos sobre um tema dado; na vida, lemos artigos de 

opinião, apresentamos nossa pesquisa ou relatório, escrevemos uma carta de leitor 

discordando de um articulista” (BARBOSA e ROJO, 2015, p. 26-27). 

Os gêneros são formas histórica e socialmente situadas (MARCUSCHI, 2008, p. 155). 

Toda prática social é atravessada por práticas de linguagens reconfiguradas em gêneros, 

achamos interessante uma exemplificação apresentada por Barros (2014, p.151), com a 

finalidade de nos mostrar a diversidade imensa que temos quando trabalhamos com os 

gêneros. A autora, então, nos dá o modelo de um casamento cristão. Nesse exemplo, ela cita: 

o telefonema (para fazer cotações de preços, o uso da lista telefônica (para consultas), 

conversas com os donos do salão de festas, com o dono do buffet, com o padre, a lista de 

convidados, lista de presentes, cardápio da festa, etc. Observe abaixo o diagrama 3 – Práticas 

Sociais, reproduzido de BARROS (2014, p.151), que nos mostra ssa conexão entre as 

práticas/práticas de linguagem/gêneros. 

Práticas
Sociais

Fazer compras

Alugar / Vender um 
imóvel

Ir ao médico

Festa junina

Casamento

Práticas de 
linguagem

Gêneros

Práticas de 
linguagem

Gêneros

Práticas de 
linguagem

Gêneros

Práticas de 
linguagem

Gêneros

Práticas de 
linguagem

Gêneros

 

Fonte: Adaptado pelo pesquisador 
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Mesmo que na escola, já haja influência de alguns bons livros didáticos, de cursos de 

aperfeiçoamento para que se trabalhe com os gêneros, muitos professores ainda costumam 

trabalhar com tipos de textos, regras e normas para a produção. Para Barros (2014, p. 156), 

[...] quando um gênero é tomado como objeto de ensino, não há como não 
questionar o eixo de progressão curricular que impera nos livros didáticos da 
educação básica, a saber, a gramática da língua. Mesmo quando tenta fazer 
uma progressão temática, ou baseada em gêneros – como é o caso de 
algumas edições mais recentes – o livro didático continua norteando-se pela 
gramática, o tema ou o gênero apenas mascaram uma progressão a partir dos 
fatos linguísticos. 

Na opinião da autora acima mencionada, talvez a maior dificuldade em se trabalhar 

com gêneros na escola, seja o fato de ele ser em número ilimitado e não possuir categorias 

rígidas que possam ser convertidas em “conteúdo” para que possa ser utilizado como meio de 

progressão curricular (BARROS, 2014, p. 156). 

Distinguir tipos de textos e gêneros se fez necessário, pois, a partir da nossa 

observação de base etnográfica, percebemos que as professoras priorizaram, nesse período de 

pesquisa, os tipos de textos em sala de aula e não os gêneros do discurso, como veremos a 

seguir.  A professora do matutino chegou a deixar explícito seu posicionamento diante dessa 

questão, como podemos vislumbrar nos turnos de fala abaixo. Esses turnos de fala são 

excertos do episódio 2, não especificamente na ordem em que aconteceram, utilizados apenas 

para justificarmos algumas posturas e posicionamentos percebidos: 

31.P.: [...] é que pra gente produzir um bom texto: a gente precisa de duas coisas:: 
dominar as REgras de produção do TIpo específico do texto:: que no nosso caso vai ser:: 
a dissertação: (Continua no Anexo 12) 

16.P.: [...] O tema pode vir sob o forma::to de VÁrios tipos de textos:: pode vir sobre um 
texto informativo:: do formato de um texto literário: texto literário associado a um texto 
informativo: pode vir através de GRAvuras:: de tiras associadas a uma afirmativa:: 
FRAGmentos de textos associados a uma afirmativa: por ISso independente da 
modalidade apresentada deve-se à TIpologia textual soliciTAda e às instruções sobre a 
CONStrução do texto exigido:: então: nor-mal-men-te não é? A gente tem como 
PROposição do tema dois três quatro cinco TEXtos pra você ler e a PARtir DEles fazer a 
redação: ( Continua no Anexo 13) 

Nos turnos de fala acima, podemos notar que a professora trabalha com tipologia 

textual, daí a ênfase maior na estrutura do texto em si, que no conteúdo. Ademais, deixam de 

lado algumas das operações necessárias para a produção do gênero em si: a contextualização, 

a informação, a situação de produção, etc. Já a professora do noturno não deixou explícito seu 
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posicionamento, mas como as aulas são programadas em conjunto, as atividades são as 

mesmas em ambas as turmas, acreditamos que ela compartilha da mesma opinião que a 

professora do matutino. Ademais, no decorrer da pesquisa, observamos que as professoras 

expuseram comentários acerca das produções textuais analisadas, cobraram questões 

estruturais e de cunho gramatical, visando apenas o “escrever bem”.  Utilizam, ainda, as 

palavras: redação, dissertação, argumentação, etc, referindo-se aos tipos textuais que 

trabalham e uma lista de regras e normas (a maioria gramaticais) para que sejam seguidas 

pelos alunos para produzirem um texto “bem escrito”.  Cobram uma meia dúzia de tipos de 

textos, de temas muitas vezes desconectados da vida dos alunos, isso durante o período 

observado, enquanto dispõem de uma enorme variedade de gêneros, que fazem parte da vida 

deles, e que poderiam tornar as aulas de LP muito mais interessantes. Ao se trabalhar com 

tipologia textual, trabalha-se com a arquitetura do texto, como se fosse algo fixo, estabilizado, 

em que todos os textos daquele estilo seguem as mesmas regras.  No trabalho com os gêneros, 

os tipos de enunciados são “relativamente estáveis”, nem sempre seguem uma regra fixa em 

sua estrutura composicional, pois  

Há gêneros, como a receita, por exemplo, que apresentam estruturas textuais 
mais marcadas (título, ingredientes, modo de fazer) que outros gêneros, 
como, por exemplo, o gênero crônica, da esfera da literatura. Há também 
gêneros como o anúncio publicitário que, além de seus elementos textuais 
(slogan, provas, peroração) trazem elementos não verbais (fotos, desenhos, 
ilustrações) como partes integrantes de sua estrutura composicional, portanto 
imprescindíveis para a produção de sentidos do gênero, não podendo ser 
isolados do processo de compreensão e de interpretação na sala de aula. É o 
caso dos gêneros multimodais como a reportagem, as histórias em 
quadrinhos, a tira jornalística, etc (HILA, 2014, p. 189). 

Sendo assim, para a noção de tipos textuais há o predomínio de sequências linguísticas 

como princípio norteador e para a noção de gênero “predominam os critérios de padram 

comunicativos, ações, propósitos e inserção sócio-histórica” (MARCUSCHI, 2008, p. 158). 

Voltemos aos textos (Anexo 4) que foram produzidos para serem avaliados pela 

professora. Nós utilizamos em nossa análise os dois textos produzidos pela aluna.  Segundo 

relatos de um dos sujeitos da pesquisa, esses foram textos produzidos em sala de aula como 

avaliação parcial da unidade. Depois de avaliados, a professora devolveu as produções aos 

alunos e pediu que eles “passassem a limpo” todo o texto, corrigindo o que foi pedido. Na 

verdade, o processo ocorre da seguinte maneira: a) O aluno produz o texto no caderno; b) O 

aluno reescreve seu texto para evitar borrões e entrega à professora para ser corrigido; c) A 

professora corrige erros de grafia e ortografia, avalia e devolve o texto aos alunos; d) Os 
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alunos passam o texto a limpo para que a professora veja que os erros de grafia e ortografia 

foram corrigidos pelos alunos; e) a professora devolve o texto aos alunos. No ponto “d”, a 

professora apenas quer ver se o aluno se dispôs a corrigir os erros apontados por ela, mas o 

texto do aluno já foi avaliado anteriormente e recebeu um conceito, que não será mudado. Nos 

textos analisados, os alunos ainda terão que passar a limpo para devolver à professora. 

Lembrando que, nessa aula de “passar a limpo” eles fazem isso durante toda a aula e tiram 

dúvidas quanto a questões estruturais. 

Em relação ao conjunto de “operações” necessárias para a produção textual, 

mencionadas por Dolz, Gagnon e Decândio (2010), notamos que: 

a) Na primeira operação que se refere ao contexto de produção, situação de 

comunicação, percebemos que, a aluna tentou produzir um texto voltado ao 

contexto escolar, tentou adequar a linguagem à situação de produção;  

b) Na segunda operação que tem relação direta com o conhecimento que o autor 

tem sobre o tema desenvolvido, notamos que pela falta de fundamentação na 

sua argumentação, a autora não pesquisou, não se informou melhor sobre o 

tema que se propôs escrever, pois as ideias centrais do texto não foram bem 

desenvolvidas, bem fundamentadas, em  nenhum dos dois textos. Em relação à 

correção da professora, em momento algum ela fez anotações do tipo: melhorar 

a argumentação, desenvolver melhor as ideias do texto, etc. Não houve 

posicionamento na correção textual acerca do conteúdo presente nos textos da 

aluna. 

c) Na terceira operação que tem a ver com a planificação do texto. Sabemos que 

há diferentes formas de planificação de acordo com os textos. Nesse ponto, a 

professora apontou o maior problema da autora em questão. Na concepção da 

professora, o texto dissertativo deve possuir três partes constituintes: 

introdução, desenvolvimento e conclusão. A autora, em questão escreveu seu 

texto em apenas um parágrafo, fato que mostra a inadequação do seu tipo de 

texto, de acordo com a professora.  Ademais, a professora diz que a autora 

utilizou um parágrafo muito longo que, também, é inadequado ao tipo de texto 

produzido em questão. E mesmo que a introdução, o desenvolvimento e a 

conclusão estivessem incluídos, aí, num único parágrafo, tal fato não foi 

observado pela professora, pois o aluno não seguiu as normas de construção de 

um texto dissertativo (de acordo com as regras sugeridas pela professora). 
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d) A quarta operação está relacionada à textualização e às dimensões transversais. 

Esta quarta operação é essencial para que o destinatário compreenda a 

mensagem que receberá. Nesse ponto, o texto da autora também apresenta 

grandes problemas: em relação à ortografia, quando a mesma escreve “pois 

meche bastante com o psicológico da pessoa”, e “Assunto bem comum e que é 

bastante descutido nas escolas”. A autora apresenta problemas em relação às 

escolhas lexicais, como na frase a seguir, “e acaba que a pessoa se restrinja da 

sociedade”, ou seja, a má escolha lexical produziu uma incoerência de sentido 

na frase. Outro problema foi em relação à paragrafação, como já dissemos 

acima, (utilizou um único parágrafo e, este parágrafo foi muito longo) e, por 

último, há também problemas de pontuação. Todos esses problemas detectados 

podem comprometer a compreensão da mensagem pelo destinatário e foram 

corrigidos pela professora. 

e) A quinta operação está relacionada à revisão, reescrita textual. Nessa 

perspectiva, notamos que o professor não pediu ao aluno que reescrevesse o 

texto. O texto foi produzido para a escola com o objetivo de ser avaliado. A 

professora, logo após ter avaliado através de um conceito, devolveu o texto ao 

aluno, apenas com correções de aspectos gramaticais, tais como a ortografia 

das palavras “anti-ético”, ridiculo, meche e, outras correções citadas nos 

tópicos anteriores. Sem a atividade de reescrita, o aluno não teve a 

oportunidade de rever o que escreveu, de ler mais e produzir um texto melhor, 

apenas teve a oportunidade de passar a limpo os erros de ortografia, regência, 

concordância, que foram corrigidos pela professora. 

Pelos pressupostos do ISD, as produções não foram bem sucedidas, pois por mais que 

as alunas tentassem adequar a linguagem à situação de produção e ao destinatário, elas 

falharam na segunda operação que tem tudo a ver com informação sobre o que se diz, com o 

uso da argumentação correta, etc. No entanto, a professora do matutino apenas corrigiu 

quanto ao uso da 1ª pessoa do singular, segundo ela, a orientação é que o autor não se inclua 

no texto e nem cite fatos de sua vida particular, (Anexo 4), mas a autora em questão o faz, 

como podemos perceber abaixo: 

“[...] eu sou totalmente contra e acho uma total agressão[...]”.  

Nos textos analisados, houve também problemas quanto à planificação, ou ao estilo 

composicional do gênero escolhido e, também problemas na textualização que podem 
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dificultar a compreensão do texto pelo destinatário, ou seja, problemas de ordem estruturais, 

que também são importantes, mas devem não ser vistos como “prioridade” na produção 

textual, como fazem as professoras.  

Na produção textual do noturno (Anexo 5), a professora procedeu exatamente como a 

professora do matutino, fez correções na parte estrutural do texto. A aluna foi advertida por 

ter produzido um texto em um único parágrafo e porque escreveu parágrafo longo demais, 

teve problemas de ortografia e pontuação. A professora do noturno apenas avaliou a produção 

da aluna, pediu que passasse a limpo para que ela percebesse que os erros ortográficos e 

gráficos fossem corrigidos, mas não pediu nenhuma atividade de reescrita.  

Segundo os pressupostos do ISD para as atividades de produção textual, as atividades 

de reescrita têm papel fundamental. Os estudos linguísticos acerca dos processos de escrita 

nos falam que tais processos são compostos por três fases: o planejamento, a escrita e a 

revisão (reescrita). Pensando na produção textual “[...] não basta ao professor indicar a 

necessidade de que o texto seja reescrito para tornar a atividade produtiva. É preciso elencar 

critérios que sejam significativos e que considerem o texto em sua dimensão global” (LEITE, 

2012, p.141). A atividade de reescrita pode ser entendida como um atividade de reflexão 

sobre a própria escrita, isso depois de uma atividade de produção textual (em sua primeira 

versão) para que o próprio agente- produtor possa refletir e reconhecer suas dificuldades e que 

possa atuar sobre elas. Ademais, é uma atividade de exprema importância, pois os alunos se 

vêem como sujeito ativos na co-construção do conhecimento, na medida em que eles próprios 

resolverão os problemas que possuem nas atividades de escrita. “Nesse sentido, a reescrita, 

como uma das etapas do processo de produção textual, pode ser um instrumento muito 

importante para a apropriação pelos alunos dessa complexa dinâmica escrita” (LEITE, 2012, 

p.143). 

Através das atividades de reescrita, a correção também é tida com parte do processo de 

aprendizagem da escrita, ou seja, “um elo na cadeia da interação” (LEITE, 2012, p. 145). A 

correção inserida nesse processo mais amplo, deixa de ser uma etapa final de mensuração do 

produto e passa a ter uma perspectiva processual. No entanto, nas amostras de produções 

textuais brevemente analisadas, as professoras não fizeram uso dessa operação, a operação de 

reescrita, que é considerada de extrema importância para o aprendizado do gênero escolhido.  

Em suma, depois desta análise, percebemos que as professoras trabalharam, nesse 

período de observação, com tipologia textual em vez dos gêneros do discurso. Ademais, seria 

bastante interessante se elas, na verdade, observassem se as cinco operações necessárias para 

a produção textual bem sucedida, como entendem Dolz, Gagnon e Decândio (2010), foram 
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respeitadas pelos alunos em suas produções. Em primeira instância, antes de solicitar uma 

produção textual, seria importante organizar outros meios para que os alunos tivessem contato 

com o tema que vão escrever, para que eles possam argumentar e desenvolver as capacidades 

de ação necessárias para a produção. Ou seja, “[...] reconhecimento da prática de referência 

associada aos textos do gênero; pesquisa, leitura e exposição de textos do gênero em foco; 

discussões prévias sobre o contexto de produção dos textos desse gênero [...]” 

(NASCIMENTO, 2014, p.106). É de fundamental importância que os alunos possam  

 
[...] reconhecer a função social do gênero, o valor que é indexado a ele, ou 
seja, o instrumento pelo qual o cidadão se posiciona enquanto cidadão crítico 
a fim de reivindicar, opinar e contextar, tendo em vista destinatário(s) e 
suporte específicos para sua enunciação (NASCIMENTO, 2014, p.106). 

Diante do exposto, acreditamos que essa análise foi de grande relevância para 

entendermos a concepção de produção textual das professoras e o que é priorizado por elas no 

processo de produção textual. 

3.3 Análise dos episódios de aula 

 

Antes de iniciarmos a leitura dos episódios 1 e 2, mostraremos o Quadro 8: Constituição 

dos Episódios de aula, que é uma síntese da arrumação e constituição dos mesmos. 

Episódio Composição Data das Aulas Tema das Aulas 
Sujeito da 
Pesquisa 

Episódio 1: O uso 
de regras e 
normas para a 
produção textual 

4 aulas de 
produção textual 

2 aulas dia:  
17-08-2015 

Texto narrativo 
Professora 
Noturno 

2 aulas dia:  
29-10-2015 

Texto dissertativo 
- argumentativo 

Professora 
Noturno 

Episódio 2: O uso 
de regras e 
normas para a 
produção textual 

4 aulas de 
produção textual 

2 aulas dia:  
05-10-2015 

Texto dissertativo 
- argumentativo 

Professora 
Matutino 

2 aulas dia:  
19-10-2015 

Texto dissertativo 
- argumentativo 

Professora 
Matutino 

 

Fonte: Produzido pelo pesquisador 
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Episódio 1:  O uso de regras e normas para a produção textual. 

 Esse episódio é constituído por excertos de transcrições de quatro aulas de produção 

textual, na turma A, do 1º ano do Ensino Médio, do turno noturno. Estão presentes também 

nesse episódio, anotações de aulas feitas pela pesquisadora, no mesmo dia em que as aulas 

ocorreram, a fim de mostrar ao leitor tudo que aconteceu durante as aulas. Essas aulas 

ocorreram nos dias 17 de agosto (duas aulas) e no dia 29/10 (duas aulas). 

Nesse episódio a professora do noturno começa a trabalhar com produção textual. Ela 

inicia a aula do dia 17 de agosto explicando as regras de produção de um texto narrativo, pois 

segundo ela, “quem sabe narrar sabe dissertar”. Na aula seguinte, ela inicia a explicação sobre 

o texto dissertativo - argumentativo, pois queria preparar os alunos para as avaliações do final 

do ano, ou seja, ENEM, vestibulares, etc. Ela utiliza slides e cita uma série de normas e regras 

para que tais textos sejam produzidos, de acordo com o que é pedido nas avaliações 

mencionadas. 

 

Aula do dia 17 de agosto de 2015 

 A professora inicia a aula cobrando uma atividade de produção textual que foi pedida 

para ser feita em casa (a produção de um texto narrativo). E começa revisando qual a 

maneira correta de se produzir uma narração. 

29. P.: Lembra que eu disse que:::  priMEIra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês 

é o seguinte:::eu queria ohh::: disse que pra:: o aluno  prestar atenção são só alguns minutos 

então eu preCIso de vocês de alguns minutos atentos aí... tá? Nós JÁ esTÁvamos trabalhando 

com texto DIS-SER-TA-TI-VO. Dissertar:: não foi is:::so? Mas::: eu EStou VOL-TAN-DO à 

narração... por que::? Porque eu disse na semana PASsada, na AUla passada que:: alguns 

NÃO estavam que mui:::tas vezes as PES-SO-AS não SAbem dissertar PORque não SAbem 

NAR-RAR... Porque NÃO SAbem CON-TAR uma história... QUEM sabe CONtar uma 

história CONsegue de alguma forma falar sobre alGUM tema... En:::tão se eu sei CON-TAR 

algo:: quando eu vou EScrever sobre algum TE-MA:: sobre vioLÊNcia so:bre::: é::: é::: 

jus/justiça:: sobre::: é::: um tema atual: sobre o BRA sil sobre a economia eu:: conSIgo 

escrever melhor porque EU sei narrar uma história que alguém passou  é:::que sofreu 

violência:: 
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((Professora fecha revista de moda que estava nas mãos de uma aluna)) 

 

30. P.: Então::: quando eu vou escrever sobre a violência EU sei que o que é que está 

aCONtecendo ao meu redor e consigo falar sobre é: aquele assunto coloCANdo as as ideias 

no papel... Aquilo que eu ACHO:: aquilo que enTENdo sobre violência... En::tão a priMEIra 

coisa que a gente tem que lembrar é:: que o TEX-TO narraTIvo::: 

((Professora começa a traçar um esquema no quadro branco)) 

 

31. P.: É TENtar o que? CONtar. Narrar o que? Contar, narrar o que? Uma::: 

32. Aa.:história 

33. P.: história 

34. Aa.: Não tem tinta não:::? 

35. P.: Tem não:: tá sem tinta mas dá pra enxergar vocês são todos jovens. ..a  mais velha 

aqui sou eu: 

36. Ao.: [ah:: tá::] 

37. Ao.: ProfesSOra... professora posso ver a nota da unidade? 

38. P.: Psiu::: Vou falar Depois... com cerTEza 

39. P.: Es::se conTAR a hisTÓria es::se nar:::rar a história pode ser um FAto REal 

((Professora continua escrevendo no quadro)) 

40. P.: Fato RE –AL ou uma::: fic-ÇÃO ou seja um fato fictício: ALgo que reALmente 

aconteceu que eu presenciei ou que alguém presenciou ou ALgo QUE eu criei... Algo CRI-A-

DO por alguém que não aconteceu. Pode ter aTÉ:: baseado em fatos reais como novela por 

exemplo: Uma novela é uma narrativa de ficção mas...em MUItas vezes aquilo que está 

acontecendo na novela foi baseado em fatos reais...algo que aconteceu ali:: já aconteceu com 

alguém ou às vezes quando você tá assisTINdo a novela você observa e fala assim:::POxa 

aquela HIStória ali parece com a minha...não é:::? então::: o que que acontece?... 

((Secretário da escola chega para entregar uma atividade xerocopiada pedida pela 

professora)) 

41. P.: En::tão EU posso narrar algo que aconteceu e posso narrar ALgo ficcional...que eu 

vou inventar...então tem as histórias de ficção e tem as histórias reais...es:::se fato aqui oh::: 

que eu vou narrar...ele::: pode ser um fato... 

((Professora retorna ao quadro))  
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Logo em seguida, a 

professora passa a 

explicar o papel do 

narrador no texto 

narrativo. 

 

 

 

 

42. P.: Então:: es::se fato se está SENdo NAR-RA-DO:: está sendo narrado por ALguém... é 

por isso que existe os E-LE-MEN-TOS ... da narrativa...ou os elementos da texto 

narrativo...os elementos...elementos da narrativa ou elementos do texto narrativo...QUANdo 

eu for narrar o meu texto eu tenho que observar alGUNS elementos que FArão parte desse 

texto...PRI-MEI-RO uma observação importante que vocês não POdem errar mais...o texto 

NÃO pode ser escrito num parágrafo só:::vocês JÁ sabem dis::so...que...tem que ser no 

MÍnimo três parágrafos::: quatro parágrafos:::QUANdo é uma narrativa: às vezes:: é:: é:: 

tem o espaço maior... a gente:: é::: fala mais::: não é muito::: restrito a questão das 

linhas::mas::: a gente TEM que aprender a fazer com 30 linhas:::en::tão pode ser quatro 

parágrafos ou cinco paragráfos: quem são esses elementos da narraTIva? PRImeiro QUEM 

vai narrar a história? QUEM vai contar a história? Quem narra a história é o NAR-RA-

DOR:: is::so aí vocês JÁ aprenderam lá:: atrás:: é só:: para relembrar:viu? é: só para 

relembrar: is::so aqui é para vocês colocarem em prática:: vocês já viram isso há muito 

tempo::texto narrativo a gente trabalha no fundamental 1: 3ªsérie 4ªsérie::trabalha na 5ª 

série: trabalha na 6ªsérie::7ª série começa a trabalhar narrações e já começa a trabalhar os 

textos de opinião:: 8ª série já começa a trabalhar texto dissertativo:: o correto seria es::se:: 

mas::: eu sei que às vezes esquece:en::tão o narrador: eu TEnho três tipo/tipos de narrador: 

que eu posso U-TI-LI-ZAR no meu texto::na história que eu vou contar:: eu tenho um 

narrador que eu vou chamar de narrador Observador:: que é o narrador em TER-CEI-RA 

pessoa:: aquele que vai apenas CONtar a história: então:: 

((Professora dá um exemplo apontando para uma aluna da sala)) 

43. P.: eu vi a história que aconteceu com Jú:  então eu vou contar: eu não estou presente na 

história:: não foi uma história que aconteceu COmigo:: foi uma história que aconteceu com 

ela: então o que é que vai acontecer? EU VOU contar a história dela...então:: eu vou utilizar 
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os pronomes em terCEIra pessoa:: ELE/ELA...vou utilizar os VERbos em terceira pessoa::: 

ela saiu::: ela entrou::: ela viajou:::ele::: é::: encontrou:::por que? Porque é apenas o 

narrador o que? OB-SER-VA-DOR::: ele obSERva os fatos: e::: ao::: OBSERvar os fatos:: 

ele vai CONtar a história::de alguém:: que aconteceu com alguém::em algum lugar::um 

outro tipo de narrador é o narrados PER-SO-NA-GEM:: além de CONtar a história ELE 

também faz PARte da história::a hisTÓria será em PRI-MEI-RA PES-SOA::EU: NÓS: 

aconteceu com ele (    ) então:: eu fui:::é::: durante aquele/aquela semana::: eu fui:::visitar: 

é:::minha avó: numa cidadezinha próxima a Vitória da Conquista: então:: EU fui visitar: EU 

vivenciei a história e:: EU estou CONtando a história: então::: eu sou  um narrador o que? 

PER-SO-NA-GEM: porque eu conto E faço PARte dessa história:: Um outro tipo de 

narrador: ele:::é::: 

((Professora volta ao quadro para registrar o esquema)) 

44.P.: O-NIS-CI-EN-TE: além de contar a história ele também PE-NE-TRA NA MEN-TE DO 

personagem::: en::tão::: ele::: ele::: ele descobre:: ele fala até o que o personagem pensa:: 

então ele é:::observador e onisciente ao mesmo tempo porque ele conta e ele penetra na 

mente do personagem:::e:: consegue 

dizer o que o personagem pensa:: dizer o 

que o personagem tá::é::: tá:: 

imaginando 

naquele momento:: então no próprio 

TEXto:: ele diz:::ele::ele consegue::: 

é::: transparecer sua (   )... tem até um 

texto que eu trabalhei em 

humanas...deixa eu pegar aqui pra 

vocês...deixa eu ver se tá aqui:: 
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 Nesse momento, a professora busca um texto que foi utilizado em outra turma, mas 

que segundo ela, o texto será bastante útil para explicar o papel do narrador.  

 

45. P.: Vou mostrar um exemplo para vocês::: desse narrador onisciente::: aqui:: é o texto 

Inferno Nacional:: que conta a história 

é::: de uma pessoa que morreu e:: foi no 

inverno chegou lá tinha vários departamentos 

e::: chegando num num determinado 

departaMENto: é::: ele foi logo no 

departamentos dos Estados Unidos porque ele 

achou que o departamento dos Estados 

Unidos era mais interessante:::organizado:: e 

aí vai falando::: e es::se TEX to traz uma 

crítica sobre é::: a é::: a questão da::: das 

repartições públicas:::porque no final ele 

mostra o departamento do Brasil e:::a fila era 

muito grande e:::as pessoas queriam saber 

porque que a fila::: no departamento do 

Brasil era grande:::aí um cara começa a 

insistir:::perguntar pro outro::: por que que 

essa fila é grande?aí fala porque:::porque que a fila era a grande:::porque a máquina estava 

enguiçada:::a geladeira né:::(   ) o forno::: que era pra:::queimar as pessoas tava 

quebrado:::e::: o FUNcionário que batia:: que dava(   ) chibatadas:::ia dia sim dia não::: 

porque ERA funcionário público::então assim oh::: é uma crítica mesmo:então tem um 

momento AQUI que o narrador diz assim: oh::: 

((Professora começa a leitura de uma parte do texto)) 

46. P.: O falecido já camiNHAva desconsoLAdo por uma rua infernal:: QUANdo viu um 

departamento escrito na porta: Brasil:: e:::que a Fila À enTRAda era maior do que a dos 

outros departamentos:: PENsou com suas caminhas:::aqui tem peixe por debaixo do angu::: 

então ele::: além de contar:::ele ainda transmitiu no texto:: colocou no TEXto: o pensamento 

do personagem:: o que ele havia pensado: e colocou entre aspas:::certo:::? en:::tão é um 

tipo de narrador aí onisciente::ele contou e ainda disse o que:::disse o que o personagem 

pensou: OUtro elemento da narrativa É O LO-CAL: onde:::onde aconteceu a história?(    ) a 
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história acontece sempre em algum lugar né:::? Um lugar imaginário ou um lugar 

real:::então acontece sempre em um lugar:::onde acontece a história? então no seu texto 

você deve colocar onde acon::: a história aconteceu:::onde a história está acontecendo::: 

onde a história já aconteceu::que é o local::: 

((Professora volta às anotações do quadro)) 

47. P.: Então QUANdo?QUANdo a história aconteceu::es::se quando às vezes está 

determinado no texto: naquele dia:: naquela hora::: no ano de 1800 e tal::ou às vezes ELE 

não está determinado no texto:: ele é determinado ERA uma vez uma menina que gostava 

de::: eh::: passear pela floresta:: então: às vezes o tempo eh::: ele não está determinado no 

texto: então às vezes o tempo pode ser DEterminado com DA-ta: DI-a: HO-ra: ou ele pode 

ser IN-de-ter-mi-na-do::certo? 

((Professora escreve no quadro)) 

48. P.: Certo? Ele pode estar determinado:: cê pode especificar que horas foi:: que dia foi:: 

que semana foi:: que data foi::: ou você SIMplesmente contar a história e não 

determinar::viu?  

49. P.: OUtro elemento da narrativa:::então: narrador: local::: quando e:: quem é que vai 

fazer parte do meu texto? 

50. Gr.Ao.: Os personagens::: 

51. P.: Os per-so-na-gens::Quem SÃO es::ses personagens?QUEM são as pessoas que 

fazem::: parte do meu texto? 

 A professora havia deixado uma atividade na outra turma, pois nesse dia havia 

faltado um professor e ela teve que adiantar o que seriam seus últimos horários. Entra um 

aluno da outra turma e interrompe a aula da professora. 

52. P.: Tem algum problema passar o texto a limpo com essa letra? 

((A professora olha o caderno do aluno)) 

53. P.: Você não sabe escrever com a outra não:::? 

54. Ao.: sei: mas::: 

55. P.:  A cursiva? 

((Aluno faz que não com a cabeça)) 

56. P.: en::tão escreve com a cursiva: 

57. P.: Ah:::en::tão faz com a letra de forma mesmo que depois eu vou trabalhar com vocês 

isso aí::viu? 

58. Ao.: tá bom: 
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  A professora retorna ao quadro para falar dos personagens de uma narração. 

59. P.: En::tão os personagens são::: aquelas pessoas que fazem parte des::sa história::se eu 

estou contando: eu sou narrador personagem::e no meu:: texto:: vão aparecer OU:::tros 

personagens:: quem são esses OUtros personagens? são os personagens::o PERsonagem 

principal ou principais não é? em novela aparece muito isso:::né? personagem principal:: 

aque::le que::: passa a novela toda é::: e você é::: tudo: gi ::ra em torno dele:: não é? é o 

PROtagonista: PRO-ta-go-nis-ta 

((Professora escreve no quadro)) 

60. P.: PersoNAgem PRINcipal:: protagonista: Os OUtros personagens: são os personagens 

o que? secundários::participam  mas NÃO participam com a mes::ma intensidade que o 

personagem principal participa da história: mas eles fazem parte da história:: às vezes: 

alguns personagens são só citados::: às vezes eles aparecem uma vez::: duas 

vezes:::aparecem  com  pouca frequência:: e:: ain::da tem o personagem que nós chamamos 

de AN-ta- go- nis-ta:oh::o próprio nome oh::: AN  não é principal:: é o que? é O vilão da 

história: é o mau não é? o personagem ruim:::mau:: personagem mau:::personagem:: mau 

com u:: en::tão o antagonista é::: aquele personagem que::: numa novela: a trama gira em 

torno do personagem principal e:::o antagonista o tempo todo trabalhando para derrubar 

quem? o personagem principal::é isso que aconte::ce muitas vezes::: numa narrativa né? 

de::: um/uma::: uma novela: que o personagem principal o tem::po todo tá correndo risco 

porque o personagem vilão:: o personagem:: o antagonista quer destruir o personagem 

principal:: 

 Os alunos seguem prestando atenção quando a professora começa a falar sobre o 

enredo do gênero em questão. 

61. P.: OUtro elemento da narrativa são os FATOS:: se tá contando uma história tem que ter 

o que? fatos:: o que que acontece nes::sa história? quais são os fatos? Quais/qual qual é é::: 

é:: o que que  desencadeou aquilo ali? en::tão na:: no texto narrativo tem que ter os fatos:: 

tem que ter é::: (     ) tudo que aconteceu com o personagem ou com os personagens::e::: o 

ENredo é: exataMENte como se fosse um reSUmo:: um resumo da história::en::tão se você:: 

fez uma his:::escreveu uma história::sobre é:::uma viagem inesquecível:: em poucas 

palavras você vai dizer:: a história fala de uma mulher que fez uma viagem é::: de 

navio::durante tantos dias é::: e lá: conheceu um grande amor: pronto: priMEIro você 

resumiu::em poucas palavras::: qual é a::: é:::o resumo: qual é: que que a história contou, 

tá? (   ) isso aqui vocês NÃO podem esquecer DENtro do texto narrativo: seu TEXto TEM 
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que::: aparecer esses elementos:: às vezes pode aparecer um personagem só:: às vezes pode 

aparecer dois personagens::às vezes pode aparecer até mais:: mas não pode deixar 

de:::acontecer es::ses elementos no seu texto narrativo:: que aí sua história estará::: 

completa:  

 62. P.:você contará a história: as pessoas vão entender aquilo que você está falando::sobre 

o que:::você está contando: como no TEXto que eu passei pra vocês:: eu direcionei tá?eu 

direcionei::você poderia escrever uma história de amor: você poderia escrever uma história 

de uma viagem inesquecível:e:: você poderia escrever UMA tra-gé-dia:: DENtro desse texto 

narrativo pode acontecer: aparecer: duas coisas:: que nós chamamos de:: de:: 

 ((Professora se dirige novamente ao quadro)) 

 Nesse momento, a professora inicia a discussão sobre discurso direto e indireto. No 

meio da explicação, ela enfatiza a questão da estética textual como sendo de fundamental 

importância para a produção textual. 

63. P.: DIS-CUR-SO direto e discurso indireto::eu trouxe até uma atividade hoje pra 

trabalhar isso aí com vocês:: o que é um discurso direto e o que é um discurso indireto? 

Oh::: no seu texto pode aparecer a fala do personagem:: fala do:: per-so-na-gem 

((Professora fala e escreve no quadro ao mesmo tempo)) 

64. P.: de forma direta ou de forma indireta::forma direta é quando você:: o narrador:: 

aNUNcia diretamente o que que o personagem vai falar:: ELE disse:: dois pontos::na outra 

linha: travessão::lemBRANdo que:: se você tá fazendo um texto::aqui tá a SUA margem no 

caderno: oh:: ((Professora desenha o que seria um caderno no quadro)) não esqueçam 

disso::que aí se a gente aprende isso aqui::: a GENte consegue escrever de forma correta::: 

en::tão 

aqui na primeira linha: é a linha aqui da/do caderno: certo? en::tão  AQUI eu coloquei 

taranran aí oh:: (    ) ELE diz:: dois pontos:: AQUI abaixo: onde eu comecei o texto::: o 

travessão NÃO é aqui que eu vou colocar:: eu vou colocar AQUI::: e:: começo a escrever o 

que foi que ele disse:: aqui:: en::tão isso aqui eu tenho que seguir oh:::porque a estrutura do 

meu texto tem que tá organizada:: a organização é muito importante:: AQUI EU não posso 

descer a ladeira:: e nem AQUI eu  posso deixar entrar:: aqui ALÉM de não descer a 

ladeira:: eu não posso parar AQUI:: se não for um ponto::e vir com:::e escrever aqui sendo 

que aqui dava pra escrever:: porque (   ) de uma palavra:: en::tão ESSE cuidado a gente tem 

que ter e a::: a estética do texto é importante né? a esTÉtica do texto é muito importante 

PORque alguém pega um texto pra corrigir e aí vê que o texto tá igual poesia no meIO da 
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folha:::você já perde ponto aí:::en::tão:: é importante que vocês observem isso::que isso 

aqui oh:: é coisa oh::: de lá::: de baixo ((a professora estala os dedos demonstrando tempos 

antigos)) mas a gente esquece: quando vai escrever que:::às vezes a pressa não é? de passar 

o texto a limpo:: a falta de atenção::leva a gente a errar essas coisas mínimas aqui: en::tão:: 

voltando aqui: no discurso direto e indireto vai aparecer no seu texto a fala do personagem:: 

ou diretamente:: onde eu Tenho UM SInal de pontuação que marca a fala direta do 

personagem:: que é o  tra:: travessão:: ou indiretamente:: João disse que estava muito 

nervoso naquele momento:: en::tão (    ) você falou o que o personagem disse:: mas você 

contou:: inDIREtamente o que ele disse: você não falou::você não TRANScreveu no texto a 

fala dele:: você falou o que foi que ele disse:: aí:: nós chamamos isso de discurso INdireto:: 

Quando vocês fizerem a atividade vocês vão ter mais CLAreza do que seja direito porque na 

volta:: quando voltarmos ((sinal tocou)) aí:: a gente vai reunir grupos:: eu vou:: nós somos:: 

dois:: quatro:::seis::: ((Professora 

conta os alunos silenciosamente )) 

   A professora entrega a 

atividade sobre narração para ser 

feita em grupos e posteriormente, será 

corrigida em sala.  

((Professora sai para o intervalo entre 

as aulas)) 

((Durante o intervalo, houve uma 

pequena reunião com as professoras 

de linguagem para decidir projetos 

como o TAL, FACE, e o próximo 

horário acabou se iniciando com um 

grande atraso)) 

((Professora retorna à sala de aula, 

muito barulho depois do intervalo)) 

  

A professora pede silêncio ao retornar para a sala. Os alunos ainda estão em pé e 

conversando, como se ainda estivessem no intervalo. A professora questiona os alunos sobre 

a possibilidade de produção de uma poesia que será utilizada nos projetos da escola. Então, 
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ela retoma o turno de fala explicando a atividade que foi entregue para ser respondida em 

grupo. 

103. P.: o tempo urge e:::oh::: (    ) é o seguinte::deixa eu explicar:: psiu::: ((muito barulho 

na sala)) es::sa atividade é o seguinte:: trabalhando a narração:: aí tem algumas questões 

aBERtas importantes pra vocês responderem e tem UMA questão:: que é a QUEStão 5 que 

é:: uma produção que a gente vai deixar pra fazer depois::as outras de seis até a onze são de 

marcar:: como é em grupo:: o que é que você vai fazer?como é em grupo você VAI:: RES-

pon-der a LÁpis::tá? aqui:::certo? pra gente corrigir na próxima aula de redação::: NÃO 

precisa fazer à caneta não porque se errar vai virar um borreiro en::tão mas todos devem 

participar:: tá certo? se alguém achar interessante a atividade e QUIser tirar a xerox para 

você: aí depois tira porque eu só:: mandei tirar a xerox:: exatamente pros grupos:: que são 

três folhas que se transformam em uma::duas::três::quatro::cinco né? porque a última (    ) 

porque se não minha cota ia embora no início da terceira unidade e eu não gosto não porque 

aí eu fico sem cota tá? se acharem melhor trabalhar assim oh::: sem grampear e depois na 

hora de me entregar eu vou e:: vou::: e grampeio cada uma tá certo? en::tão na primeira 

questão vai trabalhar a questão do narrador:: narrador em primeira pessoa:: narrador em 

terceira pessoa:: o que vai prevalecer em cada fala aqui:: discurso direto: discurso 

indireto::discurso direto livre é quando::é:::fala o que o personagem::: ele CIta o que o 

personagem falou e:: ALÉM disso o que o personagem pode estar pensando também::en::tão 

tem várias falas aqui::vários fragMENtos de textos:: aí você vai colocar com lápis se é letra 

A se o narrador é em primeira pessoa:: se é letra B: alguns pode ter dois A e B: A e B não:: 

mas A e C:: pode ocorrer duas letras em cada um:: por isso que o quadrinho/o parênteses é 

grande: 

104. P.: a questão dois:: tem:: o fragmento do::: tirado do/da obra O analista de Bagé de 

Luís Fernando Veríssimo: você vai::: todos estão em discurso direto tá vendo? com 

travessão:::o que é que você vai fazer::se tá em discurso DIreto::que é a fala do personagem 

com travessão: você vai transformar em discurso indireto:: vai contar com suas palavras o 

que ele tá falando (    ) en::tão tá no direto você vai passar pro indireto:: a questão de 

número três é o contrário:: tá no indireto e:: você vai passar para o direto::aí você vai usar 

os dois pontos e:: o travessão:: a questão quatro é::: observe o discurso direto::e ::: escreva 

um exemplo semelhante:::você vai ler e colocar um exemplo semelhante cria::do por você:: a 

cinco é a produção de texto:: que você vai deixar para depois::que eu vou explicar e você vai 

fazer depois:: porque a produção de texto vai ser INdividual::certo? e:: a seis:: a sete e:: a 
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oito::a nove:: a dez e a onze::são questões de marcar:: você A::penas uma alternativa:: 

grupos de quatro por favor? 

Os alunos começaram a arrastar as cadeiras para iniciarem a atividade em grupo.  

((Professora deixa os alunos respondendo à atividade e vai pra outra sala corrigir o 

exercício que havia deixado e não retorna mais nesse dia para esta turma)). 

 

Aula do dia 29 de outubro de 2015 

A professora inicia a aula dizendo que a aula terá dois momentos: um ela revisará o 

texto dissertativo argumentativo, através de slides e no segundo momento, ela entregará um 

texto que detalha as regras para a produção de uma dissertação. Nesse dia, a aula aconteceu 

na sala onde o Datashow já está posicionado para uso. ((Muito barulho e conversa paralela. 

Aluno desliga a luz pra ver slides melhor. Colegas gritam.)). A professora começa a revisar o 

que é um texto dissertativo, através dos slides. 

 

 

 

 

12. 

P.: Não:: 

passei sexta foi português:: is::so é um teste de 

interpretação que oh::: tem sé::culos:: então:: 

lembrando que o texto dissertativo você vai expor uma opinião sobre um assunto que você 

leu:: por isso que você não pode escrever sobre o que você não conhe::ce:: sobre o que você 

não sabe:: por isso que eu falo sobre a questão da leitu::ra:: por exem::plo:: nós 

trabalhamos é::: eu pedi que vocês pesquiSASsem sobre violência:: então:: se eu peço pra 

você falar sobre violência você vai EScolher:: DENtro daquilo que você leu:: que tipo de 

violência você vai botar no SEU texto:: se vai abordar a violência doméstica:: se vai 

abordar:: é:: uma violência:: a questão da violência física:: se vai abordar a questão da 

discriminação que:: não deixa de ser:: um tipo de violência:: o bullying é um tipo de 

violência:: então:: você tem que:: ver:: para que rumo:: que rumo você vai tomar na hora de 
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escrever seu texto:: mas pra isso é necessário que a gente LEIA sobre o assunto:: então se 

você fala sobre a violência em CONquista:: você tem que ter uma ideia do que seja violência 

pra você escrever:: não é simplesmente contar um CAso que aconteceu na viziNHANça:: ou 

um caso que você leu num BLOG ou um CAso que você leu no jornal:: é você SAber 

argumentar:: falar:: o que é a violência:: como está a violência:: até citar dados:: sobre a 

violência para::: depois trazer um/uma possível solução para o problema da violência:: no 

Brasil:: ou na SUA cidade ou no SEU bairro:: porque a depender do bairro a gente sabe que 

às vezes sofre mais violência do que outros:: então TUdo isso a gente tem que ter é:: como 

argumentos na hora de escrever o texto:: não é simplesmente jogar a ideia no papel:: tem 

que jogar a ideia e argumentar:: então:: quais são os pontos que vocês devem prestar 

atenção na hora que for escrever o texto:: priMEIro quando é abordado o tema:: quando é 

dado o tema:: eu preciso interrogar o tema:: por que isso? por que violência? O que é 

violência? Então:: eu PEgo o tema:: eu peguei violência por:: porque foi um tema que nós 

trabalha::mos que vocês pesquisaram:: então:: o que que é violência? Como a violência tem 

acontecido? Então você vai interrogar o tema:: pegar o tema:: e descobrir:: depois eu vou 

mostrar um exemplo de redação como é que você faz para interrogar isso aí:: responder com 

a opinião:: então VOcê interroga o tema e depois per:: responde:: você mesmo responde:: o 

que você acha disso? Você concorda? Você discorda? Como é que você acha que tá? Qual o 

grau da violência? O que que tem aconteCIdo? O que tem geRAdo? O que que tem:: é:: O 

que as pessoas tem feito pra que as pessoas tenham vivido momentos de tanta violência não 

SÓ em Conquista:: como na Bahia:: como no Brasil como no mundo:: né? Nós estamos 

passando por is::so:: todos os dias quando você liga a televisão sempre tem alguma coisa 

relacionado a:: ao que está acontecendo lá fora também:: ontem mesmo a última reportagem 

de ontem foi:: um casal que invadiu uma clínica e saiu atirando:: sem PEna:: né? E VÁrias 

pessoas fe::ridas né? Então:: o que que acontece?  Então o porquê:: dessa violência:: 

então:: primeiro você tem que se questionar:: aí a resposta você mesmo pode dar DENtro 

daquilo que você tem:: dentro dos seus conhecimentos:: por isso que sempre quando tem:: 

tem uma redação:: ás vezes quando vem um tema:: principalmente do Enem fala lá:: dentro 

dos seus conhecimentos:: os conhecimentos que você  já tem no decorrer da sua vi-da: Então 

por que? Porque você já viveu até aqui:: vivendo até aqui você já viu:: já leu:: já 

presenciou:: VÁrias situações sobre aquele tema que você vai escrever:: apresentar um 

argumento base:: precisa ter um argumento convincente para você provar porque que 

realmente tá tendo a violência:: apresentar argumentos auxiliares:: por que? Porque nós 

aprendemos que NO MÍNIMO tenho que ter três parágrafos:: um parágrafo de introdução:: 
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dois de desenvolvimento e:: um de conclusão:: os meus dois parágrafos de desenvolvimento 

eu tenho que apresentar ARgumentos:: eu tenho que apresentar provas:: eu posso apresentar 

EXEMplos:: eu posso apresentar dados:: dentro desses dois parágrafos:: Diga:: 

13. Ao.: Por exemplo:: sobre a fome:: aí eu coloco dois argumentos:: eu coloco as causas da 

fome no parágrafo um e no segundo argumento os efeitos e as consequências:: aí como faz 

com argumento auxiliar nessa lógica de causa e efeitos? 

14. P.: Você pode colocar:: você vai colocar:: na introdução você vai colocar a tese:: é o que 

é fome? Fome:: ou o que que:: como as pessoas tem experimentado a fome:: no SEgundo  

você vai colocar causa e consequência:: Porque fome não é um tema que você pode falar de 

pontos positivos e pontos negativos:: existem temas que você pode falar sobre pontos 

positivos e pontos negativos:: e tem:: por exemplo a internet:: a internet é um tema que você 

pode falar sobre pontos positivos e pontos negativos:: a fome você não:: é um tema que você 

pode falar sobre causas e consequências:: isso você vai colocar nos seus dois parágrafos de 

desenvolvimento:: Qual é a causa da fome? Quais são as consequências da fome? Aí você 

pode citar:: situações::: do Brasil onde as pessoas estão passando fome:: OU do lugar onde 

você mora em que as pessoas estão passando fome:: isso aí você cita no desenvolvimento E:: 

NA conclu::são: é que você vai trazer UMA possível solução pra fome:: O que que pode ser 

feito pra que:: a  fome ser diminuída? Porque você sabe que:: é utopia você dizer que vai 

acabar com a fome:: a gente sabe que é utopia:: Então:: a gente não pode também criar uma 

FORma na redação e dizer ah:: a fome vai:: eu:: eu queria que a fome no mundo acabasse:: 

como uma varinha de condão:: não é assim:: Então:: os PONtos que você vai colocar é no 

desenvolvimento:: as causas e consequências da fome: (   ) se você criar um OUtro parágrafo 

de desenvolvimento você POde CItar lugares onde as pessoas estão passando fome:: pode 

co::locar dados:: no estado de São Paulo e citar os dados pra isso:: isso aí você vai fazer 

tudo no desenvolvimento e:: na conclusão:: você vai trazer uma possível solução para o 

problema da fome:: certo? Respondi sua pergunta? 

15. Ao.: Hum run:: 

16. P.: Aí você vai apresentar oh:: dentro dos argumentos auxiliares:: você vai apresentar 

depois o FAto:: um exemplo:: e/ou dados e depois vai con::cluir o seu texto:: Aí o que que 

acontece? Transforme o tema uma pergunta:: não quer dizer que você precisa começar o seu 

texto com uma pergunta:: mas você pode transformar o tema violência:: POR que violência? 
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Pra que tan-ta violência? Por que as pessoas tão sofrendo TANta violência? Então:: você 

transformou o tema violência em pergunta:: pra que você no SEU texto RESponda essas 

perguntas:: Procure responder essas perguntas de um modo simples e claro:: concordando 

ou discordando:: ou AINda concordando em parte e:: discordando em parte:: es::sa resposta 

é seu ponto de vista:: você vai responder o porquê de sua própria pergunta:: LEMbrando que 

você não vai responder utilizando:: EU acho que as pessoas estão sofrendo violência por isso 

e por isso:: não é EU ACHO:: É você vai olhar para o:: o:: vai fazer o panoRAma:: de tudo 

que tá acontecendo e vai colocar SUA opinião:: sem usar a primeira pessoa:: você pode usar 

a primeira pessoa do plural quando você se incluir na sociedade:: né? A sociedade:: nós:: 

fazemos parte dessa sociedade:: acabamos sendo atingidos por isso por isso e por is::so:: aí 

sim:: você pode usar:: 

 17. Ao.: Pode usar assim oh:: professora:: isso está acontecendo por tal e tal e tal? 

18. P.: Exatamente:: ((Professora continua apresentando os slides e lendo)) O mais provável 

é de terceira pessoa:: Pergunte a você mesmo porque de sua resposta:: uma causa:: um 

motivo:: uma razão:: para justificar sua posição:: aí estará seu argumento principal:: agora 

procure descobrir outros motivos que ajudem a defender o seu ponto de vista:: a fundamentar 

sua posição:: esses serão arguMENtos auxiliares:: foi o que eu expliquei pra:: Silas:: Em 

seguida procure algum fato que pode servir de EXEMplo:: para reforçar sua posição:: esse 

fato ou exemplo pode vir de sua memória VIsual:: algo que você viu:: ou leu em algum lugar 

OU pode ser também das coisas que você ouviu:: do que você leu:: então:: por isso que é 

importante a leitura:: SEMpre digo a vocês:: NÃO existe escritor sem ser lei-tor:: porque 

você não POde escrever sobre aquilo que você não sabe:: porque aí o que é que vai 

acontecer? Você vai encher linguiça:: você vai ficar repetindo a MES::ma coisa no texto:: 

você vai ficar falando a MESma coisa e não vai chegar nunca a uma conclusão:: porque você 

não sabe do assunto: eu não posso falar sobre é:: os refugiados da SÍ-ria se eu não assisti 

sobre is:so:: se eu não ler sobre isso:: porque aí eu só vou ficar contando é:: falando no meu 

texto um fato:: um fato que aconteceu:: que todo mundo ficou sabendo que foi o 

aparecimento do corpo do menino na praia:: aí todo mundo se apegou àquilo ali:: Então o 

que é que vai acontecer? No meu texto SÓ vai aparecer aquilo ali:: Por que? Porque eu só 

sei aquilo:: Porque eu não li sobre o assunto:: porque eu não busquei:: porque eu não 

pesquisei:: pode ser um fato:: um fato da vida política: econômica e social:: pode ser um fato 

histórico:: Por que? Porque no meu tex::to:: o início do texto que é a tese:: que é a ideia 

central:: pode ser iniciado com uma retrospectiva histórica:: por exemplo:: você pode 
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começar falando:: ah:: durante o período colonial a vioLÊNcia era:: é:: menor:: ou a 

violência era:: é:: é:: não não era tão grande como hoje:: por naquela época:: e citar fatos 

históricos:: coisas que aconteceram na época que são... não pode NEM comparar com o que 

acontece hoje:: ele precisa ser bastante expressivo e coerente com o SEU ponto de vista:: o 

fato ou exemplo geralmente dá FORça e clareza à nossa argumentação:: esclarece a nossa 

opinião:: fortalece os nossos argumentos:: ALÉM disso pessoaliza o nosso tex::to di-fe-ren-

cia o nosso tex::to:: como ele nasce da experiência de VIda ele dá uma marca PESsoal a 

dissertação:: a partir desses elementos procure juntá-los no texto:: que é o  rascunho:: de 

sua redação: Então:: primeiro você bota os pontos:: eu vou falar sobre isso e isso e isso:: aí 

você faz o rascunho:: por isso que é importante o rascunho:: por às vezes as pessoas por 

pressa:: com medo de não dar tempo:: principalmente em Enem e vestibular:: faz logo o 

texto aí quando LÊ o texto:: vê que tem vários erros:: não SÓ erros de:: ortográficos mas 

erros de concordância:: nós trabaLHAmos concordância verbal e concordância nominal:: 

Pra que? Pra usar nos textos:: A gente trabalha português pra usar em redação:: Porque que 

que eu trabalho regência verbal? Pra usar o verbo correto na hora de produzir meu texto:: 

Por que que eu trabalho concordância verbal e nominal? Pra usar correto:: Por que que eu 

trabalho pronome? Pra usar o pronome correto:: usar me e não mim:: com esse negócio 

agora de facebook:: de:: de:: whatsapp né? O me:: vira:: todo mundo vira índio:: mim vai 

levar:: mim não sei o que:: vira índio::  Por que? Porque o me M E é objeto direto:: então:: 

eu vou ... ele vai ME levar:: M E e não MIM: porque mim levar é linguagem de índio:: ele vai 

levar um presente para MIM:: aí depois da preposição eu uso MIM:: Então::tem que ter esse 

cuidado:: a gente aprende português pra colocar no texto pra na hora de escrever o texto não 

escrever de forma INcorreta:: Porque é exigido na escola o que? A linguagem CULta:: Então 

se eu escrevo lá no meu texto do Enem ou no vestibular: MIM  ele vai MIM:: aí né? Complica 

já pra você a nota:: A partir desses elementos:: procure juntá-los num tex::to que é o 

rascunho de sua redação:: por enquanto você pode agrupá-los na sequência que foi 

sugerida:: Exemplo de redação com esse esquema:: por EXEMplo aí tá aqui:: como 

encarar:: como encarar a questão do erro:: TÍtulo buscar o sucesso: ((Aluna entrega a 

avaliação que estava respondendo)) 

19. P.: Bota ali no meu classificador por favor:: Então:: o título é buscar o sucesso:: lembra 

que eu já disse a vocês que  título a gente só coloca se pedir:: não é obrigatório não tá? E se 

FOR colocar o título tem que ter o CUIdado de observar o TEXto que eu escrevi para NÃO 

colocar o tema como título:: você não fazer isso:: e criar um título DENtro daquilo que você 
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EStá trabalhando:: um título interessante porque o título vai chamar atenção da pessoa pra 

ler seu tex:to: O homem nunca pôde conhecer aCERtos sem lidar com seus erros:: Então:: 

esse aqui é a TEse:: é a frase principal pra puxar o texto:: Então qual é o título? Qual é o 

tema? O tema é como encarar a questão do erro e o título buscar o sucesso:: Então:: ele vai 

trabalhar o que? Ele vai trabalhar:: que para ter sucesso às vezes pode ter erro:: ás vezes 

você pode errar:: então:: ele já começou com tese:: O homem nunca pôde conhecer acertos 

SEM lidar com seus erros:: aí ele vai trabalhar isso aqui:: DENtro do tema que é como 

encarar a questão do erro:: Quais são as duas argumentações que ele vai utilizar para ... 

quais são as duas argumentações que ele vai utilizar para o seu tema? O erro pressupõe a 

falta de conhecimento:: ou experiência:: a deficiência de sintonia entre o que se propõe a 

fazer e os meios para a realização do ato::: Deriva-se de inúmeras causas  que incluem 

TANto a falta de informação COmo a inabilidade em lidar com elas:: esse foi o primeiro 

argumento que ele utilizou pra falar sobre o erro:: segundo argumento ... Já acertar:: obter 

sucesso:: constitui-se na EXAta coordenação entre INformação e execução de qualquer 

atividade:: É o alinhamento preciso entre o que fazer e como fazer:: sendo esses dois pontos 

INdispensáveis e Inseparáveis:: Como atingir o acerto? En::tão ele já tá no QUARto 

parágrafo:: primeiro parágrafo ele usou só uma frase:: que você pode usar:: uma tese só 

numa frase:: ou num período composto por duas ou três frases:: aí ele vem:: segundo 

parágrafo:: terceiro parágrafo:: já tá no quarto parágrafo:: COmo atingir o acerto? A 

experiência é fundamental:: na maioria da VE::zes é alicerçada em erros anteriores:: que 

ensinarão os caminhos para que ca::da experiência ruim NÃO mais ocor-ra:: assim:: um 

jovem que presta seu primeiro vestibular e fracassa POde a partir do ERro:: descobrir seus 

pontos FAlhos e aos POU::cos:: alinhar seus conhecimentos à capacidade de enfrentar uma 

situação de nova prova e pressão:: es::se jovem: mesmo jovem:: no mercado de trabalho 

poderá estar envolvido numa situação semelhante:: seus Momentos de FRAcasso ES-ti-mu-

la-rão sua criatividade e maior empenho:: o que faTALmente levará a posteriores acertos 

fundamentais em seu trabalho:: e aí ele vai concluir:: AS::sim ou PORtanto:: aí você tem que 

lembrar porque existem AS conjunções:: os coNECtivos:: de conclusão: que vocês também já 

aprenderam e:: aí você utiliza:: assim o aparecimento dos erros nos atos humanos é 

inevitável:: POrém é preciso ACIma de tudo saber lidar com eles:: conscientizar-se de cada 

ato falho e tomá-los como desafio:: NUNca se conformando:: sempre buscando a superação 

e o sucesso:: antes do alcance da luz será sempre preciso percorrer o túnel:: então:: ele 

terminou o seu tex::to: mostrou os exemplos:: mostrou a situação que a pessoa pra acertar às 

vezes precisar errar e concluiu o seu texto:: então:: ele fez cinco parágrafos:: e outra 
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COIsa:: QUANdo alguém PEga o seu texto para ler:: o seu texto tem:: tem que ser um texto 

objetivo:: você não pode ficar oh:: falando da mesma coisa não:: porque as pessoas não 

entende:: então:: O LEItor:: primeiro quando você:: você faz o texto:: você lê:: você 

entendeu o que você leu:: então:: ótimo:: então alguém precisa entender o que você leu:: 

então:: a LEItura uma só:: a pessoa entende a mensagem que você vai passar:: então tem 

que objetivo:: não precisa ser prolixo:: não precisa ficar inVENtando palavras difíceis pra 

botar no texto:: você tem que passar sua mensagem de forma clara e objetiva:: 

Nesse momento, os alunos estão saindo e entrando da sala de aula e poucos estão 

prestando atenção. A professora continua trabalhando com os slides. 

20. P.: Esquema de uma dissertação:: olha:: vestibular um mal necessário:: o VEStibular 

privilegia os candidatos pertencentes às classes mais favorecidas economicamente:: Prova:: 

os candidatos que estudaram em escolas ruins com estrutura deficiente COmo as escolas 

PÚblicas do Brasil:: por mais que se esforcem não tem condições de concorrer com aqueles 

que frequentaram BONS colégios... MESmo que o acesso à Universidade fosse facilitado 

para o candidato de condição econômica inferior:: o problema não seria resolvido:: pois a 

falta de um aprendizado sólido no primeiro e segundo grau comprometeria o ritmo do curso 

superior::  AS diferenças entre as escolas públicas e privadas são as verdadeiras 

responsáveis pela seleção dos candidatos (   ) então:: é um problema:: e a gente sabe que é 

um problema que acontece:: é uma série de causas e consequências que eu falei a Silas:: às 

vezes você pode fazer um texto e mostrar as causas e consequências:: qual o tema? 

Constatamos que no Brasil existe um grande número de correntes migraTÓrias  que se 

deslocam do campo para as grandes e médias cidades:: que é o que acontece:: e:: acontecia 

MUIto mais:: antes né? E agora ainda acontece muito:: sair do interior para a cidade 

grande à procura de uma vida MElhor:: para encontrarmos uma causa:: perguntamos: por 

que? Por que que as pessoas saem::  dos lugares onde eles estão:: mesmo com a vida até 

confortável:: mas não uma vida tão:: de:: de:: questão financeira né? de muita abundância:: 

quer quer:: quer viver a vida:: quer realizar seus sonhos:: eles vão em busca de que? Dentre 

as respostas possíveis poderíamos citar o seguinte fato: por que que as pessoas saem? A zona 

rural apresenta iNÚmeros problemas que dificultam a permanência do homem no CAMpo:: 

no sentido de encontrar uma consequência para o problema enfocado no tema acima cabe a 

seguinte pergunta:: O que acontece em razão disso? Por que é que as pessoas saem? Por que 

que as pessoas não querem permanecer no campo? UMA das possíveis respostas seria:: as 

cidades se encontram despreparadas para absorver esses migrantes migran::tes e oferecer-
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lhes as condições de subsistência e trabalho:: tanto é que:: quando as pessoas saem do 

interior que vão pra São Paulo:: que vão pro Rio:: eles não vão pra morar MElhor do que 

elas moram:: muitos vão morar em fa-ve-las:: muitos vão pra RUA:: quantos desempregados 

tem em São Paulo e no RIo? Estão na rua:: na rua MESmo:: viram moradores de rua:: 

porque não tem onde morar:: então:: às vezes a causa é:: é forte e a consequência às vezes se 

torna até pior:: veja que a causa e a consequência citadas neste exemplo podem ser 

perfeitamente substituídas por OUtras:: encontradas por você:: desde que tenha relação 

direta com o assunto:: as sugestões apresentadas de MAneira nenhuma são as únicas 

possíveis:: veja outros exemplos:: Causa:: psiu:: meninos:: as pessoas mais VElhas tem 

medo de:: do novo:: elas são mais conservadoras:: até em assuntos mais  (  )  :: muitas 

pessoas são analfabetas eletrônicas pois não conseguem operar NEM o vídeo cassete:: 

Consequência:: Elas se tornam DEsajustadas pois dependem dos mais jovens até para ligar o 

forno micro-ondas:: elas precisam acompanhar a evolução do mundo:: esquema da redação 

de causa e consequência:: então:: (   ) O primeiro parágrafo foi vai apresentar o TEma com 

uma ligeira ampliação:: no desenvolvimento você vai colocar a CAUsa:: que são as 

explicações adicionais:: a conseQUÊNcia:: com explicações adicionais e a conclusão que é a 

expressão inicial mais::: a REAfirmação do tema que você lançou lá:: no primeiro 

parágrafo:: mais a observação final que 

pode ser uma::  solução para o 

problema:: ou uma pergunta:: uma/um 

questionamento sobre aquele problema 

para que alguém venha resol::ver 

depois:: diga Isaac: 

21. Ao.: Ué professora:: como é que eu 

faço pra mim memorizar isso aí tudo 

que a senhora tá falando? ((Risos)) 

22. P.: Aí você tem que ler todo dia:: ler 

todo dia:: 

23. Ao.: Porque é muita coisa hein? 

Toca a campainha que sinaliza que a 

primeira aula terminou, os alunos saem 
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para o intervalo de 10 minutos e voltam. A professora entrega o texto de produção textual, 

mas já avisa, de antemão, que não trabalharão com todo o texto, talvez pelo cansaço dos 

alunos. Alguns alunos ainda estão conversando, como num intervalo, jogando bolinhas de 

papel uns nos outros.  

24. P.: (   ) Eu mostrei na aula passada uma:: uma:: é:: eu dei isso aqui pra vocês 

escreverem lembra? E aí pensando na:: na:: pensando no:: no:: Enem e pensando no que eu 

falei HOje pra vocês: quando vocês pegarem uma tema desses oh:: Redes sociais exposição 

ou intromissão ? Aí você vai pensar:: eu vou falar de causa e consequência ou vou falar de 

ponto positivo e negativo? Talvez seja mais fácil quando se falar em rede social sobre os 

pontos positivos e negativos porque EXIStem os pontos positivos HOje:: mas também existem 

MUItos negativos: e aí você vai perguntar:: por que que a rede social pode ex::por? Por que 

que a rede social hoje ao invés de aproximar como era o objetivo tá afastando as pessoas? 

Tudo isso você tem que observar:: aqui também:: (   ) mas eu já passei isso aí pra vocês:: Oh 

menino:: você que trouxe o jantar:: oh:: vai pra mim ali na sala dos professores:: pega umas 

garrafinhas de água que eu deixei lá... lá em cima da mesa... 

25. P.: Ok: é:: eu vou entregar:: oh:: a gente não vai ler tudo não viu? Porque é muito 

longo:: mas a gente vai observar alguns pontos principais... 

30.P.: Olha! Se jogarem papel no chão vocês vão limpar:: Não pode sujar:: Es::ses meninos 

não querem mais ficar na sala:: ainda mais final do ano né? oh:: tem algumas coisas aqui 

que nós já fa::lamos pra não ficar repetitivo:: toma o seu querida oh:: tava onde amor? 

((Professora se refere a uma aluna que está entrando na sala)) 

31. Ao.: Pra que isso? ((Aluno fala se referindo à apostila)) 

32. P.: A partir do terceiro parágrafo aí:: antes de começar a dar dicas sobre como escrever 

uma redação:: saiba qual é a diferença entre uma redação dissertativa e uma redação 

argumentativa:: redação argumentativa:: esse texto tem o propósito de Informar:: ou seja:: 

através da dissertação são TRANSmitidas informações::  para o leitor:: informações para o 

leitor: redação argumentativa:: esse texto tem o propósito de CONvencer o leitor: fazendo 

com que passe a ter a mesma opinião que o autor:: e:: redação dissertativa argumentativa:: 

esse texto é composto pela JUN-ÇÃO dos dois tipos apresentados acima:: o dissertativo e o 

argumentativo:: is::so significa que um texto que:: ao mesmo tempo:: explique um tema:: 

mostre um tema e:: instigue o leitor a seguir a opinião do autor:: e:: quem é o autor? Você: 
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que tá escrevendo sobre o tema e:: é considerado como dissertativo argumentativo:: aí tem 

oh:: redação é o próprio ato de redigir:: a pior inimiga da redação é a pre-gui-ça men-tal:: 

Quem tem preguiça de ler:: quem tem preguiça de pen::sar não aprende a escrever NUNca:: 

e vocês já passaram um tempo na escola:: bem grande:: já era pra tá oh:: escreven::do sem 

preguiça:: ah professora:: e outra coisa oh:: ah:: eu não vou escrever hoje não que eu não tô 

inspirado:: não tem inspiração não:: inspiração é pra poema:: pra redação ter que ter 

conhecimento:: leitura:: você tem que tá inspirado pra escrever um poema pra namorada::  

pra escrever um poema sobre a natureza:: para escrever um poema sobre qualquer assunto:: 

agora... para:: re-di-gir tem que ser leitor:: não é inspiração que vai fazer você escrever 

não:: porque fala ah:: professora não vou fazer redação hoje não porque eu não tô 

inspirado:: inspirado pra outra coisa:: pra redação você tem que SER leitor:: aí tem as 

orientações vocês lêem DEpois:: tem os CUIdados que eu devo ter:: não usar letra de 

forma:: não usar GÍrias:: nós já falamos isso AQUI:: mas aí é só pra lembrar oh:: lembra 

quando eu conSERto as bolinhas do i? Que ao invés de botar um ponto bota uma bolinha e 

fala ah:: mas a minha letra é assim:: não tem minha letra é assim não:: você TEM que 

escrever pra que a pessoa enTENda o que você escreveu:: a gente conserta não é pra pegar 

no pé não:: conserta porque se não alguém não vai entender o que você escreveu:: ah:: mas 

minha letra é assim::  meu j é assim:: faz um f que parece um j e diz:: meu f é assim:: não:: 

tem que observar essas coisas:: se não vai ter que fazer caligrafia:: aí vem todos os passos 

alí oh:: não utilize provérbios popula::res: não propague:: NÃO propague doutrinas 

religio::sas:: é:: vai que a pessoa que tá lá corrigindo sua redação é ateu:: você tá lá 

botando e aí pronto::e aí... já:: tá fora:: então você tem que observar essas coisas:: aí na 

outra folha tem:: sugestão:: para iniciar a sua conclusão:: você pode utilizar umas dessas 

expressões:: em vista dos argumentos apresentados:: em virtude do que foi mencionado:: 

levando-se em conta o que foi observado:: por todas essas ideias apresentadas:: tendo em 

vista os aspectos observados:: dessa forma:: sendo assim:: assim:: por tudo isso:: dado o 

exposto:: portanto:: assim:: é:: é:: já falei assim:: então tem que ter esse cuidado:: aí tem 

oh:: é:: as dicas para uma boa redação:: o TEma:: O título:: O TEXto: todo o cuidado que 

você tem que ter:: até mesmo quando Você esquece uma palavra:: lá:: embaixo tem assim 

oh:: se por acaso você SUprimir:: esquecer alguma palavra do texto definitivo:: já passou a 

limpo:: aí você leu e falou assim:: vixe esqueci de colocar tal pala::vra: tem uma forma de 

colocar essa palavra:: tem aí:: parece uma:: uma raiz quadrada oh:: a cultu::ra e:: faz a 

raizinha quadrada oh:: bra-si-lei-ra e:: OUtra coisa oh:: errou:: um tracinho:: tem nada de 

ficar riscando fazendo borreiro não:: você tem rascunho pra is::so... 
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33. Ao.: Oh:: eu fiquei com medo de fazer tracinho e ficar feio e deixei errado:: 

34. P.: ah foi? No Enem foi? 

35. Ao.: Foi:: 

36. P.: Pois não devia:: é um risquinho GENte:: um risquinho mínimo:: um risquinho 

mesmo:: aqui oh:: se você errou a palavra oh:: vamos dizer que a palavra que eu queria 

escrever não era brasileira oh:: bra- si-lei-ra aí o que é que eu faço oh:: só isso oh:: só 

is::so:: não é pra sair riscando tudo porque aí vira RAsura e:: borrão:: rasura e borrão você 

perde ponto certo? Então:: tenha esse cuidado:: segunda feira na prova de redação:: vocês 

precisam primeiro:: OUtra coisa:: SEMpre quando se coloca um tema para escrever a gente 

coloca os TEXtos:: que são os textos de apoio:: são os textos que vocês tem pra lembrar o 

tema:: não é pra COpiar NAda desses textos na sua redação:: esses textos é só pra abrir a 

sua mente::  pra fazer você lembrar de algum dado:: por exem::plo se for sobre a violência:: 

pra fazer você lembrar de algum dado:: de algum fato que aconteceu:: não é pra você 

COPIAR:: o que tem no texto não porque O professor que elaborou a prova lembra o que tá 

escrito no tex::to:: e se ele lê seu texto e vê que você copiou:: você perde muito pon::to:: 

37. Aa.: Oh Professora:: se eu não:: se eu fazer um texto e eu:: não concluir até a faixa aqui 

isso fica errado? Tem que ir até o fim? 

38. P.: Já trabalhei com vocês isso aqui:: isso aqui oh:: desde a primeira semana de aula:: 

não sei se vocês lembram:: 

39. Ao.: Eu lembro:: 

A professora começa a revisar assuntos sobre a parte estrutural do texto, no quadro. 

40. P.: Que é muito importante: isso aqui é:: oh:: esse quadradinho aqui eu faço:: eu faZIA 

quando eu trabalhava com meus alunos de 5ª série:: quando eu trabalhava redação com 

eles:: na primeira aula eu desenhava isso aqui no quadro:: não sou boa em desenho não mas 

eu desenhava isso aqui:: dizia pra eles:: ISSO aqui é a MARgem do caderno de vocês:: a 

margem:: o caderno está enumerado em LINhas:: numerei:: então o que é que eu tenho que 

fazer:: PRImeira coisa:: margem direita: margem esquerda:: eu NÃO posso ultrapassar isso 

aqui:: NÃO posso:: e nem posso:: esquecer do parágrafo:: isso se chama a-den-tra-men-to 

do parágrafo:: então aqui está o meu parágrafo:: quando eu sou pequeno:: quando eu estou 
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na 5ª série eu ensino os meus alunos a colocar os dois dedinhos mas você já são dois 

dedões:: então o que você vai fazer? Vai deixar um espaço de 1 centímetro:: 1 centímetro e 

pouco:: para começar o seu texto:: comecei o meu texto vem até aqui:: se a minha palavra 

não:: foi concluída eu aprendi lá::: atrás:: que eu tenho separação de:: SÍbalas:: e só 

lembrando a alguns que NH é DÍgrafo e não separa:: porque nos textos que eu corrigi: 

MUIta gente pegou o N deixou aqui e colocou o H lá:: e não sei quem foi que ensinou ISso 

porque EU não fui:: 

41. Ao.: Professora:: sucesso:: fica o que? 

42. P.: Então:: sucesso oh:: su-ces-so:: dois s um s ficou numa sílaba e o outro vai pra 

outra? 

43. Aa.: Os r também separa né? 

44. P.: É:: é:: separa:: agora LH, NH não separa não:: SC separa:: cres-cer:: cres-ci-men-

to:: então tem que ter esse cuidado:: então:: cheguei até aqui:: vou continuar o meu texto até 

aqui:: aí até aqui:: cabou o primeiro parágrafo:: então o que é que eu faço oh:: pan:::: não 

precisa riscar não:: mas eu olho oh:: vou começar o segundo parágrafo:: comecei o segundo 

parágrafo:: aí venho terceiro parágrafo:: TEM que acompanhar o adentramento do 

parágrafo:: 

45. Aa.: No cantinho:: 

46.  P.: Aqui você não pode ultrapassar não:: e nem pode 

deixar um espaço grande não:: não pode:: o vago que você 

pode deixar é o mínimo:: se não couber uma letra:: se não 

couber uma sílaba aí você deixa:: não tem problema:: mas 

se couber uma sílaba:: você tem por exemplo a palavra 

mais:: mais não separa porque mais é monossílabo:: então 

tem gente que que faz assim oh:: porque não deu botou 

ma:: e botou is lá:: não:: tá errado:: ou você consegue 

escrever mais aqui ou você deixa esse pedacinho e escreve 

mais aqui::  
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47. Aa.: Oh professora:: o que pôr nos parágrafos? Como vou lembrar? 

48. P.: Mas você TEM que lembrar:: primeiro parágrafo você vai lançar o tema:: segundo 

parágrafo vai começar a falar sobre esse tema:: ou causa ou consequência:: ou ponto 

positivo e negativo ou citando exemplo:: depois no último parágrafo você vai concluir seu 

texto:: Ok? Alguma dúvida? Amanhã aula de português vou entregar aquela apostila:: 

porque na prova de português será só Regência Verbal:: só isso:: 

49. Ao.: Pode ir professora? 

50. Aa.: É professora? 

Professora olha para o relógio e vê que ainda faltam 20 minutos de aula, mas mesmo assim 
decide:  

51. P.: Podem ir::  

3.2.1 Considerações acerca do episódio 1 – contribuições dos princípios etnográficos e da 
transposição didática  
 

Ao longo dessa prática etnográfica (Magnani, 2009), pudemos observar de perto e de 

maneira contínua as práticas pedagógicas das professoras selecionadas nessa pesquisa. Nessa 

fase de trabalho de campo (gravação de aulas) foi o momento da pesquisa em que o 

pesquisador buscou coletar as opiniões pessoais e as representações dos sujeitos da pesquisa, 

mesmo aquelas que não apareceram de maneira explícita. A etnografia escolar nos permitiu 

perceber a organização do trabalho escolar e compreender o papel e a atuação de cada sujeito 

nesse espaço em que sabemos que cada relação, cada ação, cada conteúdo são construídos, 

negados, modificados ou construídos (ANDRÉ, 1995, p.41).  

No processo de transposição didática, sabemos que o professor deve redimensionar o 

objeto de ensino para outra situação discursiva, que é a sala de aula. O conhecimento ou 

discurso científico precisa ser transformado para que se constitua o discurso didático e, para 

que isso aconteça o professor não pode reduzir, minimizar nenhum conteúdo para que faça 

parte do currículo escolar, mas ele tem que fazer adaptações na linguagem, utilizar estratégias 

e gestos que facilitem a aprendizagem dos alunos e para que suas aulas se tornem mais 

interessantes. Esse conhecimento de sala de aula, nada mais é do que um conhecimento 

didaticamente adaptado à prática escolar. 
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Durante todo o período de pesquisa etnográfica, notamos que o trabalho com produção 

textual não foi prioridade nas aulas de língua portuguesa. Quando questionadas sobre isso, as 

professoras disseram que o tempo foi corrido, muitos feriados, paralisações e, que teriam que 

concluir os conteúdos do currículo, daí a falta de tempo para o trabalho de produção textual.  

A seleção dos saberes científicos que serão transformados em saberes escolares faz 

parte do primeiro nível de mediação proposto por Chevallard (1985), nesse nível estão os 

parâmetros e as diretrizes que regem a educação básica. Em vigor no Brasil desde 1998, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais mostram de maneira clara que as noções de gêneros 

devem ser fortemente usadas como instrumento de ensino de LP, portanto fazem parte do 

currículo e, mesmo assim, não foram priorizados. Geraldi (1991, p.105) já nos dizia 

O trabalho com linguagem, na escola, vem se caracterizando cada vez mais 
pela presença do texto, quer enquanto objeto de leituras, quer enquanto 
trabalho de produção. Se quisermos traçar uma especificidade para o ensino 
de língua portuguesa, é no trabalho com textos que a encontraremos. Ou 
seja, o específico da aula de português é o trabalho com textos. 

Contudo, o trabalho de produção textual foi deixado de lado em detrimento do cumprimento 

dos conteúdos propostos no currículo. Percebemos, também, que quando foi trabalhada, a 

intenção era a correção da parte estrutural do texto, ensinando regras e normas da produção de 

cada tipo textual. Talvez isso se explique em consonância com Leitão (2012, p.230), quando 

ele diz que embora haja tantos estudos e discussões acerca do uso do texto como objeto de 

ensino há mais de 30 anos, o trabalho com os gêneros discursivos, nas práticas de sala de aula, 

nem sempre tem sido eficaz, porque esses enunciados, que são elaborados sócio-

historicamente e são relativamente estáveis, nas palavras de Bakhtin (2003), “são dissociados 

de suas esferas de circulação e estudados a partir da identificação e/ou reprodução de suas 

características formais, gerando a chamada escolarização dos gêneros [...]”(LEITÃO, 2012, 

p.230). 

No entanto, o que realmente nos interessa agora, é o terceiro nível de mediação: o 

sistema didático, onde encontramos o professor, o aluno e o objeto de ensino. Nesse terceiro 

nível de mediação da transposição didática, o professor mobiliza suas representações acerca 

dos objetos de ensino, representações estas que estão repletas de experiências pessoais e 

profissionais de cada um. Em relação ao episódio 1, pudemos notar que a professora apesar de 

dizer que trabalha com gêneros, demonstra que trabalha com os tipos textuais expostos pela 

escola: narração, dissertação, descrição, etc. Vamos analisar partes do episódio 1, mesmo sem 
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considerar a ordem em que os turnos de fala aconteceram, para tentarmos justificar algumas 

constatações importantes.  

Na verdade, a professora no processo de transposição didática, tende a transmitir os 

conhecimentos que ela possui, da maneira que ela entende ser a correta. No caso desta 

professora, apesar de ter a preocupação com o conteúdo dos textos (detalhando o que deve ser 

feito em cada parte do texto trabalhado), ela ainda tem a visão de que para o se “escrever 

bem” deve-se aprender um conjunto de regras e normas, que são diferentes para cada tipo 

textual. De acordo com Marcuschi (2008, p.154), o tipo textual “[...] caracteriza-se muito 

mais como sequências linguísticas do que como textos materializados [...]”. Não que as 

habilidades linguísticas não sejam importantes, mas faz-se necessário  

[...] uma prática de ensino que contemple os mais diferentes gêneros de 
texto, pois que, fundamentados nas mais diversas práticas sociais, levam os 
estudantes a desenvolverem suas habilidades linguísticas de maneira situada, 
contextualizada. (BARROS, 2012, p.179). 

Ao ensinar como produzir um texto narrativo (as características desse texto), a 

professora diz que a maioria dos alunos está com problemas para dissertar, porque não sabem 

narrar. Podemos vislumbrar esse fato no turno de fala abaixo.  

29. P.: Lembra que eu disse que:::  priMEIra coisa que eu queria chamar a atenção 
de vocês é o seguinte:::eu queria ohh::: disse que pra:: o aluno  prestar atenção 
são só alguns minutos então eu preCIso de vocês de alguns minutos atentos aí... 
tá? Nós JÁ esTÁvamos trabalhando com texto DIS-SER-TA-TI-VO. Dissertar:: 
não foi is:::so? Mas::: eu EStou VOL-TAN-DO à narração... por que::? Porque 
eu disse na semana PASsada, na AUla passada que:: alguns NÃO estavam que 
mui:::tas vezes as PES-SO-AS não SAbem dissertar PORque não SAbem NAR-
RAR... Porque NÃO SAbem CON-TAR uma história... QUEM sabe CONtar uma 
história CONsegue de alguma forma falar sobre alGUM tema... En:::tão se eu sei 
CON-TAR algo:: quando eu vou EScrever sobre algum TE-MA:: sobre vioLÊNcia 
so:bre::: é::: é::: jus/justiça:: sobre::: é::: um tema atual: sobre o BRA sil sobre a 
economia eu:: conSIgo escrever melhor porque EU sei narrar uma história que 
alguém passou  é:::que sofreu violência:: 

Acreditamos que houve um equívoco da professora porque mesmo no trabalho com 

tipologia textual, o ato de narrar ou narração, como o nome já diz: narrar a ação, ou seja, 

contar uma história, o narrador não tem que necessariamente emitir sua opinião sobre a 

história. É o simples ato de relatar um fato ou acontecimento.  Já dissertar seria o “falar sobre 

algo”, expor suas ideias e os argumentos que a comprovem. São “tipos” de textos diferentes. 

E, não necessariamente é preciso saber narrar para saber como dissertar. 
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Logo depois, a professora trabalha com os elementos da narração, que são: narrador e 

tipos de narrador, enredo, tempo e os personagens. Ela passa a detalhar cada um desses 

elementos, mobilizando aí, conhecimentos científicos provenientes de sua “bagagem” 

acadêmica, talvez seja daí a preferência pelos tipos de textos em vez de gêneros, pois 

concordamos com Silva (2012, p.28) quando ele diz que “[...] essa temática incide sobre a 

formação docente, haja vista que entendemos que o dizer dos professores reflete seu domínio 

intelectual acerca de sua prática pedagógica”. Portanto, os conhecimentos trazidos pelo 

professor vieram do seu processo de formação acadêmica, (no caso dessa professora, 25 anos 

de formada), e por isso, a importância de estarem sempre se atualizando. No entanto, não 

temos a intenção de enfatizar em questões como formação de professor nesse momento, e, 

sim, mostrar que “ele já diz em relação ao que objetiva quando planeja suas atividades de 

produção de texto” (SILVA, 2012, p.28).  

 Observamos também, que ao solicitar um texto narrativo, os temas foram escolhidos 

de maneira aleatória pelo professor e que os alunos não tiveram nenhum tipo de leitura prévia, 

antes da produção.  Vale ressaltar que  

[...] qualquer proposta de produção textual devem atender a intenções 
específicas, pré-determinadas, pois não se trata de algo espontâneo, mas sim 
de uma ação de linguagem produzida intencionalmente e que deve 
corresponder aos propósitos sociocomunicativos do agente-produtor, numa 
dada interação de linguagem (SILVA, 2012, p.29). 

Nos turnos de fala abaixo que faz parte do episódio 1, podemos perceber, também, que a 

professora acredita que escolhendo os temas, mesmo que de forma aleatória, ela está 

direcionando, auxiliando os alunos a narrarem sobre o tema, mesmo não fazendo nenhuma 

atividade prévia preparatória para tal atividade (assim como nos orientam os pressupostos do 

ISD).  

62. P.:você contará a história: as pessoas vão entender aquilo que você está falando::sobre o 
que:::você está contando: como no TEXto que eu passei pra vocês:: eu direcionei tá? eu 
direcionei::você poderia escrever uma história de amor: você poderia escrever uma história 
de uma viagem inesquecível: e:: você poderia escrever UMA tra-gé-dia:: DENtro desse texto 
narrativo pode acontecer: aparecer: duas coisas:: que nós chamamos de:: de:: (Anexo 10) 
 
 Nesse momento, a professora deixou de mobilizar uma ação didática de extrema 

importância na produção textual que seria uma mobilização prévia acerca do conteúdo a ser 

redigido. A mobilização prévia é “[...] quando o agente discursivo é orientado para coletar 
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informações prévias para, a partir disso, realizar a atividade” (COLE, 2012, p.63). Este 

recurso permite maior aproximação com a realidade social em que os alunos estão inseridos. 

A professora ao escolher um tema para a narração poderia ter pensado, também, na 

questão da mimetização. Esse processo é uma ação didática que visa simular uma situação 

real na construção do próprio texto. Como exemplificação podemos falar de um exemplo 

desse processo de mimetização citado por Cole (2012, p. 63), ele nos diz assim: Imagine que 

você foi escolhido pela sua comunidade a produzir uma carta de reclamação informando ao 

prefeito de sua cidade os problemas que vocês estão enfrentando, como esse texto seria? Com 

esse tipo de posicionamento, mesmo a produção escrita sendo escolarizada, há uma tentativa 

de simular uma situação real de comunicação naquele texto que o aluno está escrevendo.  Isso 

não foi feito pela professora. 

 Em seguida, a professora (episódio 1) começa uma discussão sobre discurso direto e 

indireto, que são extremamente importantes no ato de narrar, por outro lado, a professora 

demonstra uma preocupação enorme com a estética textual, mostrando como o texto deve se 

posicionar no papel, como perceberemos a seguir:  

 
64. P.: de forma direta ou de forma indireta::forma direta é quando você:: o narrador:: 
aNUNcia diretamente o que que o personagem vai falar:: ELE disse:: dois pontos::na outra 
linha: travessão::lemBRANdo que:: se você tá fazendo um texto::aqui tá a SUA margem no 
caderno: oh:: ((Professora desenha o que seria um caderno no quadro)) não esqueçam 
disso::que aí se a gente aprende isso aqui::: a GENte consegue escrever de forma correta::: 
en::tão aqui na primeira linha: é a linha aqui da/do caderno: certo? en::tão  AQUI eu 
coloquei taranran aí oh:: (    ) ELE diz:: dois pontos:: AQUI abaixo: onde eu comecei o 
texto::: o travessão NÃO é aqui que eu vou colocar:: eu vou colocar AQUI::: e:: começo a 
escrever o que foi que ele disse:: aqui:: en::tão isso aqui eu tenho que seguir oh:::porque a 
estrutura do meu texto tem que tá organizada:: a organização é muito importante:: AQUI EU 
não posso descer a ladeira:: e nem AQUI eu  posso deixar entrar:: aqui ALÉM de não descer 
a ladeira:: eu não posso parar AQUI:: se não for um ponto::e vir com:::e escrever aqui 
sendo que aqui dava pra escrever:: porque (   ) de uma palavra:: en::tão ESSE cuidado a 
gente tem que ter e a::: a estética do texto é importante né? a esTÉtica do texto é muito 
importante PORque alguém pega um texto pra corrigir e aí vê que o texto tá igual poesia no 
meIO da folha:::você já perde ponto aí:::en::tão:: é importante que vocês observem isso::que 
isso aqui oh:: é coisa oh::: de lá::: de baixo ((a professora estala os dedos demonstrando 
tempos antigos)) mas a gente esquece: quando vai escrever que:::às vezes a pressa não é? de 
passar o texto a limpo:: a falta de atenção::leva a gente a errar essas coisas mínimas aqui: 
en::tão:: voltando aqui: no discurso direto e indireto vai aparecer no seu texto a fala do 
personagem:: ou diretamente:: onde eu Tenho UM SInal de pontuação que marca a fala 
direta do personagem:: que é o  tra:: travessão:: ou indiretamente:: João disse que estava 
muito nervoso naquele momento:: en::tão (    ) você falou o que o personagem disse:: mas 
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você contou:: inDIREtamente o que ele disse: você não falou::você não TRANScreveu no 
texto a fala dele:: você falou o que foi que ele disse:: aí:: nós chamamos isso de discurso 
INdireto:: Quando vocês fizerem a atividade vocês vão ter mais CLAreza do que seja direito 
porque na volta:: quando voltarmos ((sinal tocou)) aí:: a gente vai reunir grupos:: eu vou:: 
nós somos:: dois:: quatro:::seis::: (Anexo 10) 

A questão de se produzir esses tipos de texto para a escola é comum ouvirmos “você 

vai perder ponto”, “assim vai tirar zero”, etc. A produção textual utilizada apenas como meio 

de avaliação escolar. A professora enfatiza sempre a produção textual, não como instrumento 

de comunicação, mas como meio de objeto de estudo que serve para a progressão escolar ou 

não.  

No segundo momento do episódio 1, a professora trabalha com texto dissertativo 

argumentativo, nesse momento fica claro que a abordagem que ela trabalha é tipologia 

textual: quando ela diz que o texto é dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão, 

que poderemos percebemos logo no final do turno de fala abaixo: 

12. P.: Não:: passei sexta foi português:: is::so é um teste de interpretação que oh::: tem 
sé::culos:: então:: lembrando que o texto dissertativo você vai expor uma opinião sobre um 
assunto que você leu:: por isso que você não pode escrever sobre o que você não conhe::ce:: 
sobre o que você não sabe:: por isso que eu falo sobre a questão da leitu::ra:: por 
exem::plo:: nós trabalhamos é::: eu pedi que vocês pesquiSASsem sobre violência:: então:: 
se eu peço pra você falar sobre violência você vai EScolher:: DENtro daquilo que você leu:: 
que tipo de violência você vai botar no SEU texto:: se vai abordar a violência doméstica:: se 
vai abordar:: é:: uma violência:: a questão da violência física:: se vai abordar a questão da 
discriminação que:: não deixa de ser:: um tipo de violência:: o bullying é um tipo de 
violência:: então:: você tem que:: ver:: para que rumo:: que rumo você vai tomar na hora de 
escrever seu texto:: mas pra isso é necessário que a gente LEIA sobre o assunto:: então se 
você fala sobre a violência em CONquista:: você tem que ter uma ideia do que seja violência 
pra você escrever:: não é simplesmente contar um CAso que aconteceu na viziNHANça:: ou 
um caso que você leu num BLOG ou um CAso que você leu no jornal:: é você SAber 
argumentar:: falar:: o que é a violência:: como está a violência:: até citar dados:: sobre a 
violência para::: depois trazer um/uma possível solução para o problema da violência:: no 
Brasil:: ou na SUA cidade ou no SEU bairro:: porque a depender do bairro a gente sabe que 
às vezes sofre mais violência do que outros:: então TUdo isso a gente tem que ter é:: como 
argumentos na hora de escrever o texto:: não é simplesmente jogar a ideia no papel:: tem 
que jogar a ideia e argumentar:: então:: quais são os pontos que vocês devem prestar 
atenção na hora que for escrever o texto:: priMEIro quando é abordado o tema:: quando é 
dado o tema:: eu preciso interrogar o tema:: por que isso? por que violência? O que é 
violência? Então:: eu PEgo o tema:: eu peguei violência por:: porque foi um tema que nós 
trabalha::mos que vocês pesquisaram:: então:: o que que é violência? Como a violência tem 
acontecido? Então você vai interrogar o tema:: pegar o tema:: e descobrir:: depois eu vou 
mostrar um exemplo de redação como é que você faz para interrogar isso aí:: responder com 
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a opinião:: então VOcê interroga o tema e depois per:: responde:: você mesmo responde:: o 
que você acha disso? Você concorda? Você discorda? Como é que você acha que tá? Qual o 
grau da violência? O que que tem aconteCIdo? O que tem geRAdo? O que que tem:: é:: O 
que as pessoas tem feito pra que as pessoas tenham vivido momentos de tanta violência não 
SÓ em Conquista:: como na Bahia:: como no Brasil como no mundo:: né? Nós estamos 
passando por is::so:: todos os dias quando você liga a televisão sempre tem alguma coisa 
relacionado a:: ao que está acontecendo lá fora também:: ontem mesmo a última reportagem 
de ontem foi:: um casal que invadiu uma clínica e saiu atirando:: sem PEna:: né? E VÁrias 
pessoas fe::ridas né? Então:: o que que acontece?  Então o porquê:: dessa violência:: 
então:: primeiro você tem que se questionar:: aí a resposta você mesmo pode dar DENtro 
daquilo que você tem:: dentro dos seus conhecimentos:: por isso que sempre quando tem:: 
tem uma redação:: ás vezes quando vem um tema:: principalmente do Enem fala lá:: dentro 
dos seus conhecimentos:: os conhecimentos que você  já tem no decorrer da sua vi-da: Então 
por que? Porque você já viveu até aqui:: vivendo até aqui você já viu:: já leu:: já 
presenciou:: VÁrias situações sobre aquele tema que você vai escrever:: apresentar um 
argumento base:: precisa ter um argumento convincente para você provar porque que 
realmente tá tendo a violência:: apresentar argumentos auxiliares:: por que? Porque nós 
aprendemos que NO MÍNIMO tenho que ter três parágrafos:: um parágrafo de introdução:: 
dois de desenvolvimento e:: um de conclusão:: os meus dois parágrafos de desenvolvimento 
eu tenho que apresentar ARgumentos:: eu tenho que apresentar provas:: eu posso apresentar 
EXEMplos:: eu posso apresentar dados:: dentro desses dois parágrafos:: Diga:: 

A professora trabalha como se o texto seguisse uma regra e fosse constituído de estrutura fixa, 

portanto, não estaria trabalhando com os gêneros, já que os gêneros “[...] são dinâmicos, de 

complexidade variável [...]” (MARCUSCHI, 2008, p. 159).  

Logo em seguida, aparece a questão gramatical novamente, a professora cita a 

importância da gramática, da ortografia, da pontuação para a produção textual e, ainda diz que 

os assuntos gramaticais tais como regência verbal e nominal e concordância verbal e nominal 

se justificam no ensino de LP para que os alunos possam usar em suas produções textuais. 

Mas, se são importantes para o “escrever bem”, por que será que tais assuntos não são 

ensinados através dos próprios textos e sim, de maneira descontextualizada? Observem o 

turno de fala da professora: 

 

18. P.: Exatamente:: ((Professora continua apresentando os slides e lendo)) O mais provável 
é de terceira pessoa:: Pergunte a você mesmo porque de sua resposta:: uma causa:: um 
motivo:: uma razão:: para justificar sua posição:: aí estará seu argumento principal:: agora 
procure descobrir outros motivos que ajudem a defender o seu ponto de vista:: a fundamentar 
sua posição:: esses serão arguMENtos auxiliares:: foi o que eu expliquei pra:: Silas:: Em 
seguida procure algum fato que pode servir de EXEMplo:: para reforçar sua posição:: esse 
fato ou exemplo pode vir de sua memória VIsual:: algo que você viu:: ou leu em algum lugar 
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OU pode ser também das coisas que você ouviu:: do que você leu:: então:: por isso que é 
importante a leitura:: SEMpre digo a vocês:: NÃO existe escritor sem ser lei-tor:: porque 
você não POde escrever sobre aquilo que você não sabe:: porque aí o que é que vai 
acontecer? Você vai encher linguiça:: você vai ficar repetindo a MES::ma coisa no texto:: 
você vai ficar falando a MESma coisa e não vai chegar nunca a uma conclusão:: porque você 
não sabe do assunto: eu não posso falar sobre é:: os refugiados da SÍ-ria se eu não assisti 
sobre is:so:: se eu não ler sobre isso:: porque aí eu só vou ficar contando é:: falando no meu 
texto um fato:: um fato que aconteceu:: que todo mundo ficou sabendo que foi o 
aparecimento do corpo do menino na praia:: aí todo mundo se apegou àquilo ali:: Então o 
que é que vai acontecer? No meu texto SÓ vai aparecer aquilo ali:: Por que? Porque eu só 
sei aquilo:: Porque eu não li sobre o assunto:: porque eu não busquei:: porque eu não 
pesquisei:: pode ser um fato:: um fato da vida política: econômica e social:: pode ser um fato 
histórico:: Por que? Porque no meu tex::to:: o início do texto que é a tese:: que é a ideia 
central:: pode ser iniciado com uma retrospectiva histórica:: por exemplo:: você pode 
começar falando:: ah:: durante o período colonial a vioLÊNcia era:: é:: menor:: ou a 
violência era:: é:: é:: não não era tão grande como hoje:: por naquela época:: e citar fatos 
históricos:: coisas que aconteceram na época que são... não pode NEM comparar com o que 
acontece hoje:: ele precisa ser bastante expressivo e coerente com o SEU ponto de vista:: o 
fato ou exemplo geralmente dá FORça e clareza à nossa argumentação:: esclarece a nossa 
opinião:: fortalece os nossos argumentos:: ALÉM disso pessoaliza o nosso tex::to di-fe-ren-
cia o nosso tex::to:: como ele nasce da experiência de VIda ele dá uma marca PESsoal a 
dissertação:: a partir desses elementos procure juntá-los no texto:: que é o  rascunho:: de 
sua redação: Então:: primeiro você bota os pontos:: eu vou falar sobre isso e isso e isso:: aí 
você faz o rascunho:: por isso que é importante o rascunho:: por às vezes as pessoas por 
pressa:: com medo de não dar tempo:: principalmente em Enem e vestibular:: faz logo o 
texto aí quando LÊ o texto:: vê que tem vários erros:: não SÓ erros de:: ortográficos mas 
erros de concordância:: nós trabaLHAmos concordância verbal e concordância nominal:: 
Pra que? Pra usar nos textos:: A gente trabalha português pra usar em redação:: Porque que 
que eu trabalho regência verbal? Pra usar o verbo correto na hora de produzir meu texto:: 
Por que que eu trabalho concordância verbal e nominal? Pra usar correto:: Por que que eu 
trabalho pronome? Pra usar o pronome correto:: usar me e não mim:: com esse negócio 
agora de facebook:: de:: de:: whatsapp né? O me:: vira:: todo mundo vira índio:: mim vai 
levar:: mim não sei o que:: vira índio::  Por que? Porque o me M E é objeto direto:: então:: 
eu vou ... ele vai ME levar:: M E e não MIM: porque mim levar é linguagem de índio:: ele vai 
levar um presente para MIM:: aí depois da preposição eu uso MIM:: Então::tem que ter esse 
cuidado:: a gente aprende português pra colocar no texto pra na hora de escrever o texto não 
escrever de forma INcorreta:: Porque é exigido na escola o que? A linguagem CULta:: Então 
se eu escrevo lá no meu texto do Enem ou no vestibular: MIM  ele vai MIM:: aí né? Complica 
já pra você a nota:: A partir desses elementos:: procure juntá-los num tex::to que é o 
rascunho de sua redação:: por enquanto você pode agrupá-los na sequência que foi 
sugerida:: Exemplo de redação com esse esquema:: por EXEMplo aí tá aqui:: como 
encarar:: como encarar a questão do erro:: TÍtulo buscar o sucesso:  
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 Nota-se que a professora continua trabalhando com diversas normas e regras de como 

produzir um texto dissertativo: o que escrever na introdução, no desenvolvimento e na 

conclusão, como devem ser os argumentos, etc. Até que ouve de um aluno aquilo que não 

esperava:  

21. Ao.: Ué professora:: como é que eu faço pra mim memorizar isso aí tudo que a senhora 
tá falando? ((Risos)) 

22. P.: Aí você tem que ler todo dia:: ler todo dia:: 

23. Ao.: Porque é muita coisa hein? 

Os alunos começam a falar da dificuldade em se “decorar tantas regras e normas” e 

acham que não sabem mais produzir um texto. É comum no cotidiano dos professores e 

também em outros contextos fora da escola, encontrarmos jovens desestimulados e que se 

sentem despreparados, quanto às habilidades que são necessárias para a produção de um texto. 

Muitos dizem que “detestam escrever”, “não sei fazer redação”, etc. Segundo Oliveira (2012, 

p.111) 

Essa avaliação reflete uma concepção de escrita equivocada, muitas vezes, 
fruto de práticas metodológicas na sala de aula, ancoradas em orientações 
contidas nos livros didáticos, bem como em orientações presentes em 
manuais de redação produzidos com objetivos diferentes, dentre eles, 
aqueles veiculados por jornais de grande circulação nacional, pelas diversas 
esferas governamentais, além daqueles voltados para vestibulares e 
concursos públicos.  

Ou seja, ensina-se a produção textual voltada para vestibulares e concursos, 

enfatizando todas as regras que tais textos devem possuir, e o aluno acaba por se esquecer que 

a produção textual faz parte das atividades do nosso dia a dia e se apresentam através dos 

gêneros discursivos que temos contato no nosso cotidiano. 

Depois da aula explicativa sobre quais argumentos deveriam constar em cada 

parágrafo do texto dissertativo, os alunos ainda tinham dúvidas de como produzir o texto, 

como veremos abaixo: 

47. Aa.: Oh professora:: o que pôr nos parágrafos? Como vou lembrar? 

48. P.: Mas você TEM que lembrar:: primeiro parágrafo você vai lançar o tema:: segundo 
parágrafo vai começar a falar sobre esse tema:: ou causa ou consequência:: ou ponto 
positivo e negativo ou citando exemplo:: depois no último parágrafo você vai concluir seu 
texto:: Ok? Alguma dúvida? Amanhã aula de português vou entregar aquela apostila:: 
porque na prova de português será só Regência Verbal:: só isso:: 
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Nesse último turno de fala, notamos que a professora trabalha com assuntos 

gramaticais de maneira isolada, na fala acima, ela diz que a avaliação escrita será apenas 

sobre Regência Verbal.  

Deixando de lado essa questão de se priorizar o ensino da estrutura gramatical nos 

textos, nos deteremos agora, no agir da professora, no sistema didático.  Para Nascimento 

(2011, p.8), 

Espera-se que o professor enfrente o duplo desafio: 
compreender e adotar diretrizes do ensino fundamental e médio com 
suas especificidades, regras, objetivos e finalidades e, ao mesmo tempo, 
realizar o trabalho efetivo, real no sistema didático em que se situa [...]. 

Nesse triângulo composto por professor, aluno e objeto de ensino, cabe ao professor o ato de 

potencializar os instrumentos, sejam eles materiais ou psicológicos, e disponibilizar para os 

alunos, para que eles possam desenvolver capacidades para realizar ações, que serão 

orientadas para um fim determinado (NASCIMENTO, 2011, p.8).  

Segundo a autora mencionada acima, no Brasil há um problema na educação básica, nos 

três níveis de mediação, a saber: 

a) As dificuldades no momento de transpor o saber científico 

para o saber a ser escolarizado. Tal fato pode ser percebido na falta de consenso, no 

momento da escolha da teoria de base para o ensino de língua portuguesa 

 (MACHADO, 2009). 

b) No segundo nível, há problemas em relação à fragmentação dos conteúdos (como 

vimos no caso do episódio acima em que a professora trabalhou com assuntos 

fragmentados de gramática, tais como: regência verbal e nominal, concordância verbal 

e nominal, etc). Há outro problema nesse nível relacionado às interpretações errôneas 

dos objetos teóricos (como, por exemplo, os conceitos de gêneros e tipos de texto, que 

também pudemos observar no episódio analisado);  

c) No terceiro nível encontram-se problemas relacionados à “organização temporal da 

aprendizagem” (NASCIMENTO, 2011, p.11), pois o professor já recebe um 

“programa” praticamente pronto, organizado pelos livros didáticos e pelo currículo a 

se cumprir. Nesse nível há também  

 
[...]ausência de práticas discursivas (gêneros) como referência para o 
professor; às representações do próprio professor acerca de qual seja o eixo 
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do trabalho didático com a língua/linguagem nas atividades didáticas com a 
leitura, escrita e análise linguística. (NASCIMENTO, 2011, p.11). 

É nesse terceiro nível, o nível do sistema didático, do processo de transposição, que 

encontraremos os gestos dos professores, que nos permite compreender pelo seu dito, o que o 

professor pensa acerca dos conteúdos, “o seu grau de premeditação ou intuição, assim como a 

sua especificidade para se 

ajustar a um aluno, grupo ou turma específicos” (NASCIMENTO, 2011, p.11). Pois, a escola 

deve ser um espaço de construção de conhecimento, de produção de saberes, que são 

materializados pelos gestos didáticos do professor, baseando-se nos objetivos e intenções da 

transposição didática.  No quadro abaixo, perceberemos melhor o papel da transposição 

didática no sistema didático. 

 

Quadro 9 – Transposição Didática no sistema didático 

Objetos sociais 

Práticas sociais 
 

Objetos efetivamente 

ensinados 

Transposição 

externa 

Concretizada nos 

objetos a ensinar 
Transposição interna 

 

 

 

Gêneros textuais de 

diferentes esferas de 

comunicação. 

 

 

Objetos de ensino 

concretizados 

pelos gestos didáticos 

fundadores: 

presentificados, 

topicalizados, 

materializados em tarefas, 

regulados ei 

nstitucionalizados em 

gêneros da atividade do 

professor. 

 

No nível da aula, o aqui e o agora da 

situação: 

Gestos didáticos específicos 

emergentes nos movimentos de uma 

sequência didática: 

1. Nos movimentos verbais e corporais 

endereçados ao “outro” que se 

apresenta com o estatuto de aprendiz: 

– gestos que têm a função de decompor, 

detalhar e apontar certas dimensões do 

objeto de ensino  

– gestos de monitoramento das tarefas do 

aluno nas práticas de trabalho  individuais 

ou em grupo; 

– gestos entonacionais de leitura em voz 

alta. 
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2. Pelas ferramentas que o professor 

disponibiliza para mediar o movimento 

de internalização dos aprendizes: 

– desenhos e esquemas na lousa para dar 

suporte às explicações, consignas escritas, 

grades para regular a produção escrita, 

cartazes, handouts, textos, emails, roteiro 

das tarefas a realizar, memória da aula, 

textos de apoio, transparências, slides, 

exercícios, quadros organizadores 

da memória das aprendizagens etc. 

Fonte: Nascimento, 2011, p.11 

A transposição didática pode ser externa ou interna. A externa está relacionada às 

adaptações, transformações feitas no conhecimento científico, que são validadas pelas 

diretrizes e parâmetros curriculares e que se constituem como saberes específicos da 

disciplina que o professor deve lecionar, ou seja, “parte dos objetos do saber úteis fora da 

instituição escolar aos objetos a serem ensinados tais como aparecem especificamente nos 

planos de estudos, manuais, instruções [...]” (DOLZ, 2014, p.28). A transposição didática 

interna tem a ver com o trabalho do professor, de tomar esses conhecimentos ditos 

“ensináveis” e transformá-los, adaptá-los para que sejam aprendidos em sala de aula, pelos 

alunos. “A transposição didática interna é realizada pelos professores em função de suas 

representações do que é ensinado” (DOLZ, 2014, p.28). É a transposição didática interna que 

nos interessa, nessa pesquisa. 

No sistema didático, alunos e professores colaboram para que haja um ensino que 

parte do contrato didático (nível 1 de mediação) e vai até as ações do ensino (gestos 

profissionais) (DOLZ, 2014, p.28). 

Voltando à análise do nosso episódio, podemos notar que, com o intuito de facilitar a 

aprendizagem do aluno, no momento da transposição didática, a professora utiliza os gestos 

abaixo: 

1. Anotações no quadro;  

2. Texto (leitura de parte dele) para demonstrar o tipo de narrador; 

3. Exercícios xerocopiados para facilitar a aprendizagem; 

4. Os gestos verbais e não-verbais presentes no discurso oral; 
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5. Slides; 

6. Texto explicando características dos textos dissertativos. 

No nosso caso específico, a professora utiliza estes gestos para chamar atenção dos 

alunos em relação ao conteúdo lecionado, para facilitar a aprendizagem dos conteúdos pelos 

alunos e também, para tornar sua aula mais atrativa para os estudantes, mas é importante 

salientar que no momento da transposição didática interna, o conhecimento da professora 

acerca do saber sobre a disciplina e o saber da didática da disciplina se faz extremamente 

necessário no processo de ensino. Daí a importância do constante aperfeiçoamento 

profissional ou formação continuada.  

Para Dolz (2014, p.37), esse processo de estudo dos gestos profissionais mobilizados 

no momento da aula, no momento da transposição didática interna, bem como descrever como 

os professores compreendem e selecionam os conteúdos para presentificá-los nos objetos de 

ensino é uma das questões fundamentais para a formação inicial de professores, pois esse 

processo de transposição tem muita relação com as representações que os professores têm 

acerca dos conteúdos já que, os discursos orais são as principais ferramentas de ensino 

utilizadas pelos professores em sala de aula. 

 

Episódio 2:  O uso de regras e normas para a produção textual. 

Esse episódio é constituído por excertos de transcrições de quatro aulas de produção 

textual, na turma A, do 1º ano do Ensino Médio, do turno matutino. Nesse episódio também 

há as anotações da pesquisadora, no exato momento em que as aulas aconteceram, para que o 

leitor possa vislumbrar melhor tudo que ocorreu durante as aulas. Essas aulas ocorreram nos 

dias 05 de outubro (duas aulas) e no dia 19/10 (duas aulas). 

Nesse episódio, a professora do turno matutino começa a trabalhar com produção 

textual, mas deixa claro desde o início que, o seu objetivo é preparar os alunos para 

responderem as avaliações do ENEM (que estavam próximas) e os vestibulares. Sendo assim, 

ela escolhe ensinar as regras de produção de um texto dissertativo-argumentativo, que são os 

tipos de textos mais cobrados nessas avaliações. Ela entrega uma apostila (Anexo 9) e começa 

a ler e exemplificar no quadro cada uma das regras para a produção do texto dissertativo. 
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Aula do dia 05 de outubro de 2015 

A professora inicia a aula escrevendo o nome ENEM no quadro, deixando claro que o 

ensino da produção textual será voltado para a realização da prova do Exame Nacional do 

Ensino Médio, que acontecerá no final do mês de outubro. Alguns alunos cobram da 

professora a entrega das avaliações que foram feitas na aula anterior, mas a professora diz 

que não entregará notas nessa aula. E inicia a aula. 

17. P.: GENte olha só:: a gente vai começar hoje com as algumas regrinhas de produção 

textual: Já era pra gente ter visto mas::: apesar de/da é::: ter sido decidido pelos professores 

fazer a semana de prova:: é::: quando a gente tem a semana de prova a gente não tem aula 

durante o dia então::: é::: a gente já perde aula nesses DIas:: semana passada pra português 

foi MORta: foi feriado os DOis dias de aula da gente: então:: esse conteúdo a gente já 

deveria ter visto: junto com mais um de literatura e:: por conta aí desses:: acontecimentos:: 

Crislaine? Chegou?((Professora entrega o material da aula à aluna atrasada)). 

18. P.: Aí a gente atrasou um pouquinho::e:: como o ENEM já é semana que vem e tem 

alunos que vão FAzer a avaliação do Enem: então a gente vai::: a gente vai::: é:: psiu:::: 

RElembrar algumas regrinhas de produção textual, COnhecer OUtras que a gente 

porventura possa aí desconhecer e::vamos fazer siLÊNcio porque quem der um PIO hoje eu 

boto pra fora:: e dois (    ) fui clara conCIsa e objetiva? 

Nesse momento, a professora enfatiza a importância de se aprender as “regrinhas” 

pertencentes a cada tipo de texto, para que os alunos possam ter êxito nas provas: ENEM, 

concursos e vestibulares.  

20. P.: Hoje é 5. Ok? Felipe vira pra frente! ENtão olha só: em vista da prova do Enem que 

já tá aí perTInho:: dos VEStibulares  que já estão chegando e:: tem alunos que sempre gosta 

de fazer por experiência né? Pra adquirir experiência: conhecer o tipo de prova:: Porque o 

Enem:: né? Apesar da gente não ter o conteúdo TOdo pra fazer a prova:: 

21. Ao.: Pode fazer por experiência? 

22. P.: Lógico né? Que po::de: en::tão:::tem GENte que já faz desde o primeiro ano do 

Ensino Médio, né? Pra adquirir experiência, conhecer o TIpo de prova:: ver (   ) quanto leva 

pra resolver questões: então a gente vai::: é::: relembrar aí essas regrinhas:: vamos lá! 
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23. P.: É:: como a maioria né? Dos concursos e vestibulares: a maioria não:: TOdos: os 

vestibulares, concurso público, as 

provas de Enem é:: as provas abertas (   

) TO-DAS basicamente quando tem a 

produção textual eXIge texto dis-ser-

ta-ti-vo: então a gente vai (   ) para a 

produção dis-ser-ta-ti-va: a língua 

Portuguesa a gente tem VÁ-RI-OS 

GÊneros textuais. DENtro desses 

GÊneros textuais né? Eles se encaixam 

em várias tipologias:: então você tem 

por exemplo o gênero narrativo:: que 

você tem::: é:: é:: várias modalidades 

de textos:: você tem novelas: você tem 

romance: você tem conto::: dentro do 

texto dis-ser-ta-ti-vo né? você tem 

editorial::você tem a produção de 

texto ar-gu-men-ta-tiva: então:: CAda 

tipologia tem as suas modalidades e:: 

e a que é exigida nesses concursos é a modalidade dis-ser-ta-ti-va: então a gente vai 

relembrar aqui (   ) vamo lá? 

((Professora inicia a leitura da apostila: Produção Textual)).  

25.P.: Antes de Começar a dar Dicas sobre como escrever uma REdação::saiba qual a 

difeRENça entre uma REdação dis-ser-ta-ti-va e::: uma REdação ar-gu-men-ta-ti-va::  

Alguns alunos estão no fundo da sala com conversas paralelas e uso do celular 

durante a aula. A professora vai até o fundo da sala e reclama com esses alunos. 
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26.P.: Redação dis-ser-ta-ti-va:: esse texTO tem o PROpósito de informar:: ou seja: através 

da dissertação são TRANSmitidas informações para o leitor:: redação argumentativa:: esse 

texto tem o propósito de CONvencer o 

leitor fazendo com que passe a ter a 

mesma OPInião que o autor:: a 

redação dissertativa ar-gu-men-ta-ti-

va:: esse texto é composto pela JUNção 

dos dois tipos apresentados acima:: o 

dissertativo e:: o argumentativo:: ISso 

SIGNIFIca que um texto que::ao 

mesmo tempo::explique um tema 

e::INStigue o leitor a seguir a opinião 

do autor::é considerado como 

dissertativo argumentativo:: en::tão a 

gente vai focar especificamente nesse 

tipo de produção textual que é a 

dissertação:: en:tão:: a dissertação por 

si só::: ela traz a explicação (   ) a 

exposição do assunto:: uma 

dissertação ar-gu-men-ta-ti-va ela tem 

por objetivo através do argumen::tos CON-VEN-CER o leitor sobre o seu ponto de vista:: 

es:se tipo de redação que é o mais exigido nos concursos::nos vestibulares::nos concursos 

PÚblicos:: por exemplo uma prova do ENEM::en::tão é um texto onde você vai aBORdar um 

assunto:: vai EXplicar::vai falar sobre um DEterminado assunto e:: ao mesmo tempo 

convencer o leitor sobre o SEU ponto de vista daquele assunto:: como é que você vai fazer 

né? vai fazer  com que o leitor se convença sobre o seu ponto de vista? Através dos 

argumen::tos que você vai utilizar no texto::A ar-gu-men-ta-ção a gente faz uso dela di-a-ri-

a-men-te na nossa fala:: do cotidiano:: TODO dia a gente tá usando argumentos quando a 

gente conver::sa quando a gente dialoga com outra pessoa::seja sobre qualquer 

assunto::futebol: novela: namoro não é? Fofocas do dia a dia:: você está conversando com 

alguém:: você está argumentando:: você joga a ideia e você quer convencer a pessoa a 

respeito daquilo que você fala: então:: no TEXto é mais ou menos por esse lado::você vai 

utilizar os argumentos pra colocar o seu ponto de vista a respeito do assunto que você vai 

abordar:: o pessoal que tá chegando aqui:: oh::  
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Há alunos chegando para a aula, nesse momento. A professora para a leitura e 

explicação da apostila e entrega uma cópia do material para os alunos atrasados. 

27. P.: Então:: a gente vai vê aí:: (   )o que é que a gente pode o que é que a gente não pode 

na produção textual né? o que é que gente DEve escrever como a gente DEve escrever ou 

não::  a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que:: uma das das das compeTÊNcias: 

exigidas no ENEM é o uso da língua padrão:: da variANte padrão::como muita gente viu 

aqui:: na primeira unidade::lembram-se das variedades linguísticas? 

28. Ao.: Sim::: 

29. P.: Que a variante padrão é esta:: que a gente vem aqui:: reforçar na escola:: aprenDER 

na escola não é? Porque ela é exigida em determinados momentos sociais e:: um desses 

momentos é esse:: as provas aí do ENEM:: do vestibular:: então é essa variante que a gente 

precisa ter em mente pra ser utilizada:: pra gente escrever o texto dissertativo:: os dois aí 

tire o fone do ouvido:: guarda e desliga o aparelho!  

 A professora se refere acima a dois alunos compartilhando o mesmo fone de ouvido do lado 

esquerdo da sala. Os alunos demonstraram total falta de interesse às aulas. Então, a 

professora decide continuar a leitura da apostila e, continua listando um conjunto de regras 

e normas de como se escrever um texto voltado para as avaliações que se seguirão. 

31. P.: Redação é o próprio ato de:: re-di-gir:: LemBRE-se que a pior inimiga da redação é 

a preguiça mental:: então:: a primeira coisa que a gente precisa ter em mente:::é que pra 

gente produzir um bom texto: a gente precisa de duas coisas:: dominar as REgras de 

produção do TIpo específico do texto:: que no nosso caso vai ser:: a dissertação: e dominar o 

assunto: então:: não adianta você dominar as regras e não saber falar nada a respeito do 

assunto ou:::saber o assunto:: de cor e salteado e não dominar as regras::de produção 

textual:: a gente tem que unir as duas:::como é que a gente domina os assuntos? Se 

inforMANdo: lendo: assistindo TV: ouvindo RÁdio:: lendo jornal, lendo revista ou 

assistindo:: conversando com as pessoas ou seja buscando informação. Quando a gente faz 

isso a gente:: vai aumentando a nossa bagagem:: culTUral:: por OUtro lado aprender as 

regrinhas e:: TREI-nar::né? treinar: rascunhar:: e rascunho é FUN-DA-MEN-TAL pra gente 

escrever um texto. É interessante quando a gente pede em sala de aula né? uma produção 

textual:: o aluno vai lá::de caneta no caderno começa a escrever daqui a pouco você só vê 

aluno oh:: rasgando folha::  jogando as bolinha alí oh:: do caderno amassada:: ele arranca 
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as folhas::: e joga por que? Porque acha:: que do jeito que ele pensa o texto vai sair 

perfeitinho: não sai: toda produção textual é FUN-da-men-tal que a gente faça um rascunho 

e o rascunho deve ser feito de lápis: não é? Você vai estruturar o seu rascunho lá::: é onde 

você vai errar e acertar, apagar e corrigir:né? Fazer TUdo o que deve ser feito pra DEPOIS 

você passar o texto a limpo:: a caneta:: não adianta pegar e achar que o texto vai sair pronto 

porque NÃO sai:: Primeira coisa:: a dissertação ela é um texto ESPECIFICAMENTE 

objetivo:: você tem quantidade mínima e máxima de linhas pra fazer uma dissertação:: 

normalmente a máxima vai entre 30 a 35 e a mínima entre 20 e 24 mas há por exemplo é::: 

universidades que admitem um mínimo de 7 linhas::de qualquer jeito você tem uma 

QUANtidade específica de linhas pra encaixar o seu texto alí:: isso significa que:: quando a 

gente recebe o tema:: quando você tem o tema pra desenvolver você tem milhares de ideias 

na cabeça::você vai poder falar sobre tudo? NÃO! Se não você vai fazer um livro:: no 

mínimo:: se você tem a quantidade mínima e MÁxima significa que você vai abordar entre 

duas::: e três ideias a respeito daquele no estourado: por que? Porque ela vai ter que se 

encaixar na quantidade de:: parágrafos: quatro ou cinco parágrafos:: ou quem já tá craque 

na dissertação em três parágrafos né? Encaixando na estrutura introdução: desenvolvimento 

e conclusão: então:: a gente recebe o tema aí vem milhares de ideias::e a pessoa já vai lá:: 

escrevendo e achando que o texto sai pronto: não sai::aí é onde você precisa de um 

rascunho: primeira coisa:: escrever todas as ideias que vem na sua cabeça:: só a ideia:: 

escreve a ideia:: depois que você escreveu:: jogou tudo que você achou interessante dá uma 

LIda:: seleciona as MAis  interessantes:: as mais significaTIvas:: aquilo que é mais 

importante pra você:: selecione duas: três: quatro ideias:: daquelas ali você vai tentar 

montar o seu texto através do rascunho:: CAso contrário desanda tudo e vai ficar nesse 

esquema né? de:: rasurar papel:: gastar papel e o texto acaba não saindo (   ) 

 Nesse momento, toca a campainha que sinaliza o término da primeira aula. A 

professora ainda continua a conversar sobre a importância do rascunho com uma aluna 

(Turnos de fala de 32 a 38). Alguns alunos entram na aula para assistir a segunda aula da 

professora e, outros aproveitam o intervalo rápido para saírem da sala. Poucos instantes 

depois, os alunos voltam à sala e a professora retoma a leitura e explicação da apostila, 

agora tratando da questão da letra dos alunos. 

39. P.: Orientações para redação: escrever com a máxima legibilidade: o que é que isso 

significa? Sua letra tem que ser legível: não importa se ela é bonita:: feia ou horroROsa::: o 

importante é que QUEM vai ler o texto ENtenda... 
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40. Aa.: O que está lendo:: 

41. P.: A sua ca-li-gra-fia:: tem gente que tem a letra TÃO bem desenhada que chega ficar 

embolada:: tem gente que tem a letra FEIA mas é legível::então:: o importante quando a 

gente escreve é PENsar no leitor porque é ELE que vai ler seu texto:: se o leitor pe:::ga um 

texto de difícil: leitu::ra: ele não vai se dar ao trabalho de ficar lá TEN-tan-do quebrar a 

cabeça pra (    ) independe da letra ser feia ou bonita: o importante é que ela seja LE-gí-vel 

para o lei-tor:: PENse na sua caligrafia::você sabe você entende:: mas quem vai ler pode 

não entender daí a necessidade de ela tá ... bem legível::né não? Então:: usar corretamente 

as letras maiúsculas: a gente sabe que TOdos os substantivos próprios como nome de gente:: 

nome de estado:: de países:: nomes de empresas é::: rios::etc todos tem que ser escritos com 

letra maiúscula confere? Tem gente que chega no Ensino Médio fazendo o SO-BRE-no-me 

minúsculo:: fazendo o nome da escola minúsculo::gente:: isso não po::de: qualquer 

substantivo próprio::o nome já tá falando é próprio porque TEM que ser escrito com letra 

maiÚScula::todo início de parágrafo letra maiúscula:: tem um substantivo próprio lá no 

meio do texto:: maiúscula ok? Dividir as sílabas corretamente quando necessário: por que 

que isso é importante... como eu falei:: a gente tem... a folha de redação:: já fez o seu 

RAScunho bonitinho:: já estruturou todo:: já fez a correção:: do jeito que ele tá lá no ras-cu-

nho você TEM que passar pra folha da redação:: então:: a SUA estrutura de rascunho é o 

que vem pra folha da redação::então:: is::so você já viu QUANtidade de linhas Mínimas e 

máximas né? você já EStruturou mar-gem direita: mar-gem esquerda:: dividiu sílaba 

corretaMENte pra na hora de passar pra FOLha ele sair igual está no rascunho::mas...tem 

gente que:: esqueceu a regrinha BÁsica de divisão silábica::o que é fun-da-men-tal quando a 

gente escre::ve um tex::to e esbarra na margem direita da folha:: por exemplo:: a palavra 

ca-sa-men-to: 

A professora se dirige ao quadro para mostrar mais regras: as regras de divisão 

silábica. 

42. P.: A regra geral diz é que a gente divida as sílabas de acordo a NOSsa pronúncia::como 

é que a gente pronuncia a palavra casamento? 

43. Aa.: ca-sa-men-to 

44. Ao.:ca-sa-men-to 
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45. P.: ca-sa- men-to: DIgamos que a gente precisa dividir as paLAvras por causa da 

margem:: vai aparecer palavra que você vai ter a necessidade de dividir:: vamos supor que 

você tenha aqui... e agora? ((Professora escreve a palavra pela metade para mostrar aos 

alunos como dividir)) 

46. Ao.: Coloca o:: o traço em cima 

47. Aa.: Coloca o tracinho:: 

48. P.: O hífen::sim:: o hífen... isso é a forma correta de dividir:: tem gente que acha pouco:: 

aproveita o espaço faz isso ((Professora mostra formas erradas de divisão silábica)) e:: 

completa:: tá correto? 

49. Ao.: Não:: 

50. P.: Isso é fato:: tem gente que é certeiro em fazer esse ti::po de coisa::então:: na DÚvida 

de como a palavra deve ser diviDIda faça a pronúncia dela que você acha per-fei-ta-men-te: 

dividir corretamente as sí-la-bas é fun-da-men-tal: não posso deixar casaMENto aqui tem 

espaço pra mais uma letra mas es::sa letra faz parte da sílaba seguinte então:: o que é que 

entra aqui? O hífen:: da divisão silábica: isso é a regra geral confere? Mas há uma regrinha 

espeCÍfica... para a produção textual no caso da dissertação por exemplo que diz que quando 

você precisar di-vi-dir uma palavra e que uma das sílabas ou aqui do final da linha ou 

iniciando a linha:: apresente apenas UMA letra:: isso não po::de ocorrer:: por exemplo:: a 

palavra alegria:: ((Professora anota no quadro a palavra alegria)) 

51. P.:Como é que a gente dividiria aqui alegria? 

52. Ao.: A-le-gri-a 

53. P.: A-le-gri-a confere? Eu tô escrevendo aqui e vou escrever a palavra Alegria:: eu faço 

isso ((Professora divide errado a palavra no quadro)) 

54. Ao.: Não po::de 

55. P.: Tá correto? 

56. Ao.: Não:: 

57. P.: A DIvisão silábica esTÁ correta só que HÁ uma regra que diz que NO caso aqui::  
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58. Ao.: ah:: taria certo não é? 

59. P.: nes::se tipo de texto ... a gente não pode deixar uma sílaba com apenas uma letra: no 

caso aqui ficou apesar de estar dividido corretaMENte não é permitido uma sílaba com uma 

letra só: que é que a gente precisa observar? Lá:: no rascunho que você fez:: se você 

observou que NA SÍlaba ou na final aqui ou iniciando o parágrafo né? Vai ter a palavra com 

sílaba de uma letra só:: isso TUdo esTÁ no rascunho ou pra ela caber TOda já na segunda 

linha se for uma palavra pequena: ou pra ela caber TOda na linha anterior:: não:: deixe a 

divisão silábica em que a sílaba tenha uma letra:: ou aqui... ou aqui...por exemplo... ru-a:: 

mesma coisa:: rua tá dividido cer-ti-nho mas aqui só ficou na sílaba uma letra então:: 

nes::se caso não é aconselhável:: procure estruturar LÁ no parágrafo para a palavra caber 

ou aqui...ou na linha seguinte...ok? 

60. Ao.: Profes::sora e se caso:: assim::: não der pra colocar a palavra toda e ficar um 

espaço sobrando e a gente já escrever na outra linha:: 

61. P.: É o que eu tô lhe falando:: LÁ no rascunho você já tem que visualizar isso:: se no 

rascunho você percebeu que aqui vai acontecer isso (   ) LÁ no rascunho você já REestrutura 

pra passar a palavra pra sílaba seguinte:: IS::so tem que ser visto no rascunho porque do 

jeito que tá no rascunho você (   ) é onde você tem que fazer os ajustes:: ok? ... 

A professora começa a falar agora de margem, alinhamento de parágrafos e sobre a 

importância de se produzir o texto exatamente como for solicitado no exame que será 

prestado. 

64. P.: Psiu:: Vamos lá:: Fazer o alinhamento correto das MARgens e do PARÁgrafos: 

gen::te:: nós temos MARgem ESquerda e MARgem di-rei-ta:: confere? No caderno da gente 

a gente tem a margenzinha e no papel vai até aqui::confere? O que que a regrinha diz? TOda 

vez que a gente inicia um parágrafo a gente tem que a-fas-tar da margem:(   ) né isso? Vai 

escrever ATÉ a margem e se a palavra couber toda perfeito:: se não:: divide com o hífen:: 

continua a divisão silábica::ponto parágrafo:: significa que o próximo parágrafo eu tenho 

que observar o MESmo alinhamento:: eu nem posso começar antes... 

65. Ao.: E nem depois:: 

66. P.:Nem posso começar depois:: eu tenho que seguir o mesmo alinhamento::oh:: 

escrevendo e:: ponto parágrafo:: o parágrafo seguin::te no mesmo nível::isso você vai 
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observar a MARgem que sempre a gente começa:: né? Alí do início de parágrafo né? As 

linhas internas você começa da margem esQUERda:: e:: vai até:: a margem direita: deu 

ponto não tem problema o que sobre perfeito você continuar o outro parágrafo:: só que tem 

GENte que na MARgem direita numa linha escreve até aqui:: na outra escreve até aqui::: aí 

fica com preguiça de fazer a palavra pra dividir a sílaba já passa pra lá:: deixa o 

espaçozinho em branco e aí o outro chega até aqui:: is::so aqui faz perder ponto no texto:: 

então:: se você tem a MARgem você tem que observar e ir até:: o liMIte dessa margem:: você 

tem que chegar até:: não vai dar a palavra::o que é que eu tenho que fazer? ...  

67. Ao.: Dividir:: 

68. P.: Dividir a sílaba::observar a regrinha:: di-vi-dir:: continuar lá:: não deixa espaço em 

branco não:: a menos que dê o ponto parágrafo: fora is::so tem que chegar até a margem:: 

fazer a divisão se não couber a palavra TOda e CONtinuar na linha seguinte: ok? A esTÉtica 

do texto é fun-da-men-tal na pontuação:: Que mais?... Escrever entre 20 e 24 linhas no 

mínimo e 30 no MÁximo OU no que for so-li-ci-ta-do: texto com menos de 7 linhas terá nota 

zero:: é fundamental ... psiu:: (( Professora bate com o apagador na mesa)) terceira vez que 

eu chamo a atenção:: 

Nesse momento, há um grupo de alunos rindo e conversando em voz alta, então a 

professora resolve intervir e logo depois, volta ao texto. 

70. P.: Não:: Quando eu chamo é pra quem tiver conversando:: não é pra CA- da aluno não 

porque se não a gente passa a aula todinha... se der três chances pra cada um a coisa vira (   

) não é isso? É a TERceira vez que chamo pode ser a SUA primeira na terceira:: na quarta 

vez eu já começo a pedir pra sair da sala certo? GENte é importante a gente observar 

PORQUE que é soLicitado:: a quantidade de linha que é solicitado e está claro pra gente 

fazer o texto:: há instituições que ES-PE-ci-fi-cam:: deixa claro que quer a quantidade 

mínima tal e máxima tal:: se esTÁ alí claro:: observe e SIga a orientação:: é fundamental pro 

aluno:: pro estudante siga o que é IMposto no texto:: se pediu quantidade mínima de 20 faça 

um mínimo de 20:: profes::sora deu 19: vai perder ponto por isso:: pediu a mínima de 24 

você fez 23 22:: se tá LÁ escrito que a mínima é de 24 e você fez apenas... vai perder ponto:: 

a MÁxima como eu falei é entre 30 e 35 SEMpre a folha já vem TOda com pauta algumas 

vem numerada do lado ou não:: é o limite máximo::então:: você tem que estruturar o texto 

dentro do limite máximo::e do limite mínimo:: há ALgumas U-NI-ver-si-da-des que admitem 



133 
 

textos né? até de 7 linhas:: até não:: a partir de 7 linhas:: o mínimo de 7 linhas:: tem gente 

que faz a dissertação em três parágrafos: até 10 linhas:: SE tá claro que você pode fazer não 

é? Com essa quantidade mínima: não tem problema:: Você tem que tá craque na dissertação 

pra estruturar introdução: desenvolvimento e conclusão:: então:: é IM-por-tan-te a gente fa-

zer aquilo que é solicitado:: observar esses detalhes (  ) quantidade mínima e máxima pra 

gente não ter perda de ponto ok? ... 

71.P.: Cui-da-dos na re-da-ção: Não:: usar letra de forma: a letra que deve ser utilizada é a 

nossa LEtra CURsiva: é es::sa aqui:: que a gente utiliza:: ((Professora põe um exemplo no 

quadro))  

A professora começa a dar exemplos de letra de forma, letra de imprensa e letra 

cursiva, mostrando que esta última é a que deve ser priorizada na produção textual. A 

professora aproveita também para revisar o uso de maiúsculas e minúsculas no corpo de um 

texto. 

72. P.: SÓ que há alunos que se 

habituaram des-de criança a 

usar a LEtra de FORma:: 

es::sa que tá no texto é  letra de 

imprensa:: a que menos pode 

também:: não se deve usar:: mas 

a PESsoa que JÁ se habituou a 

utilizar a letra de forma né? só 

escreve daquela forma:: ela precisa utilizar só apenas aquela forma porque ela não sabe a 

letra cursiva:: desaprendeu (   ) conTANto que ela TEM que di-fe-ren-ci-ar as letras 

maiúsculas do texto:: TOdo início de parágrafo ela tem que aumentar a letra:: e onde tiver 

substantivo próprio aumentar a letra também:: en::tão seria mais ou menos ... seria mais ou 

menos isso:: ((Professora dá exemplo no quadro)) Vai iniciar o parágrafo destaque a letra 

MaiÚScula ok? Tem um substantivo PRÓprio lá no meio do texto destaque a letra maiúscula 

também:: seguindo  es::sa orientação tá tranquilo: tá perfeito pra quem faz esse tipo de 

coisa:: se você não tem o costume de utilizar e na hora falou assim ah:: eu não vou fazer 

letra cursiva não:: vou fazer dessa::: tenha cuidado também:: que às vezes a gente não tem o 

hábito de utilizar a letra e na hora vai querer MUdar e: aí:: desanda a situação::aí começa a 
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misturar LE-tra de FOR-ma com Le-tra de IM-pren-sa e le-tra cursiva:: oh:: letra de forma: 

letra de imprensa: letra cursiva:: ((Professora exemplifica no quadro)) 

73. P.: A gente precisa estar atento pra isso:: não pode:: ok? Vamos lá:: Não usar GÍrias:: 

SE a variante EXIgida é a variante CUL-ta: a variante PA-drão significa que as gírias de 

FOR-ma alguma podem ser utilizadas:: não coloque gírias do jeito que a gente usa no 

cotidiano:: não coloque a gíria no texto dissertativo:: a menos que você esteja tratando de 

um assunto:: sei lá:: falando sobre adolescência:: da linguagem do adolescente:: você 

QUEIra e-xem-pli-fi-car com algum tipo de gíria:: aí você PÕE a gíria entre aspas como E-

XEM-plo:: mas não usando como vocabulário no texto:: não é permitido já que a variante e-

xi-gi-da é a variante culta: então:: se é a culta o resto é descartado:: certo? Qualquer OUtra 

forma coloquial: IN-for-mal é descartado:: Que mais? Letra muito grande ou muito 

PEquena:: a gente observa aqui:: que a gente tem as pautas:: na folha de redação e a gente 

precisa utilizar letra média:: do jeito que está aqui:: só que tem gente que escre::ve 

pequenininho demais ... 

74. Ao.: Letra formiga profes::sora:: 

75. P.: Não é::? Tem alguns alunos que vai escrever que a letra é:: duzentas palavras pra 

encher uma linha de tão pequenininha que a letra é:: JÁ tem GEN-te que a letra é grande e se 

não tiver cuidado passa do traçado da pauta superior:: se você tem a letra pequenininha 

TEM que ir pra letra mediana:: se você tem a letra GRANde de-ma-is tem que ir pra letra 

média:: ah:: profes::sora eu só escrevo des::se jeito:: se vira:: você pode até:: escrever mas 

com certeza vai lhe prejudicar:: então:: LE-tra média:: tem folhas de redação que o espaço 

entre as pautas vem maior tem umas que já vem mais estreitinha:: então:: observe veja o 

meio entre as pautas:: letra mediana ok? Vamos lá:: Bolinhas no i ou no j no lugar de 

PINgos:: is::so é importante:: como a gente tem um ditado né? vamos colocar os PINgos nos 

ii no j é porque o pessoal de antigamente costumava usar o pinguinho na letra j a galera já 

né? mais nova:: não pegou essa fase da língua não:: pingar o j... 

Em seguida, a professora revisa acentuação gráfica, como veremos a seguir. 

79. P.: Pois é:: não pode::desacostume-se né? E vá agora acostumar com os pingos nos ii: 

ok? Acentos muito grandes ou pequenos demais:: essa é outra coisa que o aluno tem hora 

que fica naquela né? então:: nós temos aqui ... ((Professora dá exemplo no quadro)) O que é 

que não pode aqui? PIcolé: pão e pá: 
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80. Gr.A.: Picolé:: 

81. P.: Picolé:: O que é que tem erro aqui no picolé?  

82. Gr.A.: No acento:: 

83. P.: No acento né? Tá maior que a letra? en::tão o acento tem que ser de acordo a letra:: 

não é isso? Pão::  

84. Aa.: Passou do o::: 

85. P.: O acento GENte é usado em APEnas uma letra:: a maioria das pessoas usam o til em 

duas:: não pode:: o til é pra ser usado em uma única letra:: qual a letra aqui que recebe o 

til? 

86. Aa.: O a:: 

87. P.: O a:: perfeito:: E pá? 

88. Ao.: PEqueno:: 

89. P.: Pequeno demais:: is::so é pra aqueles: se tem dúvida da grafia da palavra:: fica sem 

saber se leva ou não o acento e:: aí:: pra vê se cola::bota aquela coisinha que não é nem um 

pingo e nem um traço:: pra vê se cola:: não co::la:: pior ainda:: caracteriza um borrão:: um 

erro::en::tão... 

90. Ao.: Pois é:: né Marcélia? 

91. P.: Coloque o acento né? E daí profes::sora na dúvida eu não sei se acentua ou não:: 

50% de chance né? de você errar ou acertar:: você tem que se decidir se põe ou não:: se (   ) 

acento normal em cima da letra tamanho de acordo a letra:: nem a mais e nem a menos pra 

vê se cola porque NÃO cola:: caracteriza erro:: 

Uma aluna fala que já teria tido uma pontuação bem ruim na produção textual, pois 

já haveria cometido vários erros apontados pela professora e comenta:  

92. Ao.: Eu já tinha zerado esse negócio aí:: 

93. P.: Já tinha zerado né? ((Risos)) Que horror! Já não vai zerar mais:: Que mais? Não 

usar borracha ou corretivo na folha de redação para não:: manchar: borrar ou rasurar:: 
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Você tem aqui a folha de redação onde você VAI passar a limpo:: significa que você não 

pode errar quando você passa o texto a limpo:: por que? Porque você JÁ fez o seu 

rascunho:: ele já foi estruturado:: já foi con-ser-ta-do: analisado né? revisto:: tá todo ok vou 

passar a limpo:: mas de repente na hora que eu tô lá:: passando a limpo:: de repentemente:: 

tô lá né? Preocupado com a hora etc:: que AINDA tenho a outra PROva pra fazer e: aí na 

pressa eu sei que casa é com s escrevi com z:: O que é que eu vou fazer? Já que eu não posso 

usar borracha porque borracha não apaga tinta de caneta:: nem corretivo:: como é que eu 

faço pra CONsertar esse erro? 

 A professora, nesse momento, vai enfatizar a questão do erro e quais as sugestões 

para possíveis correções, sem que haja a perda de ponto. Daí ela começa a explicar outras 

regras, até mesmo para o ajuste dos erros nas produções. 

94. Aa.: Passa um traço:: 

95. P.: Passar um tracinho:: passei o traço ... 

96. Ao.: Coloco entre parênteses professora:: tá errado? 

97. P.: O melhor é passar um traço:: porque às vezes quando você põe entre parênteses pode 

caracterizar: por exemplo:: uma citação que você esteja fazendo:: um exemplo:: então:: a 

melhor forma hoje é você passar o traço na palavra que você errou::: escre::ver:: a forma 

correta na frente::JAMAIS em cima da letra que você errou:: vai lá né? Escreveu aqui:: aí 

vai lá com a caneta oh:: tentar fazer a letra s oh::porque aí você já errou duas vezes já 

enfiou o pé na jaca ou você vai lá e faz is::so ou risca ou põe o x ou passa o traço:: passa um 

traço e:: aí você já errou e já ... 

98. Ao.: No caso de a gente fazer assim:: passar o traço a gente perde ponto? 

99. P.: Não:: do jeito que você fez aqui você não perde nada:: você só tá aqui:: con-ser-tan-

do o seu erro:: errou a palavra:: né? às vezes tá escrevendo a tinta da caneta falha você quer 

passar ela por cima aí:: a coisa pega:: passa o tracinho escreve a palavra na frente e 

continua:: mas isso não lhe dá o direito de você ENcher o texto né? Volta e meia você tá lá 

oh:: PIMba::: pimba:: não po::de não é? 

100. Aa.: E o corretivo? 

101. P.: O corretivo não pode:: 

102. Aa.: Por que? 
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103. P.: EsTÉtica do texto: caracteriza rasura: borRÃO né? Borracha? Não apaga tinta de 
caneta:: 

104. Ao.: A gente passa oh:: ((Aluno mostra a língua como se passasse cuspe)) 

105. P.: A galera vai tentar apagar:: pois é:: LAMbe:: 

106. Ao.: Quem nunca? ((Risos)) 

107. P.: Vai tentar apagar tinta de caneta é indelével ou seja não se apaga::certo? NÃO 

apaga:: se você como ele falou ali:: lamber a borracha:: no Mínimo você vai espalhar a 

TINta ou FUrar o papel devido à saliva:: então:: aí você já matou o texto:: já garantiu 

aquele zero re-don-do: certo? Borracha não apaga tinta:: corretivo nem se fala::ok? Porque 

você já rasCUnhou TUdo:: precisou corrigir:: o esquema é es::se aqui:: vamo lá?... 

 Nesse momento, a professora inicia a explicação sobre o uso de abreviações e siglas 

nas produções textuais. 

108. P.: Que mais? Não abreviar palavras: por exem::plo aí oh:: pra: quan::do: quanto: cê 

ou qualquer outra que a gente tenha costume de abreviar: Não estou falando de algumas 

abreviações como as SIglas: Sigla é permitido: o que você não pode é fazer apenas 

abreviação né? SIMples da palavra: ela tem que ser escrita com-ple-ti-nha: sigla pode:: sigla 

é um ti-po de abreviação:: você tá falando de:: sei lá:: doença sexualmente transmissível: 

você coloca lá AIDS é a sigla em inglês né? Vou até colocar em português SIDA: a sigla 

nesse caso é permitida ok? Mas voCÊ reduzir a palavra VOCÊ você colocar cê ou vc igual 

in-ter-ne-tês se a língua:: se a variedade permitida é a padrão:: es::se tipo de abreviação 

não POde acontecer: ok? Que mais? Não repetir:: muito as palavras e não iniciar com as 

mesmas palavras do título:: se você TEM um determinado tema pra abordar:: CLAro que 

você tem (   ) palavra chave do tema e VOcê vai precisar usar algumas vezes no texto:: mas 

isso não lhe dá o diREIto de você usar três, quatro, cinco vezes a MESma palavra num 

parágrafo entre 5 e 7 linhas:: o que que eu vou fazer então pra não repetir a palavra? Vou 

usar as palavras siNÔminas:: as palavras de sentido correlato:: significado igual:: num tema 

por exemplo:: a violência nos estádios de futebol::você começa assim: A violência nos 

estádios de FUtebol tem crescido nos estados do Nordeste porque as pessoas estão muito 

violentas e partem para a vioLÊNcia quando encontram as torcidas:: você já vioLENtou  o 

texto aí no mínimo três vezes:: né? Usando a palavra violência:: então:: um único parágrafo 

você usar a palavra três ou quatro vezes:: num é? NÃO é interessante:: você vai perder ponto 

com isso com CERTeza:: BUSque as palavras sinônimas:: não é que você não possa usar:: 
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há parágrafos que você vai precisar usar:: USE: Não pode usar tudo próxima e várias 

vezes:: Não iniciar o texto com as MESmas palavras do título: lembrando o seguinte: o título 

é a ÚLtima parte do texto que a gente CRIA: Por que? 

Finalizando essa parte de regras e normas da parte estrutural do texto, a professora 

inicia a explicação acerca do conteúdo do tipo de texto escolhido, começando pelo título, 

pelo tema e os cuidados para não “fugir” do tema durante a escrita. 

109. Ao.: Porque a gente vai ter que produzir o texto primeiro pra depois criar o:: o:: título? 

110. P.: Porque o TÍtulo é o re-SU-mo do seu texto: todo título é o resumo daquilo que tá 

escrito: ele TEM que ser criativo: tem que ser chamativo né? buscar a atenção do leitor: 

is::so significa se ele é o resumo do seu texto: você preCIsa  primeiro elaborar o texto: pra 

depois que ele estiver pronto:  estru-tu-ra-do: organizado você vai ler e:: a partir dalí você 

tira o  título que vai centrar as suas ideias:: QUANdo você faz o inverso: cria logo o título 

você fica con-di-cio-na-do a ter que escrever voltado pro título que você especificou: is::so se 

torna (   ) Primeira coisa: crie seu texto TOdo depois dele pronto: estruturado e revis::to dê 

um título a ele e obSERve para o título não estar com as MESmas palavras que no seu texto:: 

De repente o tema foi es:se:: você começou:: a violência nos estádios de futebol né? aí você 

vai lá e dá o título a violência nos estádios de futebol: se você não pode repetir uma palavra 

quanto mais a FRAse inteira:: perfeito? Nada de repetição nem de frases e nem de palavras 

internas:: 

111. Aa.: Uma vez eu fiz uma redação:: uma prova de redação aí eu coloquei vinte vezes e 

aí:: 

112. P.: E aí? E aí::: 

113. Aa.: E aí:: eu tirei zero:: 

114. Ao.: Zero:: bem feito:: 

115. P.: Vamo lá! Cui-da-do para não DESviar do assunto:: assunto e tema são a mesma 

coisa?  

116. Ao.: Não:: 

117. P.: Não:: Qual é a diferença de um pro outro? 
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118. Aa.: Porque tema tem mais assuntos:: 

119. P.: Não:: é o oposto:: o assunto lhe dá margem para VÁrios temas::então:: é aquilo que 

é GEral:: certo? O que que seria um assunto aqui que nós estamos falando? 

120. Ao.: Violência:: 

121. P.: Violência: O que que seria tema? 

122. Ao.: Sobre o que é a violência:: 

123. P.: Por exem::plo né? O que que seria tema? Violência nos estádios de futebol, 

violência doméstica, violência infantil, violência contra a mulher... 

124. Ao.: Aí você vai escolher qual dessas:: 

125. P.: Não:: não é que você vai escolher:: você precisa PER-ce-ber o que é que o texto está 

lhe propondo certo? en::tão o assunto é o que é geral o tema é o que é específico:: então se:: 

normalmente o TEma da redação você vai observar que ele vai dá dois três quatro textos:: 

textos de imagens:: podem ser figuras: histórias em quadrinhos:: charges: pode ser poesia: 

pode ser frasezinha dissertativa: um texto informativo: ele vai lhe dá lá três quatro 

possibilidades de textos aborDANdo o tema que você PREcisa perceber qual é (   ) então:: se 

lá:: você leu os textos e TOdos estão falando por exemplo:: da violência nos estádios de 

futebol: significa que o tema é aquele: como que você vai abordar aí já ENtra a sua 

participação:: você pode abordar por exemplo as causas e consequências da violência no 

estádio de futebol aí já é particularidade sua:: de repente você está lá desenvolvendo: 

falando sobre a  violência nos estádios de futebol: você quer dar um exemplo de um lado 

violento pra enriquecer o texto e aí você lembra por exem::plo daquele assassinato cometido 

pelos Nardonis:: tá correto o exemplo? 

126. Ao.: Não:: 

127. P.: Por que?  

128. Ao.: Porque não tem nada a ver ... ((Professora corta a fala do aluno)) 

129. P.: Porque eu já desviei do tema:: se eu estou falando de violência nos estádios de 

futebol e:: pra dar um exemplo pra enriquecer eu BUSquei um fato relacionado a violência 
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mais sobre por exemplo violência doméstica eu já DES-vi-ei do meu tema porque o FOco é os 

estádios de futebol:: en::tão seria por exemplo você buscar exemplos relacionados à mortes 

no metrô: BRIgas entre torcidas organizadas: fatos que a gente já conhece: que a mídia já 

divulgou: que a gente tem conhecimento né? De alguns fatos graves relacionados a esse tipo 

de violência:: então:: busque SEMpre exemplos e fatos de domínio público que já tenha sido 

veiculado né? Pela TV: pela internet: jornais: revistas: que TOdo mundo conheça:: então:: é 

observar pra gente não fugir do foco que a gente tá abordando:: o assunto é amplo mas o 

tema ele é específico ok? 

130. Ao.: Ok 

A professora começa a falar acerca de palavras estrangeiras, que não devem constar 

no interior do texto, se houver outras palavras em nosso idioma que possam substituí-las.  

131. P.: Vamo lá: Onde estamos? Evite estrangeiRISmos:: só devem ser usados caso não 

exista a palavra de sentido corresponDENte  em nosso idioma e:: deve vir::entre aspas OU 

grifada: O que é que isso significa? Que eu não devo usar palavras de origem estranGEIra 

no meu texto a menos que eu preCIse usar UMA porque não TEM um sentido correlato na 

Língua Portuguesa mas eu preciso usar aquela palavra aí eu preciso identificá-la ou eu grifo 

ou eu ponho entre aspas: mas uma frase que por exemplo:: as pessoas precisam fazer links 

para se comunicarem melhor: onde é que tá o erro aí? 

132. Aa.: Links 

133. Ao.: O que? Repete aí:: 

134.P.: As pessoas precisam fazer LINks para se comunicarem melhor: 

135. Ao.: Links 

136. P.: Links:: é uma palavra de origem inglesa: não deve utilizada: eu tenho que utilizar 

uma que exista na minha língua: existe? Existe: posso usar a palavra de::de:: de conteúdo:: 

de conceito correlato:: O que é que eu poderia usar pra substituir links aí? 

137. Ao.: Qual a frase? 

138. P.: As pessoas precisam fazer LINks para se comunicarem melhor: 
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139. Ao.: Interagir: não? 

((A professora faz o sinal negativo com a cabeça)) 

140. P.: As pessoas precisam fazer coNExões:: você vai buscar palavras da SUA língua a 

menos que não HAja uma na língua portuguesa no sentido daquela estrangeira que você 

tenha utilizado:: aí você pode entre aspas ou grifando que é pra destacar que ela é um 

estrangeirismo:: fora isso:: língua portuguesa (   ) vamo lá: que mais aí? Não utilize 

provérbios ouditos populares ELES empobrecem a redação aí eu já pego a outra não:: 

propague doutrinas religiosas:: provérbios e ditos populares né? são aquelas falas é::do 

nosso cotidiano:: do nosso folclore né? E como são popuLAres dei-xam de ter cri-a-ti-vi-da-

de:: significa que você colocar um dito popular:: um provérbio:: você tá deiXANdo de 

enriquecer o texto com palavras de melhor significação:: então:: evite os ditos populares e os 

provérbios::  

Já finalizando a aula, a professora fala para evitar o uso de provérbios e ditos 

populares. E exemplifica. 

141. Ao.: Dá o exemplo de uma frase aí: 

142. P.: Um exemplo de uma fra::se::: água mole em pedra dura tanto bate até que fura:: 

isso aqui é um dito popular: confere? Por que você iria encaixar isso aí no texto já que a 

gente tá faLANdo de violência né? Como é que a gente pode encaixar isso aí? Que a 

violência é recorrente:: as pessoas pratiCANdo esse mesmo ato de violência: pode 

desencadear por exemplo a violência em outras pessoas: aí você vai lá:: ou seja água mole 

em pedra dura tanto mata até que fura:: aí você mata o tex::to: estrangula:: 

(   ) repare:: não pode:: certo? Porque é algo cotidiano:: já tá alí:: surrado e não mostra 

criatividade: por OUtro lado:: propagar doutrina religiosa de FORma alguma:: a es-pi-ri-

tua-li-da-de é algo es-tri-ta-men-te particular:: é SEU:: ah:: profes::sora mas o texto é meu:: 

são as Minhas ideias que eu tô colocando alí: mas o texto ele é objetivo ele não cabe a 

subjetividade aí:: você aborda:: fala da violência nos estádios:: o que que causa essa 

violência:: quais são as consequências:: chega lá na conclusão: vai propor soluções pra 

mudar: dizer que a socieda::de precisa se conscientizar né? Pra poder melhorar a situação: 

o poder público precisa fazer a parte DEle ou então:: só Deus pra salvar::: a situação:: aí 

você já:: colocou um CONteúdo ex-ter-ma-men-te particular:: que não:: cabe em hiPÓtese 
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nenhuma num texto dissertativo:: dizer que só Jesus vai dar jeito:: só Deus vai salvar:: a fé é 

sua: a espiritualidade é sua:: mas o texto ele é objetivo e não:: po::de de forma algu::ma 

constar des:se tipo de coisa: Estamos claros? Esqueceram de tocar:: é:: Quinta feira não 

precisa trazer o livro: calma: relaxa que ainda vou fazer a chamada:: tragam o papel: quem 

esquecer o papel vai ganhar três palmatóriaszinhas oh:: Certo? (   ) Dá uma lida no ver::so:: 

e as dúvidas que tiverem... 

No final da aula, um aluno pergunta se o estudo das regras foi feito para que eles 

produzissem um texto, mas a professora diz que não. Que aquele estudo é apenas para que 

eles conheçam as regras. 

143. Aa.: É pra fazer um texto é? 

144. P.: Não:: por enquanto não:: agora você só vai conhecer essas regrinhas:: tirar as 

dúvidas:: você só vai ler em casa: ((Campainha toca)) 

 

 Aula do dia 19/10/2015 

A professora inicia a aula cobrando a apostila que ficou com os alunos, pois eles 

finalizariam, nessa aula, as regras de produção textual. Alguns alunos se esqueceram, outros 

não estavam presentes na aula anterior e a professora deixa claro que não possui cópias 

sobrando, apenas a quantidade exata para os alunos da turma, que ela poderá emprestar 

para os que se esqueceram, mas que eles terão que devolver no final da aula. A aula se inicia 

com a professora falando do processo de conclusão de um texto dissertativo. 

8. P.: GENte olha só:: aí no início são sugestões de como a gente po::de iniciar a con-clu-

são: no caso aí podem ser utilizados tranquilamente: ok? vamos pro quadro aí: dicas para 

uma boa redação:: tem alguns itens aí embaixo que a gente JÁ discutiu na aula passada né? 

Mas pra não perder tempo para digitar:: eu xeroquei a folha do jeito que estava ok? En::tão 

a gente vai prestar atenção (    ) pra gente analisar: então:: a primei::ra coisa que nós temos 

aí é com relação ao te::ma: não é meninas?  

16. P.:Conversou:: não ouviu o que eu falei: não foi? Sugestão:: vocês podem ler aí as frases 

e:: vocês podem utilizar aí qualquer frase dessas pra iniciar a conclusão: O tema pode vir 

sob o forma::to de VÁrios tipos de textos:: pode vir sobre um texto informativo:: do formato 
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de um texto literário: texto literário associado a um texto informativo: pode vir através de 

GRAvuras:: de tiras associadas a uma afirmativa:: FRAGmentos de textos associados a uma 

afirmativa: por ISso independente da modalidade apresentada deve-se à TIpologia textual 

soliciTAda e às instruções sobre a CONStrução do texto exigido:: então: nor-mal-men-te não 

é? A gente tem como PROposição do tema dois três quatro cinco TEXtos pra você ler e a 

PARtir DEles fazer a redação:: Não pen::se que você vai achar a frase lá:: faça a 

dissertação sobre tal coisa: não é des:sa FORma: então:: os TEXtos que podem ser figuras: 

podem ser charges: podem ser uma letra de música: uma poesia: uma texto informativo: um 

texto associado a outro:: ele vai ser apresentado pra a partir DE-les você extrair o tema: aí 

você vai observar o que é que o texto está dizendo:: absorver o TEma: pra você desenvolver o 

texto: IS:so não lhe dá o direito de retirar: de co::piar:: NEnhuma frase de ne-nhum dos 

textos pra fazer o seu texto:: porque o texto é SEU: qualquer frasezinha que você re::tire é 

cópia certo? Então:: os textos que estão lá:: é pra você ter ba::se sobre o que você VAI 

falar:: a menos que tenha DAdos estaTÍSticos por exemplo:: se são dados estatísticos é de 

domínio PÚblico:: você pode fazer a citação dos dados:: fora isso:: não copiem nada de 

nenhum texto que propõe a redação:: ok?  Que mais? O título aí:: vamos focar no tí-tu-lo que 

não é obrigatório a menos que SEja solicitado:: se for solicitado aí sim você tem que pôr o 

título:: SE não for:: mesmo assim colo::que:: que é ponto favorá::vel pra você:: 

Mesmo tendo trabalhado detalhadamente com a questão do título, a professora 

retoma esse assunto, pois houve uma dúvida de uma aluna. 

17. Ao.: O título é só o nome do tema? 

18. P.: O título É o REsumo do seu texto:: pode estar abordan::do o tema né? Pode estar 

abordando o tema mas ELE é o resumo do seu texto:: E se o seu texto tá abordando 

determinado tema con-se-quen-te-men-te ele vai falar ... 

19. Ao.: (    ) 

20. P.: É o que eu tô lhe falando:: não vai tá lá:: escreva sobre publicidade infantil não:: não 

vai ter is::so:: vai ter os tex-tos de iMAgem:: ou o texto verbal pra você abordar:: não pense 

que vai tá lá qual é a frase que você vai desenvolver não:: porque não é assim: não::ok?  

21. Ao.: Ok 
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22. P.: Então:: vamos lá: o título:: se não for exigido NA pro-pos-ta você usá-lo:: não haverá 

pro-ble-ma: ObviaMENte:: se HOUver pedido e:: você:: não atender ao comando:: perderá 

pontuação: SENdo assim: por uma questão de PRUdência:: habitue-se a atribuir um TÍtulo 

ao seu texto:: então::o título NÃO é obrigatório a menos que esteja Exigido na proposta: Tá 

constando que você deve pôr o título é porque é obrigatório pôr: SE não CONStar não é 

obrigatório:: mas é interesSANte colo::car: ok? Outro item:: o título deve estar 

centraLIZAdo na primeira linha: deve-se evitar o USO de verbos: deve ser CURto e:: cri-a-

ti-vo:: deve ser adequado ao TEma e:: ao texto produzido: então:: a gente tem na:: pau::ta... 

passarinho hoje estão terRÍveis...((Professora se refere aos pardais que estão fazendo 

bastante barulho no momento da aula)) 

A professora dá um exemplo no quadro e continua exemplificando a respeito do título 

do texto. 

24. P.: Pois é:: eles me adoram:: é só chegar em sala eles reconhecem minha voz:: o canto 

da minha voz:: ((Risos)) Vamos lá:: então:: o TÍtulo CENtralizado na primeira LInha:: a sen-

ten-ça atrás do título não deve conter VERbos:: até porque verbos tem indicativo de ação 

então:: não precisa constar:: só a primeira palavra Deve se iniciar com maiúscula: deve ser 

curto: tem que ter a ver com a tema e sin-te-ti-zar o seu texto: então:: por exemplo como... 

((Professora escreve no quadro)) 

25. P.: Tá correto esse título? 

26.Gr.A.: Não:: 

27. P.: Por que  que não? Tem letra maiúscula demais:: E tem gente que faz isso e não 

po::de: O que é que deve CONStar em maiúsculo aí? 

28.Gr.A. A letra:: a primeira letra: 

29. P.: A primeira letra da primeira palavra que coincidiu que só tem uma letra: oh:: o 

artigo aqui: e o que mais? 

30. Aa.: Brasil: 

31.P.: Brasil que é um substantivo próprio obrigatoriamente é grafado em maiúsculo:: fora 

is::so né? O res-tan-te em min... em letra minúscula: curto: criativo: objetivo: tem que ter a 
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ver com o tema: é óbvio que tem que sin-te-ti-zar o seu texto: ok? Você pode colocar a 

violência no Brasil: se for um tema específico a violência nos estádios de futebol: então:: só a 

primeira com a letra maiúscula: ok? O que mais que a gente vai vê aí? Salte uma LInha do 

título para o texto: IS:so não é obrigaTÓrio mas es-te-ti-ca-men-te recoMENdável:: deve-se 

usar letra maiÚScula aPEnas no início da sentença e:: não o coloque entre ASpas ou 

sublinhe-o:: assim também como NÃO se deve colocar qualquer símbolo ou figura:: então o 

título ele tem que ser curto: criati::vo: não pode conter verbo: só a primeira letra da 

primeira palavra maiúscula:: salvo se tiver substantivo próprio:: não deve ter:: Psiu::: não 

deve ter nenhum SÍMbolo marcando o título: não POde vir entre aspas e:: nem POde vir 

griFAdo:: aí cê põe o título e você quer des-ta-car o título: o TÍtulo já é o destaque do seu 

texto:: se você põe entre aspas ou grifar não é? Aí você tá ... redundante:: sem necessidade:: 

Nesse momento, ela volta à questão da estética do texto, arrumação dos parágrafos, 

formatação, quantidade de linhas, etc 

34. P.: PRA gente iniciar o texto que é o segundo tópico aí:: deve começar na TERceira linha 

ou na linha seguinte ao título:: centralizou seu título:: é obrigatório saltar uma linha pra 

começar? Não::: mas é es-te-ti-ca-men-te recomendado: (  ) o seu texto está dentro da 

esTÉtica: salta uma linha:: afastou da margem::: não é? Come::ce a escre::ver seu tex:::to: 

obedecen::do as margens:: precisou dividir a palavra:: não é? Dividiu::: corretamente:: 

Parágrafos: o parágrafo seguinte se:::gue o MESmo alinhamen::to:  observando as 

mar:gens:: que significam o que? LI-mi-tes não é? (   ) ah:: aqui dá pra eu finalizar pra não 

precisar eu colocar uma Última palavrinha lá:: eu vou espremer:: vou ultrapassar... ok? 

Vamos lá:: Deixe um REcuo de 2 centímetros a partir da margem esQUERda para MARcar o 

início dos paRÁgrafos:: já vimos is:so:: amor::: pé embaixo::oh:: aqui não é sua casa não:: 

a introdução e a conclusão:: DEvem ser meNOres que o desenvolvimento: meu texto sendo 

de 4 ou de 5 parágrafos: o PRImeiro é SEMpre introdução e:: o ÚLtimo SEMpre conclusão: 

o primeiro não precisa ser extenso porque eu vou apenas aPREsentar as ideias que eu vou 

abordar: nele só vai constar a tese e (   ) partir pra abordagem:: então:: ele não precisam ser 

extensos:: os parágrafos internos se forem dois ou três cada um aDOTa uma ideia:: podem 

ser maiores mas também não vai fazer um com dez: VINte linhas né? Que aí cê tá 

extrapolando:: e o último que é SEMpre a con-clu-são:: não vai apresentar mais ne-nhu-ma 

ideia:: não vai abordar mais nenhuma ideia:: então:: eu preciso fazer o que? ApreSENtei as 

ideias que eu vou abordar na introdução:: desenvolvi: analisei:: explanei essas ideias::  

morreu o texto aí? Não:: o que é que eu preciso fazer? Con::cluir o texto:: FEchar as ideias: 
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amarrar:: as minhas ideias:: então:: eu preci::so por exem::plo dá o fechamento do tex:to 

que É a conclusão e:: é SEMpre o último parágrafo:: então:: lá na conclusão por exem::plo 

eu posso propor as MUdanças: propor as soluções para resolver determinado problema: se 

vai dar certo ou não é outra histó::ria: mas você não vai aPEnas apresentar mais uma ideia: 

como mui::ta gen::te faz:: você anali::sa o tex::to: aborda as ideias:: chega lá na úl::tima:: 

que é a conclusão coloca mais uma ideia que INclusive não foi citada na INtrodução e:: aí:: 

vo::cê perde ponto porque NÃO con-clu-iu o seu tex::to:  conclusão é pra FEchar as ideias 

que você abor::dou ok? Que mais aí que a gente precisa ver... Jamais salte LInha entre um 

parágrafo e outro:: tem alu::nos que quando a gente pega o texto::oh:: ele salta:: deu ponto 

parágrafo: salta: deixa uma linha em branco: começa o OUtro:: igual se digita no 

computador: que dependendo de como você é:: estrutura o texto ele já vai saltan::do linha 

entre um paRÁgrafo e outro:: na dissertação NÃO po::de: você só po:::de saltar: entre o TÍ-

tu-lo e:: o texto:: fora isso:: TOdos os parágrafos um embaixo do outro:: ah:: tá lá: 

solicitado que o texto o mínimo de 20 linhas: o meu só deu 19: aí chega lá:: vou saltar uma 

linha aqui pra com::pletar 20: tá erran::do duas vezes viu? Não faça isso:: vamo lá:: 

Felipe::: Obedeça as margens da esQUERda e diREIta: você deve che::gar até ELAS mas 

NÃO ul-tra-pas-sá-las ou formá-las sinuosas:: nós já vimos né? O limite é inTERno:: no 

tex::to: Habitue-se a fazer o rasCUnho a lápis e SÓ passar a redação para a FOlha 

Definitiva depois de uma REvisão:: e correção cui-da-do-sas no próprio rascunho: como eu 

falei o rascunho é fundamental: só que o ENEM não permite que o aluno En::tre com lápis só 

a caNEta preta: e aí pró? Vou fazer meu rascunho com caneta? Vai::: se você NÃO fizer:: o 

rascunho o seu tex::to não vai sair nada completo:: com caneta ou com lá::pis FAça o seu 

ras::cunho porque é NEle que você vai:: seLEcionar as suas ideias:: estruturar seu tex::to: 

fazer as correções:: pra depois passar pra FOlha de reda::ção: quem cair na bestagem de 

NÃO fazer:: o rascunho  e:: partir pra folha de redação pra fazer o texto:: nem perca o tem:: 

porque vai zerar a redação:: porque não vai sair no mesmo ponto não:: com lápis ou com 

cane::ta o rascunho é fundamental ...  

A professora fala da importância de se produzir o texto do jeito que as avalições 

pedem (ENEM, vestibulares, concursos), sob a pena de serem reprovados nessas provas. 

36. P.: SE estiver estipula::do você TEM que cumprir o que eles mandam::se falar PLANte 

bananeira na sala: plante bananeira:: a gente preCIsa aprender a Obedecer os comandos da 

pro::va: não é só em redação não:: qualquer OUtra questão:: que ocorre muito:: inclusive 
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eu falo com vo::cês aqui:: às vezes a gente pergunta:: pro aluno:: tá a questão:: lá:: na 

prova:: que dia é HOje? O aluno respon::de: O CÉU está azul:: 

((Risos)) Ou se::ja ele não obedece ao comando da questão:: is::so é fundamen::tal a gen::te 

in-TER-pre-tar o que a questão pe::de: se tá lá que é pra pôr mínimo de 20 e o máximo de 

30::  

37. Aa.: É pra cum::prir 

38. P.: NÃO faça 19: e ::nem Faça 31 linhas:: SE não estiver estipuLAdo Siga o padrão:: 

mínimo de 20 e máximo de 30:: não caia no ERro:: ah:: vou fazer 15:: de repente pode não 

acei::tar::então:: agora se tá estipulado:: o que tiver prescrito É pra ser cumprido:: ok? 

Vamos lá: ao passar o tex::to para a FOlha Definitiva NÃO FAça modificações:: para e-vi-

tar raSUras e:: incoerências:: NÃO utiliza corREtivo ou:: borracha para caneta:: caso erre 

alGUma palavra limite-se a PASsar um traço sobre a palavra incorreta:: a gente já viu na 

aula passada:: ERROU:: passa um traci::nho:: escreve a correta na FRENte:: mas nem por 

isso vai en::cher de traço o seu tex::to: OBservem as cadeiras:: já que a maioria faz em 

escola PÚblica:: tem um bocado de cadeira deTONAda:: que você tá lá passando a sua 

redação a LIMpo:: entra no vinco da cadeira:: nesses buracos:: qualquer marcação feita:: 

vai ser con-si-de-ra-da marcação de identificação do aluno:: ou se::ja a própria corretora 

po::de achar:: que você está se identifican::do:: tá com furo a cadeira:: tá ruim pra 

escrever? Peça pra trocar:: ao fiscal pra trocar:: porque não pode ter nenhuma MARcazinha 

na sua folha de redação:: tem que tá impecável:: polida:: ah:: mas a culpa não foi mi::nha a 

culpa foi da cadeira:: troque an::tes:: peça pra tro::car an::tes: mas não pode ter NEnhuma 

marcação:: tem aluno que costuma iniciar um tex::to: fazer parágrafo:: chega no início do 

parágrafo coloca uns ponti::nhos aqui:: que ninguém sabe pra que é que ser::ve: is::so 

po::de acabar por lhe identificar diante de quem vai corrigir o texto e NÃO POde:: vai ter o 

texto ze-ra-do:: certo? Então:: neNHUma marcação pode ser fei::ta na folha: nem à caneta 

e:: nem lápis (   ) Fiquem atentos a isso:: O que mais aí que nós temos? Se por acaso você 

SUprimir: ou seja:: esquecer: alguma palavra no TEXto definitivo:: intercale-o na sentença: 

DESde que não existam borrões em excesso e o termo acrescentado possa ser lido não 

haverá perda de ponto: olha o exemplo que nós temos aí:: a cultura formou-se a partir da 

CONtribuição de DIversos POvos:: você já tá passando sua redação a limpo:: só que você 

tava com pres:sa: você tava nervoso por causa do tem::po tá copiando e:: esquece uma 

palavra:: você percebe em seguida que você saltou uma palavra: e ago::ra? Não vai tentar 
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colocar a palavra num espaçozinho entre uma palavra e OUtra porque não CAbe:: né? 

ACIma de onde ela deveria ficar:: como tem no exem::plo: você escreve a palavra:: leGÍ::vel 

né? Não tem proble::ma nenhum: É permitido? É:: Não pode ficar sem a palavra porque se 

não dá mar::gem para a pessoa não entender a ideia de seu tex::to: esqueceu a palavra:: 

onde é que ela tinha que entrar? Escreveu o parágrafo: foi lá:: e leu:: vixe:: faltou tal 

palavra:: ela se encaixa aqui:: no local onde ela ficaria: escreva acima leGÍvel:: sem 

aumentar a letra ou sem diminuir:: escreva pra ficar legível que você tá fazendo a coi::sa 

certa: ok? NÃO TENte pôr espremido:: entre uma palavra e outra por aí caracteriza borrão: 

vamos lá:: ok? Não faça marcaS es::tranhas no papel: desenhos:: não utilize letras muito de-

se-nha-das e de diFÍCIL compreensão: como eu falei que tem gente que tem a letra TÃO 

arredondada que embo::la uma letra com a outra (   ) Você olha tá até bonita mas na ho::ra 

de ler a coisa complica: certo? E ne-nhum tipo de marcação na folha:: nenhum desenho: NA-

da:: você tá alí oh:: na PONta d folha você MARcar um traço a coisa pega pra seu la::do: A 

correção não:: perdoa:: Que mais? Só assine a redação no local indicado no cabeça::lho: a 

folha de redação:: ela já vem:: com a identificação do alu::no:: vem com seus dados você 

tem que confe::rir e:: lá no espaço vai ter a LInha:: pra você assinar o seu nome:: ASSInar é 

diferente de ru-bri-car:: assinatu::ra ela tem que ser por exten::so: Oh:: pró: meu no::me tá 

gran::de: não vai ca::ber na linha: O que que a gente tem fazer? 

A professora passa a explicar essa questão de assinaturas e rubrica, pois há na 

comunidade um modo de falar, em que a palavra, assinatura indica o seu sobrenome. Por 

exemplo, se você perguntar ao aluno do CEAP qual a assinatura dele, ele provavelmente lhe 

dará os sobrenomes que compõe o seu nome. Logo, em seguida ela explica a diferença do uso 

do onde e aonde. 

40. P.: A-bre-vi-ar: E quais nomes a gente POde abreviar? O sobrenome INterno:: tem 

GENte que costuma abreviar o ÚLtimo sobrenome:: o que é errado:: 

41. Ao.: Eu já fiz is:so 

42. P.: O NOme e o ÚLtimo sobrenome NÃO POdem ser abreviados:: não é? Então:: você 

pode colocar oh:: ((Professora dá exemplo no quadro)) Primei::ro não POde:: ter 

abreviação e o ÚLtimo não po::de: você pode abreviar os do meio: se tiver Maria do Socorro 

SANtos de Jesus PeREIra: Pereira e Maria:: sem:: abreviação: tem aluno é fato: a gente 

pega aqui o nome de pro::va o nome de atividade:: o aluno escreve o no::me chega aqui é:: 
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dos San::tos Silva:: é erro GENte (   ) olha a econoMIA linguística oh::San-TOS:: então:: o 

priMEIro que é o no::me e o ÚLtimo que é o SObrenome não podem ser abreviados certo? 

Ah:: profes::rora eu tô lá Oh::e fiz a rubri::ca::: não po::DE: Escrever por exten::so: ok? 

Vamo lá: Qualquer marcação como ponTInhos nas mar::gens ou nu-me-ra-ção dos 

paRÁgrafos:: será entendida como forma de identificação do aluno e:: anulará o tex::to: 

nada de pontinho: aí fala xo vê meu texto vai dar quantas linhas:: chega da/do lado aqui:: na 

bordazinha  e coloca 1, 2, 3:: SE vier numerado bem se NÃO vier não POnha:: não 

acrescente:: certo? O número de LInhas GE-ral-men-te é proposto pela ENtidade 

examinaDOra::  geralmente os limites são de vinte e TRINta linhas:: como eu falei:: tá 

especificando:: tá pedindo o mínimo de dez não tem problema você fazer dez (   ) tá pedindo 

o mínimo de VINte:: não pode ser dezenove:: né? então:: obSERve o que está SENdo 

solicitado:: GENte de uma área pra outra:: né? de uma universidade pra outra por exem::plo 

tem variação:: fiquem aTENtos ao que está sendo solicitado:: psiu:: NÃO copie o TEma no 

início ou em QUALquer parte do seu tex::to: Ele é oferecido para ser analiSAdo e não 

copiado:: então:: não retire ne-nhu-ma fra-se de nenhum tex::to que está sendo proposto:: 

pra você analisar o texto na redação:: mesmo que você ponha lá entre ASpas: não é? Não 

po::de: Cuidado com o relativo adverbial onde:: ele sempre se refere a lugar:: MUIta GENte 

usa os conectivos pra ligar ideias:: ligar orações:: ligar paLAvras e confunde ao usar esse 

advérbio aí:: e as vezes funcionando como pronome relativo:: a palavra onde es-pe-ci-fi-ca-

men-te se refere a lugar:: por exem::plo é:: Os brasileiros estão preocupados com a 

violência onde a maioria é:: não consegue conviver tranquilamente:: onde é que está o erro 

aí? 

44. P.: Esse onde foi usado pra ligar uma oração a outra:: só que ele se refere a 

lugar:: tem algum lugar nessa frase aí? NÃO:: Mas se fosse por exem::plo:: Os moradores 

da cidade de São Paulo ONDE a maioria está preocupada com o aumento da violência:: não 

tem dormido tranquila::mente:: tá per::feito: você situou o ONde referindo-se a cidade de 

São Paulo:: caso contrário não USE o onde pra ligar orações: ligar ideias:: se ele não se 

refere a lugar:: não é? Dupla de dois:: boiou aí:: não é is::so? Que mais:: Não inicie 

sentenças com o conectivo e:: a conjunção e:: a gente liga pala::vras: orações:: períodos:: 

gosto de maça e:: pera: nunca comece um parágrafo com essa conjun::ção e:: e:: obSERva-

se que o auMENto da violência se deve a tais e tais fatores:: tira o e:: Observa-se que o 

aumento da violência se deve a tais e tais fatores:: nunca comece com a conjunção: tá claro? 

Acorda meninas! 
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Continuando a apostila, a professora explicando outras normas: o uso dos numerais 

no texto que a escrita deve ser feita por extenso e revisa o uso das siglas. 

45.P.: Escre::va: psiu::: escreva os numerais por ex-ten-so: a não ser que:: esTEjam 

indicando percentual, hora, data, dia, mês, ano ou SÉculo: se você precisar exemplificar com 

algum DAdo:: esse da-do inclui um numeral escreva-o por extenso:: se não fizer nenhuma 

indicação dessa:: percentual de  hora: data: dia: mês: ano e século é:: obrigatório es-cre-ver 

o número:: Há um MIlhão de pessoas vivendo em extrema pobreza: você tem que escrever 

UM milhão de pessoas ao invés de colocar um ponto zero zero zero ponto zero zero zero 

certo? Se não tiver essas indicações:: TEM que ser escrito: Que mais? NÃO utilize termos 

imprecisos como várias coisas mais:: e outros:: muito mais:: não utilizar etecetera:: né? 

VOcê tá enumerando uma coisa:: ciTANdo algum exemplo:: você cita dois três e coloca etc:: 

gosto de maçã: pera: uva: etc: gosto DE viajar: estudar: e outras coisas mais:: es::se outras 

coisas mais é:: enCHImento de linguiça: ou se::já:: não serve pra NAda: não acrescenta 

nada:: O que que é encher linGUIça GENte? A gente tá no churrasco ah:: vamos encher 

linguiça:: ao invés de ter carne tá lá as rodas de gorDUra oh:: enchendo o espaço:: (   ) 

desnecessário:: es::sas FRAses:: es::sas expressões que você coloca porque você:: não tem 

ideia do que colocar:: do que exemplificar:: NÃO ponha:: nem use etecetera:: psiu:: nem 

essas expressões:: e outras coisas mais:: é zarro isso:: faz você perder ponto:: Utilize uma 

linguagem simples: clara e objetiva e:: só utilize palavras que tenha conhecimento do 

emPREgo corREto:: A-pe-sar da variante culta:: ser:: psiu:: ser a norma EXIgida:: não é? A 

gente tem que usar a Língua padrão::  não significa que você vá buscar vocabulários que 

você não tem costume de usar: psiu:: querer enfeitar o texto:: utizando palavras 

desconhecidas você corre o RISco de usar uma palavra querendo dizer uma coisa e:: é ela 

especificar outra:: então:: se a dissertação pe::sa:: tenha objetividade:: na linguagem ela 

tem que ser fácil:: clara: simples e objetiva:: DENtro da NORma padrão:: não é a fala  

coLOquial:: cotidiana:: mas é o vocabulário SIMples:: que você domina:: que você TEM 

conhecimento do significado:: não vem pegar um tex::to se você não tem o hábito de tá 

utilizando determinadas:: palavras: não é? ACHANdo que é bonita:: que VAI enriquecer o 

tex::to: de repente quem lê entende com outro significado:: ok? Vamo lá: EVIte a repetição 

de uma mesma palavra:: OU expressão:: já vimos isso na aula passada:: quando separar as 

sílabas ao final de uma linha:: não deixe apenas uma letra na margem esquerda ou:: direita 

pois IS::so é catalogado como ENgano ortográfico:: mesmo que as sílabas tenham sido di-vi-

di-das de forma correta:: QUANdo você perceber es::sa possibilidade:: ATENTE :: NO 
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rascunho:: para chegar à mar::gem com a palavra ANterior:: IS::so aí eu também expliquei 

na aula passa::da: já com relação à divisão de sílabas: não é? CUI-da-do com a divisão de 

sílabas que POde gerar ambiguidade:: e:: ao utilizar SI-glas coloque o seu significado em 

seguida entre paRÊNteses:: NÃO é permitido usar as palavras a-bre-vi-a-das:: só que as 

siglas são um de tipo de abreviação:: confere? Mas se eu precisar:: exemplificar:: Citar uma 

SIgla:: POSso fazer:: lembrando que a sigla vem TODA em maiúscula:: e ao LAdo entre 

paRÊNteses eu tenho que pôr o significado dela:: ah:: professora:: não sei:: o que signi::fica 

a:: sigla:: NÃO ponha:: por exemplo siglas de origem inglesa ou de outra origem:: por 

exemplo SIDA:: sida é a sigla de que? 

46. Ao.: Aids:: aids  

47. P.: Não é a sigla de aids não:: aids é uma sigla:: SIDA é a Sigla de:: SÍNdrome da 

Imunodeficiência Adquirida:: (    ) você tá abordando... GENte! Deixa eu finalizar a minha 

fala aqui::: ((Bate palmas)) Se você tá abordando bem:: quer fazer a citação lá:: da doença 

sexualmente transmissível:: quer falar da AIDS:: qual é a sigla que você tem AIDS ou SIDA? 

48. Aa.: AIDS: 

49. Gr.Ao.: SIDA 

50. P.: SIDA:: AIDS está em inglês: você VAI saber colocar em INglês a sigla? Do jeito que 

ela TEM que vir? Oh:: a sigla é es::sa Adquirida Imunodeficiência Síndrome em inglês:: 

alguém sabe escrever a sigla em inglês? Então:: VÁ para a sigla em PORtuguês:: as pessoas 

que adquiRIram a SIDA ao longo dos anos:: sín-dro-me da i-muno-de-fi-ci-ên-cia ad-qui-ri-

da tá correto:: FEcha parênteses:: aí você vai lá põe AIDS:: põe agora em inglês? (   ) 

confere? Quem vai fazer o ENEM aqui? ((Alguns alunos levantam a mão)) 

A professora encerra a aula falando da importância de se prestar o ENEM, mesmo 

por experiência. Recolhe a apostila dos alunos, para ser utilizada em outra turma e faz a 

chamada, para o controle das presenças e ausências dos alunos. 
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3.2.2 Considerações acerca do episódio de aula 2 à luz do Interacionismo Sociodiscursivo e 
dos gestos didáticos. 

Observem o diagrama que reproduzimos de Dolz, Gagnon e Decândio (2010, p.20) 

 

Diagrama 4 – Dimensões da Escrita 

Dimensões
da Escrita

Fenômeno 
Psicológico

Fenômeno 
Linguageiro

Fenômeno 
Social

Cognitivo Afetivo Textual Pragmático

Sintático Lexical

Ortográfico Gráfico

Interacional Cultural

Sensório-
Motor

 

Fonte: Adaptado pelo pesquisador 

Segundo os autores mencionados acima, o processo de escrita mobiliza o sujeito do 

ponto de vista psicológico, pois são ativados os pensamentos, os afetos do agente-produtor. 

Nesse sentido, a escrita também envolve a parte cognitiva do sujeito, na medida em que 

mobiliza as representações do mesmo, acerca dos conteúdos temáticos, conhecimentos sobre 

os temas que serão desenvolvidos. De acordo com os autores, o processo de escrita mobiliza o 

sistema afetivo, ou seja, a motivação é um fator determinante no interesse do sujeito ou não, 

nesse processo. O sistema sensório-motor também é ativado, no momento da escrita, “[...] em 

diversos níveis: a coordenação óculo-manual, a grafomotricidade, o alinhamento de palavras e 

a organização da página” (DOLZ, GAGNON e DECÂNCIO, 2010, p. 21). A escrita enquanto 

fenômeno social, para os autores mencionados, está relacionada com tudo que é dito pelo ISD, 

ou seja, a escrita deve levar em consideração o lugar social, o papel social do enunciador, o 

objetivo comunicativo da produção, o destinatário, etc. Do ponto de vista interacional, no 

processo de escrita, o agente- produtor deve perceber também quais os tipos de discurso 

(religioso, escolar, político) que são típicos das instituições que os realizam e saber como 

utilizá-los a depender da situação de produção. O processo de escrita mostra as referências 
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culturais de quem escreve e suas respectivas representações acerca de algum fenômeno 

cultural. E, em relação ao fenômeno linguageiro, a escrita pode ser “considerada do ponto de 

vista pragmático, enunciativo, textual, sintático, lexical e ortográfico” (DOLZ, GAGNON, 

DECÂNCIO, 2010, p.23). Veremos, a seguir, o processo da escrita, sob o ponto de vista do 

ISD. 

A atividade de escrita para o ISD é  

[...] uma ação de linguagem socialmente situada, pois reflete as escolhas 
linguístico-discursivas de um agente-produtor, em que este, apoiando-se nas 
experiências dos mundos formais (físico, social e subjetivo), materializa 
linguisticamente uma ação psicológica, a qual corresponde ao desejo desse 
agente em interagir por meio da linguagem (SILVA, 2012, p.28). 

Com base no ISD, a escola deixaria de ver a produção textual como uma atividade mecânica, 

em que a “redação” de textos produzidos pela escola é vazia de significados, no sentido real 

da comunicação (SILVA, 2012, p.27). Para o ISD as ações humanas são determinadas pelo 

contexto social e os elementos que fazem parte desse contexto podem constituir e modificar 

essas ações. 

 No episódio 2, vimos que a professora trabalha com a produção textual voltada para a 

realização do ENEM. Mostramos anteriormente, o problema que pode ser causado por esse 

tipo de ensino, voltado para provas e concursos, ou seja, é um processo que pode gerar uma 

sensação nos alunos de que não “sabem como escrever”. Os alunos acreditam que não 

possuem o conhecimento de tantas regras para produzir um bom texto e acabam desistindo de 

tentar aprender. Vimos que a professora do noturno fez esse mesmo processo, mas agiu 

diferente da professora do matutino, porque ela levou em consideração alguns aspectos 

importantes acerca do conteúdo dos textos e, pediu aos alunos que lessem o restante das 

regras em casa. 

No caso da professora do episódio 2, ela enfatizou ainda mais sobre as “regras”, lendo 

uma por uma e exemplificando. Quanto a isso, Dolz, Gagnon e Decâncio (2010, p.18) 

salientam “O aluno não aprende a partir de um programa predeterminado que vai do simples 

ao complexo, mas no contexto de um processo de construção em situações complexas de 

comunicação”. Sabemos que a escola ainda privilegia a cultura dita “culta” deixando de lado 

os multi e novos letramentos, os gêneros em circulação em ambientes de cultura de massa e 

também digital, que fazem parte do mundo hipermoderno atual (BARBOSA e ROJO, 2015, 
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p.135). A maioria dessas regras utilizadas pela professora tem a finalidade de priorizar a 

norma culta da língua, aquela legitimada pela escola. 

 O ensino de produção textual não pode ser visto como uma simples adaptação de 

teorias aplicadas à escola. A atividade de produção é uma atividade complexa que “vai desde 

o gesto gráfico à planificação, que envolve textualização e revisão” (DOLZ, GAGNON, 

DECÂNCIO, 2010, p.18). Com isso, veremos que para o ISD, a parte estrutural é importante 

no processo de produção textual, mas essa parte é construída de maneira processual durante a 

produção escrita. 

 Para a produção textual de um gênero é necessário que sejam levadas em conta as 

cinco operações, propostas pelos autores mencionados anteriormente, são elas: a 

contextualização que consiste na construção de um texto coerente, adaptado à situação de 

comunicação; a segunda operação é a de desenvolvimento dos conteúdos temáticos, busca de 

informações em relação ao gênero do discurso escolhido; a terceira operação é a planificação, 

ou seja, é a atenção à organização, à forma composicional do gênero em questão. A quarta 

operação é a de textualização, onde as marcas linguísticas presentes no texto serão revistas, 

nessa operação faz-se necessário o trabalho com os sinais de pontuação, os parágrafos, os 

organizadores textuais, a coesão verbal e nominal do texto, etc. A quinta operação implica a 

releitura, a revisão e a reescrita dos textos. Nessa operação há um retorno do texto ao seu 

produtor, mostrando formas de melhorá-lo, sendo assim, o produtor se torna também, 

responsável por sua própria aprendizagem (DOLZ, GAGNON, DECÂNCIO, 2010, p.24-27). 

 Como podemos perceber, o trabalho proposto pelo ISD trabalha com todos os aspectos 

da escrita, respeitando o estilo e a forma composicional de cada gênero, mas de uma maneira 

processual, contínua, e não com um trabalho de ditar uma lista enorme de normas e regras 

mesmo antes da produção, que confunde os alunos e os faz terem a sensação de incapacidade 

de produzir um texto. O trabalho com os gêneros do discurso se dá de forma diferente, porque 

os gêneros são formas de dizer que fazem parte de nossa sociedade e todos os cidadãos sabem 

“o que são e reconhecem notícias, anúncios, bulas de remédio, cheques, livros didáticos, 

bilhetes, etc” (BARBOSA e ROJO, 2015, p. 86). 

No trabalho, proposto pela professora em análise, em que o “tipo de texto” segue 

sempre características fixas, é um trabalho diferente do trabalho com gêneros do discurso, 

pois sabemos que os gêneros, evoluem com o tempo e “apesar desse caráter dinâmico e 
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evolutivo, a produção escrita exige conhecimentos e habilidades de adaptação às situações de 

comunicação” (DOLZ, GAGNON, DECÂNCIO, 2010, p.22). A título de exemplificação, no 

trabalho com os gêneros do discurso, intercalação e hibridismo são dois mecanismos que 

podem compor os textos nos gêneros e que podem ser responsáveis pela flexibilização na 

realização de textos em um gênero (BARBOSA e ROJO, 2015, p. 102). No entanto, não se 

faz necessária, para a nossa pesquisa, uma discussão mais aprofundada acerca desses 

mecanismos. 

Em relação ao episódio 2, podemos notar que a professora prepara os alunos para 

responder à avaliação do ENEM.  Vejamos se a maneira que a professora explica o texto 

dissertativo segue corretamente as operações propostas pelo ISD, bem como as capacidades 

de linguagem que teriam que ser mobilizadas, no momento da produção textual. Mesmo não 

sendo o procedimento mais adequado nas aulas de Língua Portuguesa (o ensino de produção 

textual voltado para responder avaliações), pelos princípios do ISD, a primeira operação a ser 

trabalhada seria o da contextualização. Contextualizar, nesse sentido, informar ao aluno como 

produzir um texto coerente para aquela situação de produção. De uma maneira equivocada 

(mostrando um conjunto de regras e normas de maneira descontextualizada), a professora 

tentou mostrar aos alunos que o texto naquela situação de produção, seria preciso evitar o uso 

de gírias, evitar o uso de provérbios e superstições, evitar o uso de estrangeirismos, utilizar a 

língua padrão, etc. Portanto, a primeira operação para uma produção textual efetiva, segundo 

o ISD, foi mostrada pela professora. 

Em relação à segunda operação, que tem a ver com os conhecimentos do tema a ser 

desenvolvido, a professora orienta os alunos a estarem sempre lendo revistas de atualidades e 

artigos científicos, além de assistirem jornais e ler textos informativos para que os alunos 

adquiram o conhecimento dos fatos que poderiam vir a ser cobrados numa prova como esta, 

como podemos vislumbrar no trecho do episódio 2, a seguir: 

31. P.: Redação é o próprio ato de:: re-di-gir:: LemBRE-se que a pior inimiga da redação é 

a preguiça mental:: então:: a primeira coisa que a gente precisa ter em mente:::é que pra 

gente produzir um bom texto: a gente precisa de duas coisas:: dominar as REgras de 

produção do TIpo específico do texto:: que no nosso caso vai ser:: a dissertação: e dominar o 

assunto: então:: não adianta você dominar as regras e não saber falar nada a respeito do 

assunto ou:::saber o assunto:: de cor e salteado e não dominar as regras::de produção 

textual:: a gente tem que unir as duas:::como é que a gente domina os assuntos? Se 
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inforMANdo: lendo: assistindo TV: ouvindo RÁdio:: lendo jornal, lendo revista ou 

assistindo:: conversando com as pessoas ou seja buscando informação. Quando a gente faz 

isso a gente:: vai aumentando a nossa bagagem:: culTUral:: por OUtro lado aprender as 

regrinhas e:: TREI-nar::né? treinar: rascunhar:: e rascunho é FUN-DA-MEN-TAL pra gente 

escrever um texto. É interessante quando a gente pede em sala de aula né? uma produção 

textual:: o aluno vai lá::de caneta no caderno começa a escrever daqui a pouco você só vê 

aluno oh:: rasgando folha::  jogando as bolinha alí oh:: do caderno amassada:: ele arranca 

as folhas::: e joga por que? Porque acha:: que do jeito que ele pensa o texto vai sair 

perfeitinho: não sai: toda produção textual é FUN-da-men-tal que a gente faça um rascunho 

e o rascunho deve ser feito de lápis: não é? Você vai estruturar o seu rascunho lá::: é onde 

você vai errar e acertar, apagar e corrigir:né? Fazer TUdo o que deve ser feito pra DEPOIS 

você passar o texto a limpo:: a caneta:: não adianta pegar e achar que o texto vai sair pronto 

porque NÃO sai:: Primeira coisa:: a dissertação ela é um texto ESPECIFICAMENTE 

objetivo:: você tem quantidade mínima e máxima de linhas pra fazer uma dissertação:: 

normalmente a máxima vai entre 30 a 35 e a mínima entre 20 e 24 mas há por exemplo é::: 

universidades que admitem um mínimo de 7 linhas::de qualquer jeito você tem uma 

QUANtidade específica de linhas pra encaixar o seu texto alí:: isso significa que:: quando a 

gente recebe o tema:: quando você tem o tema pra desenvolver você tem milhares de ideias 

na cabeça::você vai poder falar sobre tudo? NÃO! Se não você vai fazer um livro:: no 

mínimo:: se você tem a quantidade mínima e MÁxima significa que você vai abordar entre 

duas::: e três ideias a respeito daquele no estourado: por que? Porque ela vai ter que se 

encaixar na quantidade de:: parágrafos: quatro ou cinco parágrafos:: ou quem já tá craque 

na dissertação em três parágrafos né? Encaixando na estrutura introdução: desenvolvimento 

e conclusão: então:: a gente recebe o tema aí vem milhares de ideias::e a pessoa já vai lá:: 

escrevendo e achando que o texto sai pronto: não sai::aí é onde você precisa de um 

rascunho: primeira coisa:: escrever todas as ideias que vem na sua cabeça:: só a ideia:: 

escreve a ideia:: depois que você escreveu:: jogou tudo que você achou interessante dá uma 

LIda:: seleciona as MAis  interessantes:: as mais significaTIvas:: aquilo que é mais 

importante pra você:: selecione duas: três: quatro ideias:: daquelas ali você vai tentar 

montar o seu texto através do rascunho:: CAso contrário desanda tudo e vai ficar nesse 

esquema né? de:: rasurar papel:: gastar papel e o texto acaba não saindo (   )  (Anexo 12) 

Apesar de falar acerca da importância de se informar sobre os possíveis temas que 

podem ser pedidos nos textos, e explicar as características que esse tipo de texto deve ter, 
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acreditamos que seria interessante que a professora trabalhasse com modelos de tais textos, 

como meio de incentivar os alunos a adquirirem informações, pois não se sabe se essa prática 

será realizada pelos alunos, por conta própria, em uma situação extraescolar.  

A terceira operação tem a ver como a planificação textual, de acordo com a abordagem 

adotada pela professora, ela nos fala do texto dissertativo é dividido em introdução, 

desenvolvimento e conclusão. Ela explica o uso do título e do tema, mas não mostra aos 

alunos o que deve ser escrito em cada uma das três etapas do texto, citadas por ela. A 

professora não evidencia quais fatos deveriam aparecer na introdução, nem no 

desenvolvimento e nem na conclusão, como podemos perceber no trecho abaixo. Vejamos:  

16. P.:Conversou:: não ouviu o que eu falei: não foi? Sugestão:: vocês podem ler aí as frases 

e:: vocês podem utilizar aí qualquer frase dessas pra iniciar a conclusão: O tema pode vir 

sob o forma::to de VÁrios tipos de textos:: pode vir sobre um texto informativo:: do formato 

de um texto literário: texto literário associado a um texto informativo: pode vir através de 

GRAvuras:: de tiras associadas a uma afirmativa:: FRAGmentos de textos associados a uma 

afirmativa: por ISso independente da modalidade apresentada deve-se à TIpologia textual 

soliciTAda e às instruções sobre a CONStrução do texto exigido:: então: nor-mal-men-te não 

é? A gente tem como PROposição do tema dois três quatro cinco TEXtos pra você ler e a 

PARtir DEles fazer a redação:: Não pen::se que você vai achar a frase lá:: faça a 

dissertação sobre tal coisa: não é des:sa FORma: então:: os TEXtos que podem ser figuras: 

podem ser charges: podem ser uma letra de música: uma poesia: uma texto informativo: um 

texto associado a outro:: ele vai ser apresentado pra a partir DE-les você extrair o tema: aí 

você vai observar o que é que o texto está dizendo:: absorver o TEma: pra você desenvolver o 

texto: IS:so não lhe dá o direito de retirar: de co::piar:: NEnhuma frase de ne-nhum dos 

textos pra fazer o seu texto:: porque o texto é SEU: qualquer frasezinha que você re::tire é 

cópia certo? Então:: os textos que estão lá:: é pra você ter ba::se sobre o que você VAI 

falar:: a menos que tenha DAdos estaTÍSticos por exemplo:: se são dados estatísticos é de 

domínio PÚblico:: você pode fazer a citação dos dados:: fora isso:: não copiem nada de 

nenhum texto que propõe a redação:: ok?  Que mais? O título aí:: vamos focar no tí-tu-lo que 

não é obrigatório a menos que SEja solicitado:: se for solicitado aí sim você tem que pôr o 

título:: SE não for:: mesmo assim colo::que:: que é ponto favorá::vel pra você:: 

A quarta operação foi a mais enfatizada pela professora, essa operação tem a ver com 

as marcas linguísticas, ou seja, pontuação, coesão, parágrafos, etc. Essa operação foi mostrada 
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e exemplificada pela professora em várias partes do texto, escolhemos uma delas, que 

veremos logo a seguir, em que a professora fala sobre arrumação dos parágrafos, formatação 

do texto, limite de linhas, etc. 

34. P.: PRA gente iniciar o texto que é o segundo tópico aí:: deve começar na TERceira linha 

ou na linha seguinte ao título:: centralizou seu título:: é obrigatório saltar uma linha pra 

começar? Não::: mas é es-te-ti-ca-men-te recomendado: (  ) o seu texto está dentro da 

esTÉtica: salta uma linha:: afastou da margem::: não é? Come::ce a escre::ver seu tex:::to: 

obedecen::do as margens:: precisou dividir a palavra:: não é? Dividiu::: corretamente:: 

Parágrafos: o parágrafo seguinte se:::gue o MESmo alinhamen::to:  observando as 

mar:gens:: que significam o que? LI-mi-tes não é? (   ) ah:: aqui dá pra eu finalizar pra não 

precisar eu colocar uma Última palavrinha lá:: eu vou espremer:: vou ultrapassar... ok? 

Vamos lá:: Deixe um REcuo de 2 centímetros a partir da margem esQUERda para MARcar o 

início dos paRÁgrafos:: já vimos is:so:: amor::: pé embaixo::oh:: aqui não é sua casa não:: 

a introdução e a conclusão:: DEvem ser meNOres que o desenvolvimento: meu texto sendo 

de 4 ou de 5 parágrafos: o PRImeiro é SEMpre introdução e:: o ÚLtimo SEMpre conclusão: 

o primeiro não precisa ser extenso porque eu vou apenas aPREsentar as ideias que eu vou 

abordar: nele só vai constar a tese e (   ) partir pra abordagem:: então:: ele não precisam ser 

extensos:: os parágrafos internos se forem dois ou três cada um aDOTa uma ideia:: podem 

ser maiores mas também não vai fazer um com dez: VINte linhas né? Que aí cê tá 

extrapolando:: e o último que é SEMpre a con-clu-são:: não vai apresentar mais ne-nhu-ma 

ideia:: não vai abordar mais nenhuma ideia:: então:: eu preciso fazer o que? ApreSENtei as 

ideias que eu vou abordar na introdução:: desenvolvi: analisei:: explanei essas ideias::  

morreu o texto aí? Não:: o que é que eu preciso fazer? Con::cluir o texto:: FEchar as ideias: 

amarrar:: as minhas ideias:: então:: eu preci::so por exem::plo dá o fechamento do tex:to 

que É a conclusão e:: é SEMpre o último parágrafo:: então:: lá na conclusão por exem::plo 

eu posso propor as MUdanças: propor as soluções para resolver determinado problema: se 

vai dar certo ou não é outra histó::ria: mas você não vai aPEnas apresentar mais uma ideia: 

como mui::ta gen::te faz:: você anali::sa o tex::to: aborda as ideias:: chega lá na úl::tima:: 

que é a conclusão coloca mais uma ideia que INclusive não foi citada na INtrodução e:: aí:: 

vo::cê perde ponto porque NÃO con-clu-iu o seu tex::to:  conclusão é pra FEchar as ideias 

que você abor::dou ok? Que mais aí que a gente precisa ver... Jamais salte LInha entre um 

parágrafo e outro:: tem alu::nos que quando a gente pega o texto::oh:: ele salta:: deu ponto 

parágrafo: salta: deixa uma linha em branco: começa o OUtro:: igual se digita no 
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computador: que dependendo de como você é:: estrutura o texto ele já vai saltan::do linha 

entre um paRÁgrafo e outro:: na dissertação NÃO po::de: você só po:::de saltar: entre o TÍ-

tu-lo e:: o texto:: fora isso:: TOdos os parágrafos um embaixo do outro:: ah:: tá lá: 

solicitado que o texto o mínimo de 20 linhas: o meu só deu 19: aí chega lá:: vou saltar uma 

linha aqui pra com::pletar 20: tá erran::do duas vezes viu? Não faça isso:: vamo lá:: 

Felipe::: Obedeça as margens da esQUERda e diREIta: você deve che::gar até ELAS mas 

NÃO ul-tra-pas-sá-las ou formá-las sinuosas:: nós já vimos né? O limite é inTERno:: no 

tex::to: Habitue-se a fazer o rasCUnho a lápis e SÓ passar a redação para a FOlha 

Definitiva depois de uma REvisão:: e correção cui-da-do-sas no próprio rascunho: como eu 

falei o rascunho é fundamental: só que o ENEM não permite que o aluno En::tre com lápis só 

a caNEta preta: e aí pró? Vou fazer meu rascunho com caneta? Vai::: se você NÃO fizer:: o 

rascunho o seu tex::to não vai sair nada completo:: com caneta ou com lá::pis FAça o seu 

ras::cunho porque é NEle que você vai:: seLEcionar as suas ideias:: estruturar seu tex::to: 

fazer as correções:: pra depois passar pra FOlha de reda::ção: quem cair na bestagem de 

NÃO fazer:: o rascunho  e:: partir pra folha de redação pra fazer o texto:: nem perca o tem:: 

porque vai zerar a redação:: porque não vai sair no mesmo ponto não:: com lápis ou com 

cane::ta o rascunho é fundamental ... (Anexo 13) 

Percebemos então, que a professora, durante a aula mostrou algumas das operações 

necessárias para uma produção textual satisfatória, de acordo com o ISD, mas durante o 

período de observação participante, não vimos o procedimento de produção acontecer. 

Observamos a professora explicando como o processo acontece, mas de acordo com as 

produções textuais produzidas na I Unidade letiva, a professora não fez e nem informou aos 

alunos acerca da quinta operação. Esta operação é a de releitura, revisão e reescrita textual. Aí 

se concentra o papel principal do professor, partindo dos pressupostos do ISD, pois a 

professora após ler as produções dos alunos, faria a correção do texto, e devolveria para que o 

aluno corrigisse os problemas que tiveram na sua própria produção textual. Para Dolz, 

Gagnon e Decâncio (2010, p.27)  

No ensino, é necessário desenvolver nos alunos o distanciamento necessário 
em relação às suas próprias produções, permitindo-lhes voltar a seus 
próprios textos, de modo a intervir no próprio ato de produção e nos 
processos redacionais. 

No entanto, vimos nas produções dos alunos, analisadas anteriormente, que a 

professora corrige os aspectos gramaticais do texto e pede aos alunos que passem o texto a 
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limpo. Ela vê se eles passaram a limpo, consertando os erros gramaticais sinalizados por ela e 

devolve o texto ao aluno, acreditando assim, que ao “passar a limpo” o aluno está aprendendo 

a norma culta de escrita, privilegiada pela escola. 

“Desenvolver o saber-escrever implica uma transformação dos conhecimentos e das 

capacidades de linguagem do aprendiz” (Dolz, Gagnon e Decâncio, 2010, p.31). Como uma 

atividade linguageira, a atividade de produção textual deve incentivar os alunos a desenvolver 

as suas capacidades de linguagem. Essas capacidades de linguagem podem ser divididas em: 

capacidade de ação, capacidade discursiva e capacidade linguístico-discursiva (COLE, 2012, 

p. 62).  É no momento da correção, que a professora nota se, no momento da produção, as 

capacidades de linguagem dos alunos foram mobilizadas. Ao corrigir um texto, com base nos 

pressupostos do ISD, a capacidade de ação é mobilizada quando um aluno possui uma escrita 

coerente com as condições de produção, ou seja, quando o aluno leva em conta o lugar de 

produção, momento de produção, o leitor, o lugar de divulgação e o objetivo da interação. A 

capacidade discursiva é mobilizada quando o aluno possui um bom aproveitamento na 

infraestrutura geral do texto, ou seja, quando o aluno possui “[...] ações que verifiquem a 

construção do discurso, a sequência tipológica, a elaboração do conteúdo e o plano temático” 

(COLE, 2012, p.62). Já a capacidade linguístico-discursiva é mobilizada quando o aluno 

desenvolve operações relativas à produção textual em si (escolha de itens lexicais adequados e 

a reescrita textual. A reescrita textual é de fundamental importância para o aprimoramento da 

capacidade linguístico-discursiva dos alunos. 

“Os erros dos alunos não devem ser repreendidos, pois fazem parte dos processos de 

aprendizagem e nos informam sobre o estado de seus conhecimentos” (DOLZ, GAGNON e 

DECÂNCIO, 2010, p.35).  Em relação às produções escritas, os autores mencionados, 

acreditam que uma parte dos erros cometidos pelos alunos é necessária para a apropriação das 

convenções da escrita por eles mesmos. O trabalho de reescrita, advinda da mediação do 

professor seria, portanto, determinante para a revisão do texto pelos alunos e para os 

resultados da atividade de escrita. Leite (2012, p. 159) salienta que 

A reescrita textual pode ser definida como uma atividade de reflexão sobre a 
escrita que se dá, na maioria das vezes, num momento posterior à produção 
do texto em sua primeira versão (embora possa atuar como um processo de 
monitoramento do próprio autor durante a escrita em sua primeira versão), 
que incide sobre as necessidades de aprendizagem dos alunos evidenciadas 
em seus próprios textos, de modo que esses sujeitos reconheçam suas 
dificuldades e atuem sobre elas. Imbricadas à revisão do texto, compreende 
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operações de finalização e de ajustamento dos enunciados (acréscimo, 
substituição, apagamento e deslocamento). 

Nesse processo de reescrita, o professor tem papel fundamental, pois a correção feita por ele 

seria mais uma etapa do processo de produção textual e não o ponto final. No entanto, na 

análise do episódio de aula em questão, podemos notar que a professora além de não adotar o 

processo de reescrita da produção textual, trata a correção com um procedimento estanque. O 

aluno produz, recebe um conceito e ponto final, nada é feito para melhorar o nível da 

produção do aluno. O erro, nessas aulas analisadas, é visto como produto final, talvez seja 

porque a produção trabalhada por ela seja voltada para a prova do ENEM, em que o aluno não 

terá a oportunidade de reescrita. Vejamos a seguir um trecho que mostra o posicionamento da 

professora em relação ao erro: 

91. P.: Coloque o acento né? E daí profes::sora na dúvida eu não sei se acentua ou não:: 

50% de chance né? de você errar ou acertar:: você tem que se decidir se põe ou não:: se (   ) 

acento normal em cima da letra tamanho de acordo a letra:: nem a mais e nem a menos pra 

vê se cola porque NÃO cola:: caracteriza erro:: 

Uma aluna fala que já teria tido uma pontuação bem ruim na produção textual, pois 

já haveria cometido erros e comenta com a professora:  

92. Ao.: Eu já tinha zerado esse negócio aí:: 

93. P.: Já tinha zerado né? ((Risos)) Que horror! Já não vai zerar mais:: Que mais? Não 

usar borracha ou corretivo na folha de redação para não:: manchar: borrar ou rasurar:: 

Você tem aqui a folha de redação onde você VAI passar a limpo:: significa que você não 

pode errar quando você passa o texto a limpo:: por que? Porque você JÁ fez o seu 

rascunho:: ele já foi estruturado:: já foi con-ser-ta-do: analisado né? revisto:: tá todo ok vou 

passar a limpo:: mas de repente na hora que eu tô lá:: passando a limpo:: de repentemente:: 

tô lá né? Preocupado com a hora etc:: que AINDA tenho a outra PROva pra fazer e: aí na 

pressa eu sei que casa é com s escrevi com z:: O que é que eu vou fazer? Já que eu não posso 

usar borracha porque borracha não apaga tinta de caneta:: nem corretivo:: como é que eu 

faço pra CONsertar esse erro? 

 A professora, nesse momento, vai enfatizar a questão do erro e quais as sugestões para 

possíveis correções, sem que haja a perda de ponto. Daí ela começa a explicar outras regras, 

até mesmo para o ajuste dos erros nas produções. 
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94. Aa.: Passa um traço:: 

95. P.: Passar um tracinho:: passei o traço ... 

96. Ao.: Coloco entre parênteses professora:: tá errado? 

97. P.: O melhor é passar um traço:: porque às vezes quando você põe entre parênteses pode 

caracterizar: por exemplo:: uma citação que você esteja fazendo:: um exemplo:: então:: a 

melhor forma hoje é você passar o traço na palavra que você errou::: escre::ver:: a forma 

correta na frente::JAMAIS em cima da letra que você errou:: vai lá né? Escreveu aqui:: aí 

vai lá com a caneta oh:: tentar fazer a letra s oh::porque aí você já errou duas vezes já 

enfiou o pé na jaca ou você vai lá e faz is::so ou risca ou põe o x ou passa o traço:: passa um 

traço e:: aí você já errou e já ... 

No entanto, na produção textual analisada anteriormente, o aluno também não teve a 

oportunidade de reescrever o seu texto e de aprender com os seus erros, na construção de um 

texto melhor.  

 Essas operações acima são as operações necessárias para uma produção textual 

efetiva. A partir dos estudos do ISD, surgiram os estudos acerca dos gestos didáticos do 

trabalho do professor. Interessa-nos, nesta pesquisa, os gestos didáticos fundadores e 

específicos do trabalho do professor, nesse momento de transposição didática. Em relação aos 

gestos didáticos fundadores, Aeby-Daghé & Dolz apud Nascimento (2011, p.6-7), como já 

dissemos anteriormente, apresentam uma modelização, a saber: os gestos fundadores podem 

ser de: presentificação, elementarização, formulação de tarefas, materialização, apelo à 

memória, regulação e institucionalização.  

 Os gestos fundadores estão tão arraigados no agir docente, que muitas vezes, nem o 

professor se dá conta deles. É na transposição didática interna, no momento da aula, que 

acontecem esses gestos. Vamos observar um trecho do episódio de aula que estamos 

analisando: 
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23. P.: É:: como a maioria né? Dos concursos e vestibulares: a maioria não:: TOdos: os 

vestibulares, concurso público, as provas de Enem é:: as provas abertas (   ) TO-DAS 

basicamente quando tem a produção textual eXIge texto dis-ser-ta-ti-vo: então a gente vai (   

) para a produção dis-ser-ta-ti-va: a língua Portuguesa a gente tem VÁ-RI-OS GÊneros 

textuais. DENtro desses GÊneros textuais né? Eles se encaixam em várias tipologias:: então 

você tem por exemplo o gênero narrativo:: que você tem::: é:: é:: várias modalidades de 

textos:: você tem novelas: você tem romance: você tem conto::: dentro do texto dis-ser-ta-ti-

vo né? você tem editorial::você tem a produção de texto ar-gu-men-ta-tiva: então:: CAda 

tipologia tem as suas modalidades e:: e 

a que é exigida nesses concursos é a 

modalidade dis-ser-ta-ti-va: então a 

gente vai relembrar aqui (   ) vamo lá? 

((Professora inicia a leitura da 

apostila: Produção Textual)).  

Nesse trecho do episódio analisado, a 

professora faz uso de um gesto 

fundador, o gesto de materialização, já 

que utiliza um texto escrito, que servirá 

de suporte na aprendizagem dos alunos. 

Há também o gesto de presentificação 

quando mostra aos alunos que os textos 

narrativos podem aparecer em novelas, 

romances, contos. A professora procura 

mostrar também que os textos 

narrativos podem fazer parte de outros 

contextos. 

Logo a seguir, veremos o gesto fundador de presentificação, já que a professora 

demonstra quais são os tipos de letras que existem, utilizando outro tipo de suporte que, nesse 

caso, foi  um recorte de jornal. 
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72. P.: SÓ que há alunos que se 

habituaram des-de criança a 

usar a LEtra de FORma:: 

es::sa que tá no texto é  letra de 

imprensa:: a que menos pode 

também:: não se deve usar:: mas 

a PESsoa que JÁ se habituou a 

utilizar a letra de forma né? só 

escreve daquela forma:: ela precisa utilizar só apenas aquela forma porque ela não sabe a 

letra cursiva:: desaprendeu (   ) conTANto que ela TEM que di-fe-ren-ci-ar as letras 

maiúsculas do texto:: TOdo início de parágrafo ela tem que aumentar a letra:: e onde tiver 

substantivo próprio aumentar a letra também:: en::tão seria mais ou menos ... seria mais ou 

menos isso:: Vai iniciar o parágrafo destaque a letra MaiÚScula ok? Tem um substantivo 

PRÓprio lá no meio do texto destaque a letra maiúscula também:: seguindo  es::sa 

orientação tá tranquilo: tá perfeito pra quem faz esse tipo de coisa:: se você não tem o 

costume de utilizar e na hora falou assim ah:: eu não vou fazer letra cursiva não:: vou fazer 

dessa::: tenha cuidado também:: que às vezes a gente não tem o hábito de utilizar a letra e na 

hora vai querer MUdar e: aí:: desanda a situação::aí começa a misturar LE-tra de FOR-ma 

com Le-tra de IM-pren-sa e le-tra cursiva:: oh:: letra de forma: letra de imprensa: letra 

cursiva::  

 Há outro gesto fundador no episódio analisado, aquele que diz respeito ao apelo à 

memória, ou seja, são gestos utilizados para facilitar a aprendizagem de um conhecimento 

novo, a partir de objetos já trabalhados anteriormente, ou seja, “opera como o resgate das 

aprendizagens consolidadas” (NASCIMENTO, 2012, p.9). Nesse caso, a professora apela à 

memória dos alunos quando tenta fazê-los se lembrar do uso de maiúsculas no início do título, 

escrevendo o exemplo no quadro “O Brasil Precisa Mudar”, vejamos: 

25. P.: Tá correto esse título? 

26.Gr.A.: Não:: 

27. P.: Por que que não? Tem letra maiúscula demais:: E tem gente que faz isso e não 

po::de: O que é que deve CONStar em maiúsculo aí? 

28.Gr.A. A letra:: a primeira letra: 
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29. P.: A primeira letra da primeira palavra que coincidiu que só tem uma letra: oh:: o 

artigo aqui: e o que mais? 

30. Aa.: Brasil: 

Os gestos fundadores fazem parte do agir do processo e são tão comuns na sala de 

aula, que muitas vezes passam despercebidos. Em relação aos gestos didáticos específicos, 

são gestos singulares pensados para cada aula em particular. No episódio analisado, podemos 

notar alguns gestos específicos da professora com o objetivo do ensino/aprendizagem.  

1. A utilização do texto (leitura do texto) para demonstrar características do texto 

dissertativo; 

2. Anotações e exemplicações no quadro, com o objetivo de facilitar o entendimento 

pelos alunos; 

3. Os gestos presentes no discurso oral. 

Observemos o trecho abaixo: 

31. P.: Redação é o próprio ato de:: re-di-gir:: LemBRE-se que a pior inimiga da 

redação é a preguiça mental:: então:: a primeira coisa que a gente precisa ter em 

mente:::é que pra gente produzir um bom texto: a gente precisa de duas coisas:: 

dominar as REgras de produção do TIpo específico do texto:: que no nosso caso 

vai ser:: a dissertação: e dominar o assunto: então:: não adianta você dominar as 

regras e não saber falar nada a respeito do assunto ou:::saber o assunto:: de cor 

e salteado e não dominar as regras::de produção textual:: a gente tem que unir as 

duas::: 

Nesse momento a professora faz afirmações, que é um gesto didático específico, 

presente em seu discurso oral. Ela afirmar que redação é o próprio ato de redigir, esse é um 

gesto específico que indica que a professora não tem dúvidas sobre aquilo que diz. Outro 

gesto específico no momento da aula é a instrução. Podemos notar este gesto no trecho a 

seguir, quando a professora instrui os alunos a escreverem de forma legível para que o texto 

seja entendido.  

39. P.: Orientações para redação: escrever com a máxima legibilidade: o que é que isso 

significa? Sua letra tem que ser legível: não importa se ela é bonita:: feia ou horroROsa::: o 

importante é que QUEM vai ler o texto ENtenda. 
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No episódio analisado, há outro gesto específico que auxilia no processo de 

ensino/aprendizagem que é o questionamento, esse gesto tem a finalidade de instigar o aluno a 

refletir sobre o que está sendo falado, é também muito comum durante as aulas dos 

professores e está presente no discurso desse sujeito da pesquisa, como veremos a seguir: 

42. P.: A regra geral diz é que a gente divida as sílabas de acordo a NOSsa pronúncia::como 

é que a gente pronuncia a palavra casamento? 

43. Aa.: ca-sa-men-to 

A entonação da fala do professor, no momento da aula é também considerado um 

gesto específico, pois  

[...] professores conscientes da importância dos gestos de ensinar dão 
entonações premeditadas à voz, variando o timbre e a velocidade da 
entoação, tornando seus gestos de voz mais significativos, sobretudo porque 
são articulados a movimentos das mãos, dos braços, do corpo – gestos de 
mostrar e de significar os objetos de conhecimento a serem internalizados 
pelos aprendizes (NASCIMENTO, 2011, p.16). 

Poderemos observar no trecho abaixo que a professora utiliza várias vezes mudanças na 

entonação da voz, para chamar a atenção dos alunos (as entonações diferentes estão 

representadas em letras maiúsculas na transcrição das aulas): 

73. P.: A gente precisa estar atento pra isso:: não pode:: ok? Vamos lá:: Não usar GÍrias:: 

SE a variante EXIgida é a variante CUL-ta: a variante PA-drão significa que as gírias de 

FOR-ma alguma podem ser utilizadas:: não coloque gírias do jeito que a gente usa no 

cotidiano:: não coloque a gíria no texto dissertativo:: a menos que você esteja tratando de 

um assunto:: sei lá:: falando sobre adolescência:: da linguagem do adolescente:: você 

QUEIra e-xem-pli-fi-car com algum tipo de gíria:: aí você PÕE a gíria entre aspas como E-

XEM-plo:: mas não usando como vocabulário no texto:: não é permitido já que a variante e-

xi-gi-da é a variante culta: então:: se é a culta o resto é descartado:: certo? Qualquer OUtra 

forma coloquial: IN-for-mal é descartado:: Que mais? Letra muito grande ou muito 

PEquena:: a gente observa aqui:: que a gente tem as pautas:: na folha de redação e a gente 

precisa utilizar letra média:: do jeito que está aqui:: só que tem gente que escre::ve 

pequenininho demais ... 

A proposta de atividade de reescrita textual, proposta pelo ISD, faz parte de um gesto 

específico regulador, ou seja, através das atividades de reescrita textual em sala, o professor 
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tem a possibilidade de avaliar a apreensão dos conteúdos trabalhados e mostrar maneiras de 

melhorar a aprendizagem do gênero trabalhado. A atividade de reescrita pode ser também um 

gesto específico de institucionalização, pois a atividade é destinada à fixação de um saber pelo 

docente, e ao “resgatar as apreensões anteriores, o professor está também ativando um 

processo de “fixação” dos saberes subjacentes a esses objetos – saberes sociais (externos) e 

didatizados (internos)” (NASCIMENTO, 2012, p.9). Dizemos “resgatar as apreensões 

anteriores”, pois, nessas atividades de correção, geralmente o professor faz anotações do tipo: 

rever parte ortográfica, ou rever argumentos da introdução, etc, que leva o aluno à voltar 

àquilo que foi visto antes para continuar a desenvolver a tarefa. Portanto, esses dois gestos 

específicos servem para impulsionar a aprendizagem do aluno.  

Os gestos específicos podem impulsionar, como vimos acima, mas também podem 

restringir ou modificar a produção do aluno. Cada gesto é individual e depende do 

posicionamento de cada professor, pois “Os conhecimentos da disciplina articulam os objetos 

do saber a uma multiplicidade de procedimentos do professor, em sua maioria procedimentos 

discursivos [...]” (NASCIMENTO, 2011, p.13. Portanto, no momento da transposição 

didática, os gestos específicos do professor surgem, revelando as suas representações e 

conceitos, acerca da didática de ensinar e também do saber específico da disciplina que 

leciona. Através do discurso em sala de aula, o professor faz 

[...] comparações, analogias, ilustrações, descrições, exemplos, 
demonstrações, fornecimento de pistas, instruções , explicações, conceitos, 
procedimentos, etc., interpretando, expondo, 
motivando, explorando, validando, regulando, avaliando aprendizagens 
[...](NASCIMENTO, 2011, p.13-14). 

Portanto, a depender do ponto de vista do professor, um gesto específico pode ter 

resultados diferentes. A maioria dos gestos específicos é utilizada a fim de facilitar a 

aprendizagem do aluno, no entanto, nem sempre o gesto pode causar esse efeito. A título de 

exemplicação, podemos citar o gesto específico regulador, esse gesto pode impulsionar, pode 

restringir e pode modificar a produção do aluno, pois depende de como o professor vê o 

processo de correção textual. Se o professor detecta inadequações por meio de um círculo, ou 

sublinhando o erro, por exemplo, nesse caso, não fica evidente a natureza do problema, e a 

resolução fica a cargo do aluno. Esse gesto regulador, feito dessa maneira, pode fazer com 

que o aluno adquira certo receio em escrever novamente, por medo de cometer erros que ele 

não compreende. As duas professoras pesquisadas fizeram dessa maneira, um gesto regulador 
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somente a fim de diagnosticar o erro presente no texto, portanto acreditamos que tal gesto 

pode restringir a produção do aluno. 

Mas, se por outro lado, o professor faz a correção do texto, tecendo comentários a 

respeito das inadequações e dando ao aluno o espaço para que ele próprio possa consertar os 

seus erros, esse mesmo gesto regulador vai poder impulsionar o aluno a modificar a sua 

produção ou, até mesmo fazê-lo produzir um texto melhor. Em todo caso, o modo de agir e o 

conhecimento do professor fazem toda a diferença no momento do ensino. 

Em suma, em consonância com Nascimento (2012, p.5), pensamos que 

os gestos didáticos específicos estão  sempre  a  serviço  da  construção  dos  
objetos  de  ensino,  no  processo  da transposição  didática.  Ou seja, eles 
moldam-se  às  necessidades  da  didatização  dos  objetos escolares,  assim  
como  esses  objetos  vão  sendo  internalizados  à  medida  que  os  gestos 
didáticos do  professor  vão  se  incorporando  à  atividade  de  ensino-
aprendizagem. 

 Daí, enfatizamos a importância de estudos dos gestos didáticos, como elemento 

fundamental para o trabalho docente, pois através deles, no processo de transposição didática, 

percebemos as representações e as crenças dos professores sobre o ensino de língua 

portuguesa. Os gestos de trabalho do professor (fundadores e específicos) são resultantes de 

suas experiências individuais e, também sociais, construídas no seu ambiente de trabalho.  

Professores apresentam “estilos” peculiares para  o agir  em sala  de aula:  
uns têm  a capacidade maior ou menor de tornar dinâmica e  envolvente a 
interação com os alunos e  entre os alunos, de  prender a  atenção da classe, 
de  resolver crises,  criar situações  de humor,  aliviar tensões,  brincar com  
os alunos, encenar situações, etc. Ao mesmo tempo, conseguem controlar a 
situação e retornar ao gênero da atividade dando-lhe contornos próprios. 
(NASCIMENTO, 2012, p.18). 

O estilo, a ação intuitiva durante a aula que fazem parte do agir docente, devem ser um 

ponto de reflexão entre os professores, pois fazem grande diferença no processo de 

ensino/aprendizagem dos alunos. O enfoque nos gestos profissionais pode constituir uma 

ferramenta de importância fundamental nos cursos de formação de professores, para a 

melhoria na qualidade de ensino nas escolas públicas brasileiras. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Começamos a nossa pesquisa com o desafio de investigar os gestos de trabalho do 

professor de Língua Portuguesa na transposição didática, bem como a maneira como o 

professor se apropria dos objetos de ensino, nas atividades de produção textual na aula de 

português. 

Partimos do pressuposto de que os gestos didáticos específicos do professor, no 

momento da transposição didática, poderiam restringir, modificar ou impulsionar a produção 

textual do aluno. Portanto, com a intenção de analisar tais gestos em sala de aula, definimos 

que observaríamos uma turma e uma professora no turno matutino. Durante toda uma unidade 

observamos as aulas dessa turma em questão, mas não conseguimos obter dados para o nosso 

objeto de estudo, já que a professora não trabalhou com atividades de produção textual, nesse 

período. Num segundo momento de observação participante, definimos que a nossa pesquisa 

ocorreria em duas turmas: a turma do matutino que já estávamos observando (já que a 

professora nos garantiu que haveria atividades de produção nessa próxima unidade) e outra 

turma do turno noturno, ambas do 1º ano, mas ambas com professores diferentes e mesmo 

com o planejamento de aulas por área, dividindo algumas atividades de maneira idêntica, 

sabíamos que os gestos profissionais de cada professora seria diferente, pois os gestos 

específicos fazem parte de um procedimento individual e são repletos de história de vida e das 

experiências vivenciadas na vida pessoal e profissional de cada um (NASCIMENTO, 2011, p. 

21). 

Em relação à aula de produção textual, que fez parte do nosso objeto de estudo, 

procuramos analisar a concepção de texto utilizada pelas professoras, e no momento da 

transposição didática em sala de aula, perceber as representações que surgem acerca do 

processo de produção textual, que são também materializadas nos gestos profissionais desses 

professores. 

Observamos trinta e quatro aulas na turma do matutino e dezessete aulas na turma do 

noturno. Escolhemos quatro aulas de produção textual de cada turma e montamos dois 

episódios de aula, que serviram de categorias de análise. Decidimos também, nos valer de três 

produções textuais que foram realizadas nas turmas pesquisadas, durante a unidade em que 

não estávamos na escola, pois através do processo de correção, tentaríamos notar a concepção 

da professora acerca das atividades de produção textual. Nesses textos, percebemos que as 

duas professoras trabalhavam com aquilo que alguns autores denominam “escolarização dos 

gêneros”, que é o uso da produção textual para ser avaliada pela professora, o uso social da 
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escrita restrito ao binômio professor/aluno, fato este que limita a ação de linguagem do 

produtor do texto. 

Vimos nessas produções, que o tema da escrita é escolhido de maneira aleatória pela 

professora, sem atividades pré-textuais, sendo assim, as professoras já não seguiram uma das 

operações proposta por Dolz, Gagnon e Decâncio (2010) para uma produção textual efetiva, 

que é a operação de desenvolvimento dos conteúdos temáticos, em que os alunos devem se 

informar, pesquisar e se instruir antes de produzir um texto. 

Ademais, “Antes mesmo da inserção de um tema para inserir um gênero, a 

preocupação deve voltar-se para o fornecimento de uma situação comunicativa na qual ele se 

faça necessário” (Malaquias e Pereira, 2012, p.94-95). Percebemos em nossa pesquisa a 

ausência dessas atividades de mimetização, que são necessárias no momento da produção 

textual, pois proporciona uma adaptação da situação real de produção do texto para a escolar.  

Com isso, concordamos com Cole (2012, p. 69) quando ela diz que  

A ausência do processo mimético restringe a atividade de escrita a uma ação 
de linguagem escolar, já que os elementos nela presentes, (locutor, 
interlocutor...) só assumem papéis sociais vivenciados no espaço da escola. 
Isso nos remete a uma perspectiva de ensino tradicionalmente difundida: 
formatamos um cidadão a agir dentro do espaço social hipervalorizado –a 
escola- e esvaziamos sua atuação linguageira em outros contextos sociais. 
 

 Nas atividades de produção textual, notamos ainda, que as professoras trabalham com 

tipos de texto, listando um conjunto de regras e normas que os alunos devem adequar no 

momento da produção, vimos durante a pesquisa, que alguns alunos questionaram a 

professora, depois de verem uma lista de itens que não podiam utilizar e outros que deviam 

fazer uso em sua produção, alguns disseram que não saberiam mais como produzir um texto, 

pois não dariam conta de “decorar” tantos detalhes, para poder partir para a atividade de 

escrita. Nesse ponto, percebemos que o trabalho com gêneros do discurso se faria necessário 

e, mesmo acreditando que trabalham com os gêneros na escola, as professoras continuam 

reproduzindo práticas arraigadas no fazer docente. A título de exemplificação, podemos citar 

a questão de ensinar apenas os tipos de texto legitimados pela escola: narração, dissertação, 

descrição, argumentação, quando possuem uma infinidade de gêneros que fazem parte do 

cotidiano dos alunos e, que jamais causariam uma sensação de estranhamento nos alunos, já 

que eles convivem com esses gêneros no dia a dia. No entanto, notamos que a as atividades de 

produção textual realizadas pelas professoras analisadas ocorreram em função do ENEM e de 

outras avaliações que estavam prestes a acontecer, apenas apontando questões que “zerariam” 

seu texto ou não. 
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 Ainda nas atividades de produção textual, percebemos a ênfase dada pelas professoras 

às questões estruturais do texto, pois elas corrigiram o texto na parte ortográfica, de 

formatação, pontuação, etc e pediram que os alunos passassem a limpo para sanar esses erros. 

Nesse caso, a maioria dos alunos não teve interesse em passar a limpo, em casa, porque o 

texto já tinha sido avaliado, e essa última tarefa não acrescentaria nenhum “ponto” extra. 

Nesse caso, a professora apenas apontou as inadequações do texto, mas não deu nenhum tipo 

de explicação de como corrigí-las.  

De acordo com os pressupostos do ISD, aporte teórico escolhido para analisarmos as 

atividades de escrita nessa pesquisa, a atividade de produção textual deve levar em conta o 

local de produção, a situação de produção, o emissor, o destinatário, a função social do 

emissor, etc. Essas atividades têm que ser construídas de maneira processual, ou seja, se inicia 

na primeira versão do texto produzido e termina na reescrita textual. Portanto, “as atividades 

de produção e reescrita, que poderiam (e deveriam) fazer parte mais frequentemente do 

cotidiano de uma sala de aula, são realizadas esporadicamente [...] e, além disso, cunhadas 

como extracurriculares” (MALAQUIAS E PEREIRA, 2012, p.91). Percebemos também, que 

a atividade de reescrita textual tem uma importância fundamental na aprendizagem do aluno, 

pois através dela, ele fará a revisão dos seus próprios erros, com a mediação (correção) prévia 

do professor, e assim, o aluno será responsável pela co-construção do seu próprio 

conhecimento. Na nossa pesquisa essas atividades não aconteceram. As professoras 

pesquisadas disseram não darem conta de cumprir o currículo, participar de outros projetos 

oferecidos pela escola e conciliar ainda com tais atividades, até mesmo a produção textual em 

si, foi realizada pouquíssimas vezes, durante as aulas observadas. 

 Sobre o processo de transposição didática (principalmente a interna), partimos do 

pressuposto de que tal processo tem total importância no processo de ensino, pois os 

conhecimentos acerca da didática da disciplina ensino, bem como os conhecimentos 

específicos da disciplina lecionada, resultam nos gestos específicos, que são essenciais no 

momento da aula.  Como objetivo específico, decidimos verificar o processo de transposição 

didática na aula de cada professora e a influência desse processo no produto final do ensino.  

No segundo nível de mediação da transposição didática proposto por Chevallard 

(1985), estão as instituições de ensino, os programas escolares e as ações no interior da escola 

que acompanham a progressão do processo escolar. Já nesse nível temos um grande problema 

na organização do ensino, que está relacionado à fragmentação dos conteúdos (que vimos na 

nossa pesquisa, quando a professora do noturno trabalha com assuntos gramaticais de maneira 

descontextualizada, ou seja, assuntos como: Regência Verbal, Regência Nominal, 
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Concordância, etc), é nesse segundo nível de transposição que vimos as interpretações 

confusas dos objetos teóricos (como vimos a confusão feita pelas professoras na distinção de 

tipo de textos e gêneros).  

Já no terceiro nível de mediação da transposição didática, encontramos o sistema 

didático, onde estão o aluno, o professor e o objeto de ensino. Foi esse terceiro nível  que nos 

interessou, pois é onde ocorre a transposição didática interna, em que os professores 

transformam os saberes legitimados pela escola no nível 1 de transposição em objetos a serem 

ensinados e, para isso, mobilizam os seus conhecimentos tanto acerca da disciplina, aspectos 

culturais, conhecimentos da didática da disciplina, etc. Com isso, vemos a importância do 

trabalho do professor em sala de aula, a importância da formação continuada, pois qualquer 

saber científico é adaptado pelo professor e materializado através dos seus gestos em sala de 

aula, para que possam ser aprendido pelos alunos. Vimos que o processo de transposição 

didática tem total influência no processo do ensino/aprendizagem, porque depende muito do 

papel do professor. A título de exemplificação, podemos citar o uso dos gêneros que são tipos 

relativamente estáveis de enunciados”, nas palavras de Bakhtin, mas que são construídos de 

maneira sócio-histórica. Os gêneros estão sempre evoluindo com o passar do texto, ou 

surgindo novos tipos de gêneros e o professor precisa estar acompanhando essas mudanças 

que refletirão no momento da transposição didática. Na nossa pesquisa, percebemos a 

preocupação das professoras em ensinar a “norma culta” da língua, que ainda é a mais 

considerada no processo escolar, e que fazem parte da “bagagem” cultural das professoras, em 

relação ao conhecimento da disciplina, como forma a ser privilegiada e repassada aos alunos. 

Percebemos também, que as professoras priorizam mais a forma que o estilo, compactuando 

com o que já é recorrente na escola, pois há anos que a escola vêm reproduzindo conjunto de 

normas e regras e negligenciando os novos letramentos, as práticas sociais e os gêneros em 

circulação nos ambientes de cultura de massa e digital (BARBOSA e ROJO, 2015, p.135).  

Na análise dos episódios de aula, percebemos que os gestos didáticos das professoras 

fazem toda a diferença no ensino/aprendizagem, esses gestos vêm no momento da 

transposição didática, com o intuito, muitas vezes, de auxiliar o aluno, mas que os resultados 

podem ser diferentes, a depender da concepção do professor. Os gestos específicos podem 

restringir, modificar, mas podem também, melhorar a produção escrita do aluno. Na atividade 

de produção textual, por exemplo, o gesto regulador (a correção textual) pode ser importante 

ferramenta para impulsionar o aprendizado dos alunos, já que ele terá a oportunidade de 

modificar e melhorar a sua produção. Já o gesto regulador das professoras pesquisadas, de 

corrigir a parte estrutural, sem que o aluno tenha a oportunidade de refazer o seu texto e ele 
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próprio corrigir as inadequações, podem restringir a produção do aluno, pois ele pode sentir 

receio de errar novamente e não mais produzir.  

Em suma, acreditamos que essa pesquisa seja de relevância para a prática de muitos 

professores, inclusive a nossa, assim como preconiza a LA, para que os professores repensem 

a sua prática pedagógica, pois muitas vezes, o nosso agir está tão arraigado às práticas 

corriqueiras do ambiente escolar (devido a muitos anos de experiência, por exemplo), que não 

estamos “abertos” a modificações no nosso modo de agir. Vimos que o papel do professor se 

faz de fundamental importância no processo de transposição didática, pois é ele quem repassa 

o conhecimento científico ao aluno, e é através de suas representações, dos seus 

conhecimentos culturais e dos seus conhecimentos específicos da disciplina que leciona, que 

os alunos aprendem ou não. Os gestos específicos são produto de uma dimensão subjetiva, 

que estão repletos de experiências individuais construídas no dia a dia de trabalho de cada um, 

por isso cada professor tem um modo singular de trabalhar e gestos específicos peculiares no 

agir em sala de aula. Portanto, acreditamos que o processo de transposição didática e os gestos 

específicos constituem ferramentas indispensáveis no curso de formação de professores, 

principalmente, para se repensar a realização das atividades de produção textual e a 

importância dessas atividades na vida dos alunos. Devido a isso, ao final dessa pesquisa, e 

pelo compromisso com a pesquisa etnográfica, decidimos nos reunir com os sujeitos da 

pesquisa para mostrar os nossos resultados e, tentar promover uma reflexão maior acerca dos 

gestos didáticos, pois vimos que eles fazem toda a diferença no processo de 

ensino/aprendizagem. 
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ANEXO 10 
 

17 de agosto de 2015 (Turma A- noturno- fez parte do episódio 1) 

((Professora entra para ministrar o terceiro horário com um atraso de 11 minutos)) 

1. P.: Bom::: DIa! Você é novo! Como é o seu nome? ((Diz a professora se referindo a 
um aluno sentado na primeira fila)) 

2. Ao. : Silas 
3. P.: Silas? Veio de onde Silas? 
4. Ao.: Daqui mesmo 
5. P.: de manhã? 

((Aluno faz que sim com a cabeça)) 
6. P.: Mas, tá um/uma mudança de aluno de de manhã pra de noite... meNIna... uma 

chiqueza 
(( Muita conversa paralela)) 

7. P.: Psiu::: 
8. Aa.: ProfesSOra, quando é que eu uso a e H A? 
9. P.: H A é do verbo haver. Há/há alunos na sala. Quando é haver haver.  
10.  Aa.: Certo. E o a? 
11.  P.: O a? Tem a preposição... tem a artigo... tem a pronome::: 
12.  Aa.: E o A craseado? 
13. P.: O a craseado é quando  a palavra pede (   ) Eu fui à FEIra. a::: feira ...é::: aí você 

pode trocar ao cinema então quando pode trocar por ao aí você usa crase... diante de 
palavras masculinas você não pode usar cra/crase, diante de verbo você não pode 
usar...diante de palavras mas/femininas você usa...SE o VERbo pedir preposição se a 
palavra que completa pede artigo aí são as REgrinhas que tem que estudar, 
entendeu?... de crase...que a gente aprende lá na 5ª série, 6ª série 7ª série:::né? 

14.  Aa.: É que::: é::: lá no trabalho eu uso muito... cliENte alega que há::: um barulho 
((aluna cita exemplo)) 

15.  P.: Que há H A. E-XIS-TE um barulho... enTENdeu? Aí é H A, certo? 
16.  Aa.: ah:::Entendi. 
17.  P.: Agora::: Há um barulho... existe um barulho (    ) aí é verbo haver: você escreve H 

A cer:::to? 
18.  Aa.: entendi 
19.  P.: Ele fez um barulho... não:: o barulho... porque barulho é palavra masculina não 

pode, então:: a sala está barulhenta aí é a artigo... ele foi à escola é a preposição com 
crase...ele anda a pé: é a preposição sem crase... eu a vi na ru::a é a proNOme. 
Oblíquo... VIU? depois vou dar uma aula sobre isso  

20.  P.: Oh::: psiu:::  
((Professora se vira para falar com o restante da turma)) 

21.  P.: Na AUla passada na aula que fizemos atividades de  redação eu passei UMA uma 
proposta para vocês fazerem não foi isSO? 

22.  Aa.: [vai dar visto?] 
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23.  Ao.: Não::: não... eu não tava aqui não::: 
24.  P.: Psiu:::Pegue aí POR faVOR, porQUE AN-TES de::: trabalhar a proposta de vocês 

nós vamos falar um pouQUInho sobre texto narrativo... tá? 
25.  P.: eu dei (    ) que não estava... quem  não vem  tem que PEgar o caderno de alguém 

pra acompanhar porque lembre que na parte de redação são as ativiDAdes que a gente 
FAZ... tá? E:: observe que as notas das atividades de redação de quem  vem SEMpre 
de quem faz TUdo foi bem melhor que a de Português... POR QUE? QUEM faz o 
TEXtos, traz as PES-QUI-SAS, traz as PROduções de texto: en::tã::o facilita a vida de 
vocês... e quanto melhor: é::: fazer as atividades de redação vai (escolher) me:lhor. 
Então:: eu dei três TEmas.  

26.  Ao.: A senhora já deu as notas da outra unidade? 
((Professora ignora pergunta de aluno)) 

27.  P.: Três temas pra vocês escolherem e::: esCREver o TEX-TO narrativo... não foi:::? 
Uma hisTÓria de amor, uma traGÉ dia ou uma viAgem inesquecível... não foi is:::so? 

28.  Gr. Ao.: Fo::i 
29.  P.: Lembra que eu disse que:::  priMEIra coisa que eu queria chamar a atenção de 

vocês é o seguinte:::eu queria ohh::: disse que pra:: o aluno  prestar atenção são só 
alguns minutos então eu preCIso de vocês de alguns minutos atentos aí... tá? Nós JÁ 
esTÁvamos trabalhando com texto DIS-SER-TA-TI-VO. Dissertar:: não foi is:::so? 
Mas::: eu EStou VOL-TAN-DO à narração... por que::? Porque eu disse na semana 
PASsada, na AUla passada que:: alguns NÃO estavam que mui:::tas vezes as PES-
SO-AS não SAbem dissertar PORque não SAbem NAR-RAR... Porque NÃO SAbem 
CON-TAR uma história... QUEM sabe CONtar uma história CONsegue de alguma 
forma falar sobre alGUM tema... En:::tão se eu sei CON-TAR algo:: quando eu vou 
EScrever sobre algum TE-MA:: sobre vioLÊNcia so:bre::: é::: é::: jus/justiça:: sobre::: 
é::: um tema atual: sobre o BRA sil sobre a economia eu:: conSIgo escrever melhor 
porque EU sei narrar uma história que alguém passou  é:::que sofreu violência:: 

((Professora fecha revista de moda que estava nas mãos de uma aluna)) 
 

30.  P.: Então::: quando eu vou escrever sobre a violência EU sei que o que é que está 
aCONtecendo ao meu redor e consigo falar sobre é: aquele assunto coloCANdo as as 
ideias no papel... Aquilo que eu ACHO:: aquilo que enTENdo sobre violência... 
En::tão a priMEIra coisa que a gente tem que lembrar é:: que o TEX-TO narraTIvo::: 

((Professora começa a traçar um esquema no quadro branco - Anexo 8)) 
 
31. P.: É TENtar o que? CONtar. Narrar o que? Contar, narrar o que? Uma::: 
32. Aa.:história 
33. P.: história 
34. Aa.: Não tem tinta não:::? 
35. P.: Tem não:: tá sem tinta mas dá pra enxergar vocês são todos jovens. ..a  mais velha aqui 
sou eu: 
36. Ao.: [ah:: tá::] 
37. Ao.: ProfesSOra... professora posso ver a nota da unidade? 
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38. P.: Psiu::: Vou falar Depois... com cerTEza 
39. P.: Es::se conTAR a hisTÓria es::se nar:::rar a história pode ser um FAto REal 
((Professora continua escrevendo no quadro)) 
40. P.: Fato RE –AL ou uma::: fic-ÇÃO ou seja um fato fictício: ALgo que reALmente 
aconteceu que eu presenciei ou que alguém presenciou ou ALgo QUE eu criei... Algo CRI-A-
DO por alguém que não aconteceu. Pode ter aTÉ:: baseado em fatos reais como novela por 
exemplo: Uma novela é uma narrativa de ficção mas...em MUItas vezes aquilo que está 
acontecendo na novela foi baseado em fatos reais...algo que aconteceu ali:: já aconteceu com 
alguém ou às vezes quando você tá assisTINdo a novela você observa e fala assim:::POxa 
aquela HIStória ali parece com a minha...não é:::? então::: o que que acontece?... 
((Secretário da escola chega para entregar uma atividade xerocopiada pedida pela professora)) 
41. P.: En::tão EU posso narrar algo que aconteceu e posso narrar ALgo ficcional...que eu vou 
inventar...então tem as histórias de ficção e tem as histórias reais...es:::se fato aqui oh::: que 
eu vou narrar...ele::: pode ser um fato... 
((Professora retorna ao quadro)) 
42. P.: Então:: es::se fato se está SENdo NAR-RA-DO:: está sendo narrado por ALguém... é 
por isso que existe os E-LE-MEN-TOS ... da narrativa...ou os elementos da texto 
narrativo...os elementos...elementos da narrativa ou elementos do texto narrativo...QUANdo 
eu for narrar o meu texto eu tenho que observar alGUNS elementos que FArão parte desse 
texto...PRI-MEI-RO uma observação importante que vocês não POdem errar mais...o texto 
NÃO pode ser escrito num parágrafo só:::vocês JÁ sabem dis::so...que...tem que ser no 
MÍnimo três parágrafos::: quatro parágrafos:::QUANdo é uma narrativa: às vezes:: é:: é:: tem 
o espaço maior... a gente:: é::: fala mais::: não é muito::: restrito a questão das linhas::mas::: a 
gente TEM que aprender a fazer com 30 linhas:::en::tão pode ser quatro parágrafos ou cinco 
paragráfos: quem são esses elementos da narraTIva? PRImeiro QUEM vai narrar a história? 
QUEM vai contar a história? Quem narra a história é o NAR-RA-DOR:: is::so aí vocês JÁ 
aprenderam lá:: atrás:: é só:: para relembrar:viu? é: só para relembrar: is::so aqui é para vocês 
colocarem em prática:: vocês já viram isso há muito tempo::texto narrativo a gente trabalha 
no fundamental 1: 3ªsérie 4ªsérie::trabalha na 5ª série: trabalha na 6ªsérie::7ª série começa a 
trabalhar narrações e já começa a trabalhar os textos de opinião:: 8ª série já começa a 
trabalhar texto dissertativo:: o correto seria es::se:: mas::: eu sei que às vezes esquece:en::tão 
o narrador: eu TEnho três tipo/tipos de narrador: que eu posso U-TI-LI-ZAR no meu texto::na 
história que eu vou contar:: eu tenho um narrador que eu vou chamar de narrador 
Observador:: que é o narrador em TER-CEI-RA pessoa:: aquele que vai apenas CONtar a 
história: então:: 
((Professora dá um exemplo apontando para uma aluna da sala)) 
43. P.: eu vi a história que aconteceu com Jú:  então eu vou contar: eu não estou presente na 
história:: não foi uma história que aconteceu COmigo:: foi uma história que aconteceu com 
ela: então o que é que vai acontecer? EU VOU contar a história dela...então:: eu vou utilizar 
os pronomes em terCEIra pessoa:: ELE/ELA...vou utilizar os VERbos em terceira pessoa::: 
ela saiu::: ela entrou::: ela viajou:::ele::: é::: encontrou:::por que? Porque é apenas o narrador 
o que? OB-SER-VA-DOR::: ele obSERva os fatos: e::: ao::: OBSERvar os fatos:: ele vai 
CONtar a história::de alguém:: que aconteceu com alguém::em algum lugar::um outro tipo de 
narrador é o narrados PER-SO-NA-GEM:: além de CONtar a história ELE também faz PARte 
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da história::a hisTÓria será em PRI-MEI-RA PES-SOA::EU: NÓS: aconteceu com ele (    ) 
então:: eu fui:::é::: durante aquele/aquela semana::: eu fui:::visitar: é:::minha avó: numa 
cidadezinha próxima a Vitória da Conquista: então:: EU fui visitar: EU vivenciei a história e:: 
EU estou CONtando a história: então::: eu sou  um narrador o que? PER-SO-NA-GEM: 
porque eu conto E faço PARte dessa história:: Um outro tipo de narrador: ele:::é::: 
((Professora volta ao quadro para registrar o esquema)) 
44.P.: O-NIS-CI-EN-TE: além de contar a história ele também PE-NE-TRA NA MEN-TE 
DO personagem::: en::tão::: ele::: ele::: ele descobre:: ele fala até o que o personagem pensa:: 
então ele é:::observador e onisciente ao mesmo tempo porque ele conta e ele penetra na mente 
do personagem:::e:: consegue dizer o que o personagem pensa:: dizer o que o personagem 
tá::é::: tá:: imaginando 
naquele momento:: então no próprio TEXto:: ele diz:::ele::ele consegue::: é::: transparecer sua 
(   )... tem até um texto que eu trabalhei em humanas...deixa eu pegar aqui pra vocês...deixa eu 
ver se tá aqui:: 
((Professora procura o texto (Anexo 7) na sua pasta para exemplificar o narrador)) 
 
45. P.: Vou mostrar um exemplo para vocês::: desse narrador onisciente:::aqui:: é o texto 
Inferno Nacional:: que conta a história 
é::: de uma pessoa que morreu e:: foi no inverno chegou lá tinha vários departamentos e::: 
chegando num num determinado departaMENto: é::: ele foi logo no departamentos dos 
Estados Unidos porque ele achou que o departamento dos Estados Unidos era mais 
interessante:::organizado:: e aí vai falando::: e es::se TEX to traz uma crítica sobre é::: a é::: a 
questão da::: das repartições públicas:::porque no final ele mostra o departamento do Brasil 
e:::a fila era muito grande e:::as pessoas queriam saber porque que a fila::: no departamento 
do Brasil era grande:::aí um cara começa a insistir:::perguntar pro outro::: por que que essa 
fila é grande?aí fala porque:::porque que a fila era a grande:::porque a máquina estava 
enguiçada:::a geladeira né:::(   ) o forno::: que era pra:::queimar as pessoas tava 
quebrado:::e::: o FUNcionário que batia:: que dava(   ) chibatadas:::ia dia sim dia não::: 
porque ERA funcionário público::então assim oh::: é uma crítica mesmo:então tem um 
momento AQUI que o narrador diz assim: oh::: 
((Professora começa a leitura de uma parte do texto)) 
46. P.: O falecido já camiNHAva desconsoLAdo por uma rua infernal:: QUANdo viu um 
departamento escrito na porta: Brasil:: e:::que a Fila À enTRAda era maior do que a dos 
outros departamentos:: PENsou com suas caminhas:::aqui tem peixe por debaixo do angu::: 
então ele::: além de contar:::ele ainda transmitiu no texto:: colocou no TEXto: o pensamento 
do personagem:: o que ele havia pensado: e colocou entre aspas:::certo:::? en:::tão é um tipo 
de narrador aí onisciente::ele contou e ainda disse o que:::disse o que o personagem pensou: 
OUtro elemento da narrativa É O LO-CAL: onde:::onde aconteceu a história?(    ) a história 
acontece sempre em algum lugar né:::? Um lugar imaginário ou um lugar real:::então 
acontece sempre em um lugar:::onde acontece a história? então no seu texto você deve 
colocar onde acon::: a história aconteceu:::onde a história está acontecendo::: onde a história 
já aconteceu::que é o local::: 
((Professora volta às anotações do quadro)) 
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47. P.: Então QUANdo?QUANdo a história aconteceu::es::se quando às vezes está 
determinado no texto: naquele dia:: naquela hora::: no ano de 1800 e tal::ou às vezes ELE não 
está determinado no texto:: ele é determinado ERA uma vez uma menina que gostava de::: 
eh::: passear pela floresta:: então: às vezes o tempo eh::: ele não está determinado no texto: 
então às vezes o tempo pode ser DEterminado com DA-ta: DI-a: HO-ra: ou ele pode ser IN-
de-ter-mi-na-do::certo? 
((Professora escreve no quadro)) 
48. P.: Certo? Ele pode estar determinado:: cê pode especificar que horas foi:: que dia foi:: 
que semana foi:: que data foi::: ou você SIMplesmente contar a história e não 
determinar::viu?  
49. P.: OUtro elemento da narrativa:::então: narrador: local::: quando e:: quem é que vai fazer 
parte do meu texto? 
50. Gr.Ao.: Os personagens::: 
51. P.: Os per-so-na-gens::Quem SÃO es::ses personagens?QUEM são as pessoas que 
fazem::: parte do meu texto? 
((Entra um aluno de outra sala, pois a professora havia deixado uma atividade com eles, pois 
outro professor faltou. Ela subiu o horário)) 
52. P.: Tem algum problema passar o texto a limpo com essa letra? 
((A professora olha o caderno do aluno)) 
53. P.: Você não sabe escrever com a outra não:::? 
54. Ao.: sei: mas::: 
55. P.:  A cursiva? 
((Aluno faz que não com a cabeça)) 
56. P.: en::tão escreve com a cursiva: 
57. P.: Ah:::en::tão faz com a letra de forma mesmo que depois eu vou trabalhar com vocês 
isso aí::viu? 
58. Ao.: tá bom: 
((Aluno sai da sala e professora retorna ao quadro)) 
59. P.: En::tão os personagens são::: aquelas pessoas que fazem parte des::sa história::se eu 
estou contando: eu sou narrador personagem::e no meu:: texto:: vão aparecer OU:::tros 
personagens:: quem são esses OUtros personagens? são os personagens::o PERsonagem 
principal ou principais não é? em novela aparece muito isso:::né? personagem principal:: 
aque::le que::: passa a novela toda é::: e você é::: tudo: gi ::ra em torno dele:: não é? é o 
PROtagonista: PRO-ta-go-nis-ta 
((Professora escreve no quadro)) 
60. P.: PersoNAgem PRINcipal:: protagonista: Os OUtros personagens: são os personagens o 
que? secundários::participam  mas NÃO participam com a mes::ma intensidade que o 
personagem principal participa da história: mas eles fazem parte da história:: às vezes: alguns 
personagens são só citados::: às vezes eles aparecem uma vez::: duas vezes:::aparecem  com  
pouca frequência:: e:: ain::da tem o personagem que nós chamamos de AN-ta- go- nis-ta:oh::o 
próprio nome oh::: AN  não é principal:: é o que? é O vilão da história: é o mau não é? o 
personagem ruim:::mau:: personagem mau:::personagem:: mau com u:: en::tão o antagonista 
é::: aquele personagem que::: numa novela: a trama gira em torno do personagem principal 
e:::o antagonista o tempo todo trabalhando para derrubar quem? o personagem principal::é 
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isso que aconte::ce muitas vezes::: numa narrativa né? de::: um/uma::: uma novela:que o 
personagem principal o tem::po todo tá correndo risco porque o personagem vilão:: o 
personagem:: o antagonista quer destruir o personagem principal:: 
61. P.: OUtro elemento da narrativa são os FATOS:: se tá contando uma história tem que ter o 
que? fatos:: o que que acontece nes::sa história? quais são os fatos? Quais/qual qual é é::: é:: o 
que que  desencadeou aquilo ali? en::tão na:: no texto narrativo tem que ter os fatos:: tem que 
ter é::: (     ) tudo que aconteceu com o personagem ou com os personagens::e::: o ENredo é: 
exataMENte como se fosse um reSUmo:: um resumo da história::en::tão se você:: fez uma 
his:::escreveu uma história::sobre é:::uma viagem inesquecível:: em poucas palavras você vai 
dizer:: a história fala de uma mulher que fez uma viagem é::: de navio::durante tantos dias é::: 
e lá: conheceu um grande amor: pronto: priMEIro você resumiu::em poucas palavras::: qual é 
a::: é:::o resumo: qual é: que que a história contou, tá? (   ) isso aqui vocês NÃO podem 
esquecer DENtro do texto narrativo: seu TEXto TEM que::: aparecer esses elementos:: às 
vezes pode aparecer um personagem só:: às vezes pode aparecer dois personagens::às vezes 
pode aparecer até mais:: mas não pode deixar de:::acontecer es::ses elementos no seu texto 
narrativo:: que aí sua história estará::: completa:  
 62. P.:você contará a história: as pessoas vão entender aquilo que você está falando::sobre o 
que:::você está contando: como no TEXto que eu passei pra vocês:: eu direcionei tá?eu 
direcionei::você poderia escrever uma história de amor: você poderia escrever uma história de 
uma viagem inesquecível:e:: você poderia escrever UMA tra-gé-dia:: DENtro desse texto 
narrativo pode acontecer: aparecer: duas coisas:: que nós chamamos de:: de:: 
((Professora se dirige novamente ao quadro)) 
63. P.: DIS-CUR-SO direto e discurso indireto::eu trouxe até uma atividade hoje pra trabalhar 
isso aí com vocês:: o que é um discurso direto e o que é um discurso indireto? Oh::: no seu 
texto pode aparecer a fala do personagem:: fala do:: per-so-na-gem ((Professora fala e escreve 
no quadro ao mesmo tempo)) 
64. P.: de forma direta ou de forma indireta::forma direta é quando você:: o narrador:: 
aNUNcia diretamente o que que o personagem vai falar:: ELE disse:: dois pontos::na outra 
linha: travessão::lemBRANdo que:: se você tá fazendo um texto::aqui tá a SUA margem no 
caderno: oh:: ((Professora desenha o que seria um caderno no quadro)) não esqueçam 
disso::que aí se a gente aprende isso aqui::: a GENte consegue escrever de forma correta::: 
en::tão 
aqui na primeira linha: é a linha aqui da/do caderno: certo? en::tão  AQUI eu coloquei 
taranran aí oh:: (    ) ELE diz:: dois pontos:: AQUI abaixo: onde eu comecei o texto::: o 
travessão NÃO é aqui que eu vou colocar:: eu vou colocar AQUI::: e:: começo a escrever o 
que foi que ele disse:: aqui:: en::tão isso aqui eu tenho que seguir oh:::porque a estrutura do 
meu texto tem que tá organizada:: a organização é muito importante:: AQUI EU não posso 
descer a ladeira:: e nem AQUI eu  posso deixar entrar:: aqui ALÉM de não descer a ladeira:: 
eu não posso parar AQUI:: se não for um ponto::e vir com:::e escrever aqui sendo que aqui 
dava pra escrever:: porque (   ) de uma palavra:: en::tão ESSE cuidado a gente tem que ter e 
a::: a estética do texto é importante né? a esTÉtica do texto é muito importante PORque 
alguém pega um texto pra corrigir e aí vê que o texto tá igual poesia no meIO da folha:::você 
já perde ponto aí:::en::tão:: é importante que vocês observem isso::que isso aqui oh:: é coisa 
oh::: de lá::: de baixo ((a professora estala os dedos demonstrando tempos antigos)) mas a 
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gente esquece: quando vai escrever que:::às vezes a pressa não é? de passar o texto a limpo:: a 
falta de atenção::leva a gente a errar essas coisas mínimas aqui: en::tão:: voltando aqui: no 
discurso direto e indireto vai aparecer no seu texto a fala do personagem:: ou diretamente:: 
onde eu Tenho UM SInal de pontuação que marca a fala direta do personagem:: que é o  tra:: 
travessão:: ou indiretamente:: João disse que estava muito nervoso naquele momento:: en::tão 
(    ) você falou o que o personagem disse:: mas você contou:: inDIREtamente o que ele disse: 
você não falou::você não TRANScreveu no texto a fala dele:: você falou o que foi que ele 
disse:: aí:: nós chamamos isso de discurso INdireto:: Quando vocês fizerem a atividade vocês 
vão ter mais CLAreza do que seja direito porque na volta:: quando voltarmos ((sinal tocou)) 
aí:: a gente vai reunir grupos:: eu vou:: nós somos:: dois:: quatro:::seis::: ((Professora conta os 
alunos silenciosamente )) 
65. P.: vamos fazer grupos de quatro tá? é bom de quatro pra não ficar muito:::colado:: 
66. Ao. : cinco professo::ra:: 
67. P.: é quem é que tá grudado aí que não desgruda?que tem que ser de cinco? 
68. Aa.: professo::ra você pode passar minha média? 
69. P.: oi:::: pode ser na volta? 
70. Aa.: po::de 
71. P.: tá:: 
 
((Professora sai para o intervalo entre as aulas)) 
((Durante o intervalo, houve uma pequena reunião com as professoras de linguagem para 
decidir projetos como o TAL, FACE, e o próximo horário acabou se iniciando com um 
grande atraso)) 
((Professora retorna à sala de aula, muito barulho depois do intervalo)) 
 
72. P.: Oh: (( Professora bate palmas no intuito de chamar a atenção dos alunos))  eu preciso:: 
as pessoas:: é:: nós::nós não vamos realizar o sarau quinta feira como foi combinado por 
causa de:: alguns/algumas dificuldades inTERnas aí:: 
73. Aa.: graças a Deus 
74. P.: agora as pessoas:: quem tem? Psiu::: quem tem poesia escrita POR você? poesia de sua 
autoria:: quem tem poesia de sua autoria:: levanta a mão por favor para eu saber?  
((Um aluno levanta a mão)) 
75. P.: cê trouxe aí alguma? 
76. Ao.: eu:: trouxe uma pra você:::mas não passei a limpo:: 
77. P.: tá aí? 
78. Ao.: Não::mas eu posso trazer: 
79. P.: então você escreve e passa pra mim? Escreve seu nome e a série:: Alguém mais? 
80. Aa.: o que professora? 
81. P.: poesia escrita por você:: de sua autoria:: tem alguma? 
82. Ao.: tem em casa professo::ra 
83. P.: Quem tem em casa? Você tem?  
84. Ao.: tenho 
85. P.: você pode trazer amanhã? 
86. Ao.: eu trago 
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87. P.: aí cê traz amanhã: que amanhã tô aqui::que é minha folga:: aí o que você vai fazer:: 
você vai trazer amanhã::vai entregar a Danilo, certo? 
88. Ao.: certo 
89. P.: vou avisar a ele: fala Danilo é pra entregar pra a professora certo? aí eu pego com ele 
quarta feira no AC 
90. Aa.: fala que é pro pessoal do 1º ano pra não sumir lá 
91. P.: coloca seu nome:: série e turma: tá bom? Você também viu Roberta? Trouxe a sua 
hoje não:: Roberta? 
92. Aa.: Não::: 
93. P.: en::tão coloca o nome::aí Roberta:: aí pega:: aí UMA pessoa por exemplo: ou você::ou 
outra recolhe e dá pra Danilo: (    ) 
94. Ao.: mas tem que ser só amanhã? 
95. P.: é::: tem que tá amanhã com Danilo porque quarta feira eu vou precisar ver: 
96. Aa.: quem trazer amanhã me entregar por favor? 
97. P.: Is:so entrega a colega que a colega entrega a Danilo e fala com Danilo que::: eu aviso a 
ele:: e aí eu acho melhor porque a colega já leva e fala com ele:: não esquece de dar a 
professora não:: tá bom? 
98. Aa.: Is::so 
99. P.: en::tão eu é:::alguém tem alguma pergunta dentro disso AQUI que eu falei? acho que 
eu não esqueci de nada não::eu acho:: 
100. Ao.: professo:::ra minha média 
101. P.: eu dou daqui a pouco viu b? deixa eu passar a atividade que aí facilita:: Oh::: é o 
seguinte:: vou explicar:: psiu:::porque o tempo urge viu? sabe o que é is::so né? 
102. Ao.: eu não::: 
103. P.: o tempo urge e:::oh::: (    ) é o seguinte::deixa eu explicar:: psiu::: ((muito barulho na 
sala)) es::sa atividade é o seguinte:: trabalhando a narração:: aí tem algumas questões 
aBERtas importantes pra vocês responderem e tem UMA questão:: que é a QUEStão 5 que é:: 
uma produção que a gente vai deixar pra fazer depois::as outras de seis até a onze são de 
marcar:: como é em grupo:: o que é que você vai fazer?como é em grupo você VAI:: RES-
pon-der a LÁpis::tá? aqui:::certo? pra gente corrigir na próxima aula de redação::: NÃO 
precisa fazer à caneta não porque se errar vai virar um borreiro en::tão mas todos devem 
participar:: tá certo? se alguém achar interessante a atividade e QUIser tirar a xerox para você: 
aí depois tira porque eu só:: mandei tirar a xerox:: exatamente pros grupos:: que são três 
folhas que se transformam em uma::duas::três::quatro::cinco né? porque a última (    ) porque 
se não minha cota ia embora no início da terceira unidade e eu não gosto não porque aí eu fico 
sem cota tá? se acharem melhor trabalhar assim oh::: sem grampear e depois na hora de me 
entregar eu vou e:: vou::: e grampeio cada uma tá certo? en::tão na primeira questão vai 
trabalhar a questão do narrador:: narrador em primeira pessoa:: narrador em terceira pessoa:: o 
que vai prevalecer em cada fala aqui:: discurso direto: discurso indireto::discurso direto livre é 
quando::é:::fala o que o personagem::: ele CIta o que o personagem falou e:: ALÉM disso o 
que o personagem pode estar pensando também::en::tão tem várias falas aqui::vários 
fragMENtos de textos:: aí você vai colocar com lápis se é letra A se o narrador é em primeira 
pessoa:: se é letra B: alguns pode ter dois A e B: A e B não:: mas A e C:: pode ocorrer duas 
letras em cada um:: por isso que o quadrinho/o parênteses é grande: 
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104. P.: a questão dois:: tem:: o fragmento do::: tirado do/da obra O analista de Bagé de Luís 
Fernando Veríssimo: você vai::: todos estão em discurso direto tá vendo? com travessão:::o 
que é que você vai fazer::se tá em discurso DIreto::que é a fala do personagem com travessão: 
você vai transformar em discurso indireto:: vai contar com suas palavras o que ele tá falando (    
) en::tão tá no direto você vai passar pro indireto:: a questão de número três é o contrário:: tá 
no indireto e:: você vai passar para o direto::aí você vai usar os dois pontos e:: o travessão:: a 
questão quatro é::: observe o discurso direto::e ::: escreva um exemplo semelhante:::você vai 
ler e colocar um exemplo semelhante cria::do por você:: a cinco é a produção de texto:: que 
você vai deixar para depois::que eu vou explicar e você vai fazer depois:: porque a produção 
de texto vai ser INdividual::certo? e:: a seis:: a sete e:: a oito::a nove:: a dez e a onze::são 
questões de marcar:: você A::penas uma alternativa:: grupos de quatro por favor? 
105. Aa.: de cinco::: professo::ra 
106. P.: sim:: en::tão aqui é de três e aí é de cinco:oh:: atenção cada um grupo vem aqui e 
pega um por favor:: 
 
((Professora entrega a atividade xerocopiada (Anexo 9) e alunos começam a arrastar as 
cadeiras para se sentarem em grupos)) 
107. P.: tá sem grampear viu? na hora que eu fizer a chamada aí a pessoa que quer saber a 
nota vem aqui:: quem mais falta? falta quem? grupos de quatro:: já pegou? vocês? ei:: não é 
individual não:: ei:: é um por grupo::vai faltar se vocês pegarem mais de um: pegou mais de 
um aí? 
108. Ao.: não:: 
109. P.: tá:: quem falta?ei::: você hoje tá atacado hein? ((Professora se refere a um aluno que 
não para de conversar)) 
110. Ao.: hoje éo dia que eu tô mais sossegado na sala:: 
111. P.: sosse::gado? misericórdia do dia que tu tiver pior::psiu::: falta quem? 
112. Aa.: nós:: pro:: 
113. P.: pega aqui:: amore por favor: 
((Professora deixa os alunos respondendo à atividade e vai pra outra sala corrigir o exercício 
que havia deixado e não retorna mais nesse dia para esta turma)). 
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ANEXO 11 

29 de outubro de 2015 (Turma A-  noturno - fez parte do episódio 1) 

1.P.: Boa noi::te:: nós vamos dividir a aula em dois momentos:: primeiro momento nós vamos 
trabalhar um slide ONde nós vamos revisar tex::to dissertativo argumentativo que é o que eu 
vou cobrar segunda fei::ra:: na segunda feira eu vou pôr uma proPOSta pra vocês 
escreverem:: ou um TEXto ou um parágrafo:: se for um parágrafo vocês vão seguir o que eu 
pedi lá:: tantas LInhas não pode ultrapassar:: um TEXto vai seguir o que eu vou pedir lá:: 
então:: primeiro nós vamos trabalhar um pou::quinho das características do texto dissertativo 
argumentativo:: pra vocês RElembrarem:: parecendo com aquela aula que a gente teve aqui:: 
sobre o Enem LEMbra? Pois é:: Depois eu já trouxe aqui:: é:: já xerografado:: 

2. Ao.: Trouxe bolo pra nós? 

3. P.: Bo::lo? ((Risos)) É aniversário de quem? 

4. Ao.: Despedida ué:: 

5. P.: Eu já trouxe oh:: REsu::mido TUdo que você podem fazer:: e o que vocês NÃO:: 
POdem:: fazer no texto:: que vai servir pra vida de vocês aí:: porque hoje é nossa última aula 
de redação:: segunda feira já começa a prova:: tá? (   ) 

6. Ao.: Toma pró:: Aquela atividade em dupla você ainda tá aceitando? ((Aluno se levanta e 
entrega alguma atividade atrasada para a professora)) 

7. P.: Tô:: DEpois você me entrega no final da aula tá? Eu só quero saber o seguinte:: tem 
alguns alunos que vão:: é:: fazer uma atividade de interpretação:: que não fizeram:: quem é? 
Levanta a mão aí que eu vou dar logo:: (   ) Só vocês três? ((Professora entrega a atividade 
atrasada)) 

((Muito barulho e conversa paralela. Aluno desliga a luz pra ver slides melhor (Anexo 13). 
Colegas gritam.)) 

8. P.: Não precisa desligar não:: Oh:: lembra que nós já conver::samos sobre o texto 
dissertativo:: no texto dis-ser-ta-ti-vo você vai abordar::: você vai Escrever::  

9. Ao.: Profes::sora eu não fiz o teste não:: 

10. P.: Eu passei aí perguntei e não respondeu:: tá dormindo é? Oh GENte vocês devem estar 
brincando comigo né? Oh meu pai do céu:: toma menino:: 

11. Aa.: Oh professora:: esse aí é o que a senhora passou sexta? ((Professora prepara slides 
para a aula)) 

12. P.: Não:: passei sexta foi português:: is::so é um teste de interpretação que oh::: tem 
sé::culos:: então:: lembrando que o texto dissertativo você vai expor uma opinião sobre um 



206 
 

assunto que você leu:: por isso que você não pode escrever sobre o que você não conhe::ce:: 
sobre o que você não sabe:: por isso que eu falo sobre a questão da leitu::ra:: por exem::plo:: 
nós trabalhamos é::: eu pedi que vocês pesquiSASsem sobre violência:: então:: se eu peço pra 
você falar sobre violência você vai EScolher:: DENtro daquilo que você leu:: que tipo de 
violência você vai botar no SEU texto:: se vai abordar a violência doméstica:: se vai abordar:: 
é:: uma violência:: a questão da violência física:: se vai abordar a questão da discriminação 
que:: não deixa de ser:: um tipo de violência:: o bullying é um tipo de violência:: então:: você 
tem que:: ver:: para que rumo:: que rumo você vai tomar na hora de escrever seu texto:: mas 
pra isso é necessário que a gente LEIA sobre o assunto:: então se você fala sobre a violência 
em CONquista:: você tem que ter uma ideia do que seja violência pra você escrever:: não é 
simplesmente contar um CAso que aconteceu na viziNHANça:: ou um caso que você leu num 
BLOG ou um CAso que você leu no jornal:: é você SAber argumentar:: falar:: o que é a 
violência:: como está a violência:: até citar dados:: sobre a violência para::: depois trazer 
um/uma possível solução para o problema da violência:: no Brasil:: ou na SUA cidade ou no 
SEU bairro:: porque a depender do bairro a gente sabe que às vezes sofre mais violência do 
que outros:: então TUdo isso a gente tem que ter é:: como argumentos na hora de escrever o 
texto:: não é simplesmente jogar a ideia no papel:: tem que jogar a ideia e argumentar:: então:: 
quais são os pontos que vocês devem prestar atenção na hora que for escrever o texto:: 
priMEIro quando é abordado o tema:: quando é dado o tema:: eu preciso interrogar o tema:: 
por que isso? por que violência? O que é violência? Então:: eu PEgo o tema:: eu peguei 
violência por:: porque foi um tema que nós trabalha::mos que vocês pesquisaram:: então:: o 
que que é violência? Como a violência tem acontecido? Então você vai interrogar o tema:: 
pegar o tema:: e descobrir:: depois eu vou mostrar um exemplo de redação como é que você 
faz para interrogar isso aí:: responder com a opinião:: então VOcê interroga o tema e depois 
per:: responde:: você mesmo responde:: o que você acha disso? Você concorda? Você 
discorda? Como é que você acha que tá? Qual o grau da violência? O que que tem 
aconteCIdo? O que tem geRAdo? O que que tem:: é:: O que as pessoas tem feito pra que as 
pessoas tenham vivido momentos de tanta violência não SÓ em Conquista:: como na Bahia:: 
como no Brasil como no mundo:: né? Nós estamos passando por is::so:: todos os dias quando 
você liga a televisão sempre tem alguma coisa relacionado a:: ao que está acontecendo lá fora 
também:: ontem mesmo a última reportagem de ontem foi:: um casal que invadiu uma clínica 
e saiu atirando:: sem PEna:: né? E VÁrias pessoas fe::ridas né? Então:: o que que acontece?  
Então o porquê:: dessa violência:: então:: primeiro você tem que se questionar:: aí a resposta 
você mesmo pode dar DENtro daquilo que você tem:: dentro dos seus conhecimentos:: por 
isso que sempre quando tem:: tem uma redação:: ás vezes quando vem um tema:: 
principalmente do Enem fala lá:: dentro dos seus conhecimentos:: os conhecimentos que você  
já tem no decorrer da sua vi-da: Então por que? Porque você já viveu até aqui:: vivendo até 
aqui você já viu:: já leu:: já presenciou:: VÁrias situações sobre aquele tema que você vai 
escrever:: apresentar um argumento base:: precisa ter um argumento convincente para você 
provar porque que realmente tá tendo a violência:: apresentar argumentos auxiliares:: por 
que? Porque nós aprendemos que NO MÍNIMO tenho que ter três parágrafos:: um parágrafo 
de introdução:: dois de desenvolvimento e:: um de conclusão:: os meus dois parágrafos de 
desenvolvimento eu tenho que apresentar ARgumentos:: eu tenho que apresentar provas:: eu 
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posso apresentar EXEMplos:: eu posso apresentar dados:: dentro desses dois parágrafos:: 
Diga:: 

13. Ao.: Por exemplo:: sobre a fome:: aí eu coloco dois argumentos:: eu coloco as causas da 
fome no parágrafo um e no segundo argumento os efeitos e as consequências:: aí como faz 
com argumento auxiliar nessa lógica de causa e efeitos? 

14. P.: Você pode colocar:: você vai colocar:: na introdução você vai colocar a tese:: é o que é 
fome? Fome:: ou o que que:: como as pessoas tem experimentado a fome:: no SEgundo  você 
vai colocar causa e consequência:: Porque fome não é um tema que você pode falar de pontos 
positivos e pontos negativos:: existem temas que você pode falar sobre pontos positivos e 
pontos negativos:: e tem:: por exemplo a internet:: a internet é um tema que você pode falar 
sobre pontos positivos e pontos negativos:: a fome você não:: é um tema que você pode falar 
sobre causas e consequências:: isso você vai colocar nos seus dois parágrafos de 
desenvolvimento:: Qual é a causa da fome? Quais são as consequências da fome? Aí você 
pode citar:: situações::: do Brasil onde as pessoas estão passando fome:: OU do lugar onde 
você mora em que as pessoas estão passando fome:: isso aí você cita no desenvolvimento E:: 
NA conclu::são: é que você vai trazer UMA possível solução pra fome:: O que que pode ser 
feito pra que:: a  fome ser diminuída? Porque você sabe que:: é utopia você dizer que vai 
acabar com a fome:: a gente sabe que é utopia:: Então:: a gente não pode também criar uma 
FORma na redação e dizer ah:: a fome vai:: eu:: eu queria que a fome no mundo acabasse:: 
como uma varinha de condão:: não é assim:: Então:: os PONtos que você vai colocar é no 
desenvolvimento:: as causas e consequências da fome: (   ) se você criar um OUtro parágrafo 
de desenvolvimento você POde CItar lugares onde as pessoas estão passando fome:: pode 
co::locar dados:: no estado de São Paulo e citar os dados pra isso:: isso aí você vai fazer tudo 
no desenvolvimento e:: na conclusão:: você vai trazer uma possível solução para o problema 
da fome:: certo? Respondi sua pergunta? 

15. Ao.: Hum run:: 

16. P.: Aí você vai apresentar oh:: dentro dos argumentos auxiliares:: você vai apresentar 
depois o FAto:: um exemplo:: e/ou dados e depois vai con::cluir o seu texto:: Aí o que que 
acontece? Transforme o tema uma pergunta:: não quer dizer que você precisa começar o seu 
texto com uma pergunta:: mas você pode transformar o tema violência:: POR que violência? 
Pra que tan-ta violência? Por que as pessoas tão sofrendo TANta violência? Então:: você 
transformou o tema violência em pergunta:: pra que você no SEU texto RESponda essas 
perguntas:: Procure responder essas perguntas de um modo simples e claro:: concordando ou 
discordando:: ou AINda concordando em parte e:: discordando em parte:: es::sa resposta é seu 
ponto de vista:: você vai responder o porquê de sua própria pergunta:: LEMbrando que você 
não vai responder utilizando:: EU acho que as pessoas estão sofrendo violência por isso e por 
isso:: não é EU ACHO:: É você vai olhar para o:: o:: vai fazer o panoRAma:: de tudo que tá 
acontecendo e vai colocar SUA opinião:: sem usar a primeira pessoa:: você pode usar a 
primeira pessoa do plural quando você se incluir na sociedade:: né? A sociedade:: nós:: 
fazemos parte dessa sociedade:: acabamos sendo atingidos por isso por isso e por is::so:: aí 
sim:: você pode usar:: 
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 17. Ao.: Pode usar assim oh:: professora:: isso está acontecendo por tal e tal e tal? 

18. P.: Exatamente:: ((Professora continua apresentando os slides e lendo)) O mais provável é 
de terceira pessoa:: Pergunte a você mesmo porque de sua resposta:: uma causa:: um motivo:: 
uma razão:: para justificar sua posição:: aí estará seu argumento principal:: agora procure 
descobrir outros motivos que ajudem a defender o seu ponto de vista:: a fundamentar sua 
posição:: esses serão arguMENtos auxiliares:: foi o que eu expliquei pra:: Silas:: Em seguida 
procure algum fato que pode servir de EXEMplo:: para reforçar sua posição:: esse fato ou 
exemplo pode vir de sua memória VIsual:: algo que você viu:: ou leu em algum lugar OU 
pode ser também das coisas que você ouviu:: do que você leu:: então:: por isso que é 
importante a leitura:: SEMpre digo a vocês:: NÃO existe escritor sem ser lei-tor:: porque você 
não POde escrever sobre aquilo que você não sabe:: porque aí o que é que vai acontecer? 
Você vai encher linguiça:: você vai ficar repetindo a MES::ma coisa no texto:: você vai ficar 
falando a MESma coisa e não vai chegar nunca a uma conclusão:: porque você não sabe do 
assunto: eu não posso falar sobre é:: os refugiados da SÍ-ria se eu não assisti sobre is:so:: se eu 
não ler sobre isso:: porque aí eu só vou ficar contando é:: falando no meu texto um fato:: um 
fato que aconteceu:: que todo mundo ficou sabendo que foi o aparecimento do corpo do 
menino na praia:: aí todo mundo se apegou àquilo ali:: Então o que é que vai acontecer? No 
meu texto SÓ vai aparecer aquilo ali:: Por que? Porque eu só sei aquilo:: Porque eu não li 
sobre o assunto:: porque eu não busquei:: porque eu não pesquisei:: pode ser um fato:: um 
fato da vida política: econômica e social:: pode ser um fato histórico:: Por que? Porque no 
meu tex::to:: o início do texto que é a tese:: que é a ideia central:: pode ser iniciado com uma 
retrospectiva histórica:: por exemplo:: você pode começar falando:: ah:: durante o período 
colonial a vioLÊNcia era:: é:: menor:: ou a violência era:: é:: é:: não não era tão grande como 
hoje:: por naquela época:: e citar fatos históricos:: coisas que aconteceram na época que são... 
não pode NEM comparar com o que acontece hoje:: ele precisa ser bastante expressivo e 
coerente com o SEU ponto de vista:: o fato ou exemplo geralmente dá FORça e clareza à 
nossa argumentação:: esclarece a nossa opinião:: fortalece os nossos argumentos:: ALÉM 
disso pessoaliza o nosso tex::to di-fe-ren-cia o nosso tex::to:: como ele nasce da experiência 
de VIda ele dá uma marca PESsoal a dissertação:: a partir desses elementos procure juntá-los 
no texto:: que é o  rascunho:: de sua redação: Então:: primeiro você bota os pontos:: eu vou 
falar sobre isso e isso e isso:: aí você faz o rascunho:: por isso que é importante o rascunho:: 
por às vezes as pessoas por pressa:: com medo de não dar tempo:: principalmente em Enem e 
vestibular:: faz logo o texto aí quando LÊ o texto:: vê que tem vários erros:: não SÓ erros de:: 
ortográficos mas erros de concordância:: nós trabaLHAmos concordância verbal e 
concordância nominal:: Pra que? Pra usar nos textos:: A gente trabalha português pra usar em 
redação:: Porque que que eu trabalho regência verbal? Pra usar o verbo correto na hora de 
produzir meu texto:: Por que que eu trabalho concordância verbal e nominal? Pra usar 
correto:: Por que que eu trabalho pronome? Pra usar o pronome correto:: usar me e não mim:: 
com esse negócio agora de facebook:: de:: de:: whatsapp né? O me:: vira:: todo mundo vira 
índio:: mim vai levar:: mim não sei o que:: vira índio::  Por que? Porque o me M E é objeto 
direto:: então:: eu vou ... ele vai ME levar:: M E e não MIM: porque mim levar é linguagem 
de índio:: ele vai levar um presente para MIM:: aí depois da preposição eu uso MIM:: 
Então::tem que ter esse cuidado:: a gente aprende português pra colocar no texto pra na hora 
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de escrever o texto não escrever de forma INcorreta:: Porque é exigido na escola o que? A 
linguagem CULta:: Então se eu escrevo lá no meu texto do Enem ou no vestibular: MIM  ele 
vai MIM:: aí né? Complica já pra você a nota:: A partir desses elementos:: procure juntá-los 
num tex::to que é o rascunho de sua redação:: por enquanto você pode agrupá-los na 
sequência que foi sugerida:: Exemplo de redação com esse esquema:: por EXEMplo aí tá 
aqui:: como encarar:: como encarar a questão do erro:: TÍtulo buscar o sucesso: ((Aluna 
entrega a avaliação que estava respondendo)) 

19. P.: Bota ali no meu classificador por favor:: Então:: o título é buscar o sucesso:: lembra 
que eu já disse a vocês que  título a gente só coloca se pedir:: não é obrigatório não tá? E se 
FOR colocar o título tem que ter o CUIdado de observar o TEXto que eu escrevi para NÃO 
colocar o tema como título:: você não fazer isso:: e criar um título DENtro daquilo que você 
EStá trabalhando:: um título interessante porque o título vai chamar atenção da pessoa pra ler 
seu tex:to: O homem nunca pôde conhecer aCERtos sem lidar com seus erros:: Então:: esse 
aqui é a TEse:: é a frase principal pra puxar o texto:: Então qual é o título? Qual é o tema? O 
tema é como encarar a questão do erro e o título buscar o sucesso:: Então:: ele vai trabalhar o 
que? Ele vai trabalhar:: que para ter sucesso às vezes pode ter erro:: ás vezes você pode errar:: 
então:: ele já começou com tese:: O homem nunca pôde conhecer acertos SEM lidar com seus 
erros:: aí ele vai trabalhar isso aqui:: DENtro do tema que é como encarar a questão do erro:: 
Quais são as duas argumentações que ele vai utilizar para ... quais são as duas argumentações 
que ele vai utilizar para o seu tema? O erro pressupõe a falta de conhecimento:: ou 
experiência:: a deficiência de sintonia entre o que se propõe a fazer e os meios para a 
realização do ato::: Deriva-se de inúmeras causas  que incluem TANto a falta de informação 
COmo a inabilidade em lidar com elas:: esse foi o primeiro argumento que ele utilizou pra 
falar sobre o erro:: segundo argumento ... Já acertar:: obter sucesso:: constitui-se na EXAta 
coordenação entre INformação e execução de qualquer atividade:: É o alinhamento preciso 
entre o que fazer e como fazer:: sendo esses dois pontos INdispensáveis e Inseparáveis:: 
Como atingir o acerto? En::tão ele já tá no QUARto parágrafo:: primeiro parágrafo ele usou 
só uma frase:: que você pode usar:: uma tese só numa frase:: ou num período composto por 
duas ou três frases:: aí ele vem:: segundo parágrafo:: terceiro parágrafo:: já tá no quarto 
parágrafo:: COmo atingir o acerto? A experiência é fundamental:: na maioria da VE::zes é 
alicerçada em erros anteriores:: que ensinarão os caminhos para que ca::da experiência ruim 
NÃO mais ocor-ra:: assim:: um jovem que presta seu primeiro vestibular e fracassa POde a 
partir do ERro:: descobrir seus pontos FAlhos e aos POU::cos:: alinhar seus conhecimentos à 
capacidade de enfrentar uma situação de nova prova e pressão:: es::se jovem: mesmo jovem:: 
no mercado de trabalho poderá estar envolvido numa situação semelhante:: seus Momentos de 
FRAcasso ES-ti-mu-la-rão sua criatividade e maior empenho:: o que faTALmente levará a 
posteriores acertos fundamentais em seu trabalho:: e aí ele vai concluir:: AS::sim ou 
PORtanto:: aí você tem que lembrar porque existem AS conjunções:: os coNECtivos:: de 
conclusão: que vocês também já aprenderam e:: aí você utiliza:: assim o aparecimento dos 
erros nos atos humanos é inevitável:: POrém é preciso ACIma de tudo saber lidar com eles:: 
conscientizar-se de cada ato falho e tomá-los como desafio:: NUNca se conformando:: sempre 
buscando a superação e o sucesso:: antes do alcance da luz será sempre preciso percorrer o 
túnel:: então:: ele terminou o seu tex::to: mostrou os exemplos:: mostrou a situação que a 



210 
 

pessoa pra acertar às vezes precisar errar e concluiu o seu texto:: então:: ele fez cinco 
parágrafos:: e outra COIsa:: QUANdo alguém PEga o seu texto para ler:: o seu texto tem:: 
tem que ser um texto objetivo:: você não pode ficar oh:: falando da mesma coisa não:: porque 
as pessoas não entende:: então:: O LEItor:: primeiro quando você:: você faz o texto:: você lê:: 
você entendeu o que você leu:: então:: ótimo:: então alguém precisa entender o que você leu:: 
então:: a LEItura uma só:: a pessoa entende a mensagem que você vai passar:: então tem que 
objetivo:: não precisa ser prolixo:: não precisa ficar inVENtando palavras difíceis pra botar no 
texto:: você tem que passar sua mensagem de forma clara e objetiva:: 

((Alunos entrando e saindo da sala o tempo inteiro)) 

20. P.: Esquema de uma dissertação:: olha:: vestibular um mal necessário:: o VEStibular 
privilegia os candidatos pertencentes às classes mais favorecidas economicamente:: Prova:: os 
candidatos que estudaram em escolas ruins com estrutura deficiente COmo as escolas 
PÚblicas do Brasil:: por mais que se esforcem não tem condições de concorrer com aqueles 
que frequentaram BONS colégios... MESmo que o acesso à Universidade fosse facilitado para 
o candidato de condição econômica inferior:: o problema não seria resolvido:: pois a falta de 
um aprendizado sólido no primeiro e segundo grau comprometeria o ritmo do curso superior::  
AS diferenças entre as escolas públicas e privadas são as verdadeiras responsáveis pela 
seleção dos candidatos (   ) então:: é um problema:: e a gente sabe que é um problema que 
acontece:: é uma série de causas e consequências que eu falei a Silas:: às vezes você pode 
fazer um texto e mostrar as causas e consequências:: qual o tema? Constatamos que no Brasil 
existe um grande número de correntes migraTÓrias  que se deslocam do campo para as 
grandes e médias cidades:: que é o que acontece:: e:: acontecia MUIto mais:: antes né? E 
agora ainda acontece muito:: sair do interior para a cidade grande à procura de uma vida 
MElhor:: para encontrarmos uma causa:: perguntamos: por que? Por que que as pessoas 
saem::  dos lugares onde eles estão:: mesmo com a vida até confortável:: mas não uma vida 
tão:: de:: de:: questão financeira né? de muita abundância:: quer quer:: quer viver a vida:: quer 
realizar seus sonhos:: eles vão em busca de que? Dentre as respostas possíveis poderíamos 
citar o seguinte fato: por que que as pessoas saem? A zona rural apresenta iNÚmeros 
problemas que dificultam a permanência do homem no CAMpo:: no sentido de encontrar uma 
consequência para o problema enfocado no tema acima cabe a seguinte pergunta:: O que 
acontece em razão disso? Por que é que as pessoas saem? Por que que as pessoas não querem 
permanecer no campo? UMA das possíveis respostas seria:: as cidades se encontram 
despreparadas para absorver esses migrantes migran::tes e oferecer-lhes as condições de 
subsistência e trabalho:: tanto é que:: quando as pessoas saem do interior que vão pra São 
Paulo:: que vão pro Rio:: eles não vão pra morar MElhor do que elas moram:: muitos vão 
morar em fa-ve-las:: muitos vão pra RUA:: quantos desempregados tem em São Paulo e no 
RIo? Estão na rua:: na rua MESmo:: viram moradores de rua:: porque não tem onde morar:: 
então:: às vezes a causa é:: é forte e a consequência às vezes se torna até pior:: veja que a 
causa e a consequência citadas neste exemplo podem ser perfeitamente substituídas por 
OUtras:: encontradas por você:: desde que tenha relação direta com o assunto:: as sugestões 
apresentadas de MAneira nenhuma são as únicas possíveis:: veja outros exemplos:: Causa:: 
psiu:: meninos:: as pessoas mais VElhas tem medo de:: do novo:: elas são mais 
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conservadoras:: até em assuntos mais  (  )  :: muitas pessoas são analfabetas eletrônicas pois 
não conseguem operar NEM o vídeo cassete:: Consequência:: Elas se tornam DEsajustadas 
pois dependem dos mais jovens até para ligar o forno micro-ondas:: elas precisam 
acompanhar a evolução do mundo:: esquema da redação de causa e consequência:: então:: (   ) 
O primeiro parágrafo foi vai apresentar o TEma com uma ligeira ampliação:: no 
desenvolvimento você vai colocar a CAUsa:: que são as explicações adicionais:: a 
conseQUÊNcia:: com explicações adicionais e a conclusão que é a expressão inicial mais::: a 
REAfirmação do tema que você lançou lá:: no primeiro parágrafo:: mais a observação final 
que pode ser uma::  solução para o problema:: ou uma pergunta:: uma/um questionamento 
sobre aquele problema para que alguém venha resol::ver depois:: diga Isaac: 

21. Ao.: Ué professora:: como é que eu faço pra mim memorizar isso aí tudo que a senhora tá 
falando? ((Risos)) 

22. P.: Aí você tem que ler todo dia:: ler todo dia:: 

23. Ao.: Porque é muita coisa hein? 

24. P.: (   ) Eu mostrei na aula passada uma:: uma:: é:: ((Toca a primeira aula)) eu dei isso 
aqui pra vocês escreverem lembra? E aí pensando na:: na:: pensando no:: no:: Enem e 
pensando no que eu falei HOje pra vocês: quando vocês pegarem uma tema desses oh:: Redes 
sociais exposição ou intromissão ? Aí você vai pensar:: eu vou falar de causa e consequência 
ou vou falar de ponto positivo e negativo? Talvez seja mais fácil quando se falar em rede 
social sobre os pontos positivos e negativos porque EXIStem os pontos positivos HOje:: mas 
também existem MUItos negativos: e aí você vai perguntar:: por que que a rede social pode 
ex::por? Por que que a rede social hoje ao invés de aproximar como era o objetivo tá 
afastando as pessoas? Tudo isso você tem que observar:: aqui também:: (   ) mas eu já passei 
isso aí pra vocês:: Oh menino:: você que trouxe o jantar:: oh:: vai pra mim ali na sala dos 
professores:: pega umas garrafinhas de água que eu deixei lá... lá em cima da mesa... 

25. P.: Ok: é:: eu vou entregar:: oh:: a gente não vai ler tudo não viu? Porque é muito longo:: 
mas a gente vai observar alguns pontos principais... 

26. Aa.: Entrega a prova:: 

27. P.: O que é menina? Que prova? 

28. Aa.: A que a gente fez:: 

29. P.: Não:: não vou entregar a prova hoje não:: tá aqui mas primeiro eu vou terminar a aula:: 
se der tempo entrego hoje se não entrego amanhã... 

((Professora entrega a apostila- Anexo 9 )) 

30.P.: Olha! Se jogarem papel no chão vocês vão limpar:: Não pode sujar:: Es::ses meninos 
não querem mais ficar na sala:: ainda mais final do ano né? oh:: tem algumas coisas aqui que 
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nós já fa::lamos pra não ficar repetitivo:: toma o seu querida oh:: tava onde amor? 
((Professora se refere a uma aluna que está entrando na sala)) 

31. Ao.: Pra que isso? ((Aluno fala se referindo à apostila)) 

32. P.: A partir do terceiro parágrafo aí:: antes de começar a dar dicas sobre como escrever 
uma redação:: saiba qual é a diferença entre uma redação dissertativa e uma redação 
argumentativa:: redação argumentativa:: esse texto tem o propósito de Informar:: ou seja:: 
através da dissertação são TRANSmitidas informações::  para o leitor:: informações para o 
leitor: redação argumentativa:: esse texto tem o propósito de CONvencer o leitor: fazendo 
com que passe a ter a mesma opinião que o autor:: e:: redação dissertativa argumentativa:: 
esse texto é composto pela JUN-ÇÃO dos dois tipos apresentados acima:: o dissertativo e o 
argumentativo:: is::so significa que um texto que:: ao mesmo tempo:: explique um tema:: 
mostre um tema e:: instigue o leitor a seguir a opinião do autor:: e:: quem é o autor? Você: 
que tá escrevendo sobre o tema e:: é considerado como dissertativo argumentativo:: aí tem 
oh:: redação é o próprio ato de redigir:: a pior inimiga da redação é a pre-gui-ça men-tal:: 
Quem tem preguiça de ler:: quem tem preguiça de pen::sar não aprende a escrever NUNca:: e 
vocês já passaram um tempo na escola:: bem grande:: já era pra tá oh:: escreven::do sem 
preguiça:: ah professora:: e outra coisa oh:: ah:: eu não vou escrever hoje não que eu não tô 
inspirado:: não tem inspiração não:: inspiração é pra poema:: pra redação ter que ter 
conhecimento:: leitura:: você tem que tá inspirado pra escrever um poema pra namorada::  pra 
escrever um poema sobre a natureza:: para escrever um poema sobre qualquer assunto:: 
agora... para:: re-di-gir tem que ser leitor:: não é inspiração que vai fazer você escrever não:: 
porque fala ah:: professora não vou fazer redação hoje não porque eu não tô inspirado:: 
inspirado pra outra coisa:: pra redação você tem que SER leitor:: aí tem as orientações vocês 
lêem DEpois:: tem os CUIdados que eu devo ter:: não usar letra de forma:: não usar GÍrias:: 
nós já falamos isso AQUI:: mas aí é só pra lembrar oh:: lembra quando eu conSERto as 
bolinhas do i? Que ao invés de botar um ponto bota uma bolinha e fala ah:: mas a minha letra 
é assim:: não tem minha letra é assim não:: você TEM que escrever pra que a pessoa 
enTENda o que você escreveu:: a gente conserta não é pra pegar no pé não:: conserta porque 
se não alguém não vai entender o que você escreveu:: ah:: mas minha letra é assim::  meu j é 
assim:: faz um f que parece um j e diz:: meu f é assim:: não:: tem que observar essas coisas:: 
se não vai ter que fazer caligrafia:: aí vem todos os passos alí oh:: não utilize provérbios 
popula::res: não propague:: NÃO propague doutrinas religio::sas:: é:: vai que a pessoa que tá 
lá corrigindo sua redação é ateu:: você tá lá botando e aí pronto::e aí... já:: tá fora:: então você 
tem que observar essas coisas:: aí na outra folha tem:: sugestão:: para iniciar a sua conclusão:: 
você pode utilizar umas dessas expressões:: em vista dos argumentos apresentados:: em 
virtude do que foi mencionado:: levando-se em conta o que foi observado:: por todas essas 
ideias apresentadas:: tendo em vista os aspectos observados:: dessa forma:: sendo assim:: 
assim:: por tudo isso:: dado o exposto:: portanto:: assim:: é:: é:: já falei assim:: então tem que 
ter esse cuidado:: aí tem oh:: é:: as dicas para uma boa redação:: o TEma:: O título:: O TEXto: 
todo o cuidado que você tem que ter:: até mesmo quando Você esquece uma palavra:: lá:: 
embaixo tem assim oh:: se por acaso você SUprimir:: esquecer alguma palavra do texto 
definitivo:: já passou a limpo:: aí você leu e falou assim:: vixe esqueci de colocar tal pala::vra: 
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tem uma forma de colocar essa palavra:: tem aí:: parece uma:: uma raiz quadrada oh:: a 
cultu::ra e:: faz a raizinha quadrada oh:: bra-si-lei-ra e:: OUtra coisa oh:: errou:: um tracinho:: 
tem nada de ficar riscando fazendo borreiro não:: você tem rascunho pra is::so... 

33. Ao.: Oh:: eu fiquei com medo de fazer tracinho e ficar feio e deixei errado:: 

34. P.: ah foi? No Enem foi? 

35. Ao.: Foi:: 

36. P.: Pois não devia:: é um risquinho GENte:: um risquinho mínimo:: um risquinho 
mesmo:: aqui oh:: se você errou a palavra oh:: vamos dizer que a palavra que eu queria 
escrever não era brasileira oh:: bra- si-lei-ra aí o que é que eu faço oh:: só isso oh:: só is::so:: 
não é pra sair riscando tudo porque aí vira RAsura e:: borrão:: rasura e borrão você perde 
ponto certo? Então:: tenha esse cuidado:: segunda feira na prova de redação:: vocês precisam 
primeiro:: OUtra coisa:: SEMpre quando se coloca um tema para escrever a gente coloca os 
TEXtos:: que são os textos de apoio:: são os textos que vocês tem pra lembrar o tema:: não é 
pra COpiar NAda desses textos na sua redação:: esses textos é só pra abrir a sua mente::  pra 
fazer você lembrar de algum dado:: por exem::plo se for sobre a violência:: pra fazer você 
lembrar de algum dado:: de algum fato que aconteceu:: não é pra você COPIAR:: o que tem 
no texto não porque O professor que elaborou a prova lembra o que tá escrito no tex::to:: e se 
ele lê seu texto e vê que você copiou:: você perde muito pon::to:: 

37. Aa.: Oh Professora:: se eu não:: se eu fazer um texto e eu:: não concluir até a faixa aqui 
isso fica errado? Tem que ir até o fim? 

38. P.: Já trabalhei com vocês isso aqui:: isso aqui oh:: desde a primeira semana de aula:: não 
sei se vocês lembram:: 

39. Ao.: Eu lembro:: 

40. P.: Que é muito importante: isso aqui é:: oh:: esse quadradinho aqui eu faço:: eu faZIA 
quando eu trabalhava com meus alunos de 5ª série:: quando eu trabalhava redação com eles:: 
na primeira aula eu desenhava isso aqui no quadro:: não sou boa em desenho não mas eu 
desenhava isso aqui:: dizia pra eles:: ISSO aqui é a MARgem do caderno de vocês:: a 
margem:: o caderno está enumerado em LINhas:: numerei:: então o que é que eu tenho que 
fazer:: PRImeira coisa:: margem direita: margem esquerda:: eu NÃO posso ultrapassar isso 
aqui:: NÃO posso:: e nem posso:: esquecer do parágrafo:: isso se chama a-den-tra-men-to do 
parágrafo:: então aqui está o meu parágrafo:: quando eu sou pequeno:: quando eu estou na 5ª 
série eu ensino os meus alunos a colocar os dois dedinhos mas você já são dois dedões:: então 
o que você vai fazer? Vai deixar um espaço de 1 centímetro:: 1 centímetro e pouco:: para 
começar o seu texto:: comecei o meu texto vem até aqui:: se a minha palavra não:: foi 
concluída eu aprendi lá::: atrás:: que eu tenho separação de:: SÍbalas:: e só lembrando a alguns 
que NH é DÍgrafo e não separa:: porque nos textos que eu corrigi: MUIta gente pegou o N 
deixou aqui e colocou o H lá:: e não sei quem foi que ensinou ISso porque EU não fui:: 
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41. Ao.: Professora:: sucesso:: fica o que? 

42. P.: Então:: sucesso oh:: su-ces-so:: dois s um s ficou numa sílaba e o outro vai pra outra? 

43. Aa.: Os r também separa né? 

44. P.: É:: é:: separa:: agora LH, NH não separa não:: SC separa:: cres-cer:: cres-ci-men-to:: 
então tem que ter esse cuidado:: então:: cheguei até aqui:: vou continuar o meu texto até aqui:: 
aí até aqui:: cabou o primeiro parágrafo:: então o que é que eu faço oh:: pan:::: não precisa 
riscar não:: mas eu olho oh:: vou começar o segundo parágrafo:: comecei o segundo 
parágrafo:: aí venho terceiro parágrafo:: TEM que acompanhar o adentramento do parágrafo:: 

45. Aa.: No cantinho:: 

46.  P.: Aqui você não pode ultrapassar não:: e nem pode deixar um espaço grande não:: não 
pode:: o vago que você pode deixar é o mínimo:: se não couber uma letra:: se não couber uma 
sílaba aí você deixa:: não tem problema:: mas se couber uma sílaba:: você tem por exemplo a 
palavra mais:: mais não separa porque mais é monossílabo:: então tem gente que que faz 
assim oh:: porque não deu botou ma:: e botou is lá:: não:: tá errado:: ou você consegue 
escrever mais aqui ou você deixa esse pedacinho e escreve mais aqui::  

47. Aa.: Oh professora:: o que pôr nos parágrafos? Como vou lembrar? 

48. P.: Mas você TEM que lembrar:: primeiro parágrafo você vai lançar o tema:: segundo 
parágrafo vai começar a falar sobre esse tema:: ou causa ou consequência:: ou ponto positivo 
e negativo ou citando exemplo:: depois no último parágrafo você vai concluir seu texto:: Ok? 
Alguma dúvida? Amanhã aula de português vou entregar aquela apostila:: porque na prova de 
português será só Regência Verbal:: só isso:: 

49. Ao.: Pode ir professora? 

50. Aa.: É professora? 

((Professora olha o relógio:: faltam 20 minutos para finalizar a aula)) 

51. P.: Podem ir:: 
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ANEXO 12 
 

Dia 5 de outubro de 2015 – (Turma A- matutino – fez parte do episódio 2) 

((A professora inicia a aula às 19:13. A sala ainda está vazia)) 

1. Aa.: Ohh:: professo::ra e a prova? eu fui bem::? 

2. P.: Num lembro não:: 

((Professora escreve no quadro a palavra ENEM)) 

3. Ao.: Boa noite profesSOra! Me libera: 

4. P.: Boa noite! 

5. Ao.: E as notas entregou? 

6. P.: Não::: bem::: as notas ainda vou entregar:: quinta feira 

7. Ao.: Quinta feira? Meu Deus do céu!  

8. P.: é::: 

9. Ao.: Só vim nessa escola hoje pra receber essas nota: 

10. P.: ah:: 

11. Aa.: Que data é HOje pró?  

12. P.: Hoje é dia 5. 

13. Aa: 5 né?  

14. Gr.A.: é::: 

15. P.: Quem chegou depois pegue aqui o material oh:::  

16. Ao.: ah:: pode crer professora: 

17. P.: GENte olha só:: a gente vai começar hoje com as algumas regrinhas de produção 
textual: Já era pra gente ter visto mas::: apesar de/da é::: ter sido decidido pelos professores 
fazer a semana de prova:: é::: quando a gente tem a semana de prova a gente não tem aula 
durante o dia então::: é::: a gente já perde aula nesses DIas:: semana passada pra português foi 
MORta: foi feriado os DOis dias de aula da gente: então:: esse conteúdo a gente já deveria ter 
visto: junto com mais um de literatura e:: por conta aí desses:: acontecimentos:: Crislaine? 
Chegou?((Professora entrega o material da aula à aluna atrasada)). 

18. P.: Aí a gente atrasou um pouquinho::e:: como o ENEM já é semana que vem e tem 
alunos que vão FAzer a avaliação do Enem: então a gente vai::: a gente vai::: é:: psiu:::: 
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RElembrar algumas regrinhas de produção textual, COnhecer OUtras que a gente porventura 
possa aí desconhecer e::vamos fazer siLÊNcio porque quem der um PIO hoje eu boto pra 
fora:: e dois (    ) fui clara conCIsa e objetiva? 

19.Gr.A.: vixe::: 

20. P.: Hoje é 5. Ok? Felipe vira pra frente! ENtão olha só: em vista da prova do Enem que já 
tá aí perTInho:: dos VEStibulares  que já estão chegando e:: tem alunos que sempre gosta de 
fazer por experiência né? Pra adquirir experiência: conhecer o tipo de prova:: Porque o 
Enem:: né? Apesar da gente não ter o conteúdo TOdo pra fazer a prova:: 

21. Ao.: Pode fazer por experiência? 

22. P.: Lógico né? Que po::de: en::tão:::tem GENte que já faz desde o primeiro ano do Ensino 
Médio, né? Pra adquirir experiência, conhecer o TIpo de prova:: ver (   ) quanto leva pra 
resolver questões: então a gente vai::: é::: relembrar aí essas regrinhas:: vamos lá! 

23. P.: É:: como a maioria né? Dos concursos e vestibulares: a maioria não:: TOdos: os 
vestibulares, concurso público, as provas de Enem é:: as provas abertas (   ) TO-DAS 
basicamente quando tem a produção textual eXIge texto dis-ser-ta-ti-vo: então a gente vai (   ) 
para a produção dis-ser-ta-ti-va: a língua Portuguesa a gente tem VÁ-RI-OS GÊneros textuais. 
DENtro desses GÊneros textuais né? Eles se encaixam em várias tipologias:: então você tem 
por exemplo o gênero narrativo:: que você tem::: é:: é:: várias modalidades de textos:: você 
tem novelas: você tem romance: você tem conto::: dentro do texto dis-ser-ta-ti-vo né? você 
tem editorial::você tem a produção de texto ar-gu-men-ta-tiva: então:: CAda tipologia tem as 
suas modalidades e:: e a que é exigida nesses concursos é a modalidade dis-ser-ta-ti-va: então 
a gente vai relembrar aqui (   ) vamo lá? 

((Professora inicia a leitura da apostila (Anexo 9)) 

24. P.: Produção Textual: Fazer redação significa CONStruir:: atos de comunicação e 
portan::to existe um emissor, aquele que possui INtenções e as expõe em forma de mensagem 
que é:: endereçada a um receptor:::o leitor. E::: assim fazer redação é PROduzir mensagens, 
utiLIZANdo o código língua. Hoje em dia saber escrever uma boa DISsertação é 
FUNdamental para ingressar em QUALquer instituição de ensino superior:: exames como e 
Exame NACIOnal do Ensino Médio (ENEM) ou os VEStibulares tradicionais costumam E-
XI-GIR que o candidato e-la-bo-re uma redação do estilo dis-ser-ta-ti-vo- ar-gu-men-ta-ti-vo: 
e::: o PRINcipal segredo para escrever bem é:: além de::ler MUIto: treinar basTANTE. 
Quanto mais você praTIca o hábito de ler e::: também de escrever:::melhores serão os seus 
textos:: 

25.P.: Antes de Começar a dar Dicas sobre como escrever uma REdação::saiba qual a 
difeRENça entre uma REdação dis-ser-ta-ti-va e::: uma REdação ar-gu-men-ta-ti-va:: oh:: do 
celular desliga o aparelho e guarda! ((Professora se dirige a um aluno no fundo da sala)) 



217 
 

26.P.: Redação dis-ser-ta-ti-va:: esse texTO tem o PROpósito de informar:: ou seja: através da 
dissertação são TRANSmitidas informações para o leitor:: redação argumentativa:: esse texto 
tem o propósito de CONvencer o leitor fazendo com que passe a ter a mesma OPInião que o 
autor:: a redação dissertativa ar-gu-men-ta-ti-va:: esse texto é composto pela JUNção dos dois 
tipos apresentados acima:: o dissertativo e:: o argumentativo:: ISso SIGNIFIca que um texto 
que::ao mesmo tempo::explique um tema e::INStigue o leitor a seguir a opinião do autor::é 
considerado como dissertativo argumentativo:: en::tão a gente vai focar especificamente nesse 
tipo de produção textual que é a dissertação:: en:tão:: a dissertação por si só::: ela traz a 
explicação (   ) a exposição do assunto:: uma dissertação ar-gu-men-ta-ti-va ela tem por 
objetivo através do argumen::tos CON-VEN-CER o leitor sobre o seu ponto de vista:: es:se 
tipo de redação que é o mais exigido nos concursos::nos vestibulares::nos concursos 
PÚblicos:: por exemplo uma prova do ENEM::en::tão é um texto onde você vai aBORdar um 
assunto:: vai EXplicar::vai falar sobre um DEterminado assunto e:: ao mesmo tempo 
convencer o leitor sobre o SEU ponto de vista daquele assunto:: como é que você vai fazer 
né? vai fazer  com que o leitor se convença sobre o seu ponto de vista? Através dos 
argumen::tos que você vai utilizar no texto::A ar-gu-men-ta-ção a gente faz uso dela di-a-ri-a-
men-te na nossa fala:: do cotidiano:: TODO dia a gente tá usando argumentos quando a gente 
conver::sa quando a gente dialoga com outra pessoa::seja sobre qualquer assunto::futebol: 
novela: namoro não é? Fofocas do dia a dia:: você está conversando com alguém:: você está 
argumentando:: você joga a ideia e você quer convencer a pessoa a respeito daquilo que você 
fala: então:: no TEXto é mais ou menos por esse lado::você vai utilizar os argumentos pra 
colocar o seu ponto de vista a respeito do assunto que você vai abordar:: o pessoal que tá 
chegando aqui:: oh:: 

((Professor entrega as apostilas para os alunos atrasados)) 

27. P.: Então:: a gente vai vê aí:: (   )o que é que a gente pode o que é que a gente não pode na 
produção textual né? o que é que gente DEve escrever como a gente DEve escrever ou não::  
a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que:: uma das das das compeTÊNcias: exigidas 
no ENEM é o uso da língua padrão:: da variANte padrão::como muita gente viu aqui:: na 
primeira unidade::lembram-se das variedades linguísticas? 

28. Ao.: Sim::: 

29. P.: Que a variante padrão é esta:: que a gente vem aqui:: reforçar na escola:: aprenDER na 
escola não é? Porque ela é exigida em determinados momentos sociais e:: um desses 
momentos é esse:: as provas aí do ENEM:: do vestibular:: então é essa variante que a gente 
precisa ter em mente pra ser utilizada:: pra gente escrever o texto dissertativo:: os dois aí tire o 
fone do ouvido:: guarda e desliga o aparelho! ((Professora se refere a dois alunos 
compartilhando o mesmo fone de ouvido do lado esquerdo da sala)) 

30. P.: Vamos lá? ((Professora retoma a leitura do texto))  

31. P.: Redação é o próprio ato de:: re-di-gir:: LemBRE-se que a pior inimiga da redação é a 
preguiça mental:: então:: a primeira coisa que a gente precisa ter em mente:::é que pra gente 
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produzir um bom texto: a gente precisa de duas coisas:: dominar as REgras de produção do 
TIpo específico do texto:: que no nosso caso vai ser:: a dissertação: e dominar o assunto: 
então:: não adianta você dominar as regras e não saber falar nada a respeito do assunto 
ou:::saber o assunto:: de cor e salteado e não dominar as regras::de produção textual:: a gente 
tem que unir as duas:::como é que a gente domina os assuntos? Se inforMANdo: lendo: 
assistindo TV: ouvindo RÁdio:: lendo jornal, lendo revista ou assistindo:: conversando com 
as pessoas ou seja buscando informação. Quando a gente faz isso a gente:: vai aumentando a 
nossa bagagem:: culTUral:: por OUtro lado aprender as regrinhas e:: TREI-nar::né? treinar: 
rascunhar:: e rascunho é FUN-DA-MEN-TAL pra gente escrever um texto. É interessante 
quando a gente pede em sala de aula né? uma produção textual:: o aluno vai lá::de caneta no 
caderno começa a escrever daqui a pouco você só vê aluno oh:: rasgando folha::  jogando as 
bolinha alí oh:: do caderno amassada:: ele arranca as folhas::: e joga por que? Porque acha:: 
que do jeito que ele pensa o texto vai sair perfeitinho: não sai: toda produção textual é FUN-
da-men-tal que a gente faça um rascunho e o rascunho deve ser feito de lápis: não é? Você vai 
estruturar o seu rascunho lá::: é onde você vai errar e acertar, apagar e corrigir:né? Fazer 
TUdo o que deve ser feito pra DEPOIS você passar o texto a limpo:: a caneta:: não adianta 
pegar e achar que o texto vai sair pronto porque NÃO sai:: Primeira coisa:: a dissertação ela é 
um texto ESPECIFICAMENTE objetivo:: você tem quantidade mínima e máxima de linhas 
pra fazer uma dissertação:: normalmente a máxima vai entre 30 a 35 e a mínima entre 20 e 24 
mas há por exemplo é::: universidades que admitem um mínimo de 7 linhas::de qualquer jeito 
você tem uma QUANtidade específica de linhas pra encaixar o seu texto alí:: isso significa 
que:: quando a gente recebe o tema:: quando você tem o tema pra desenvolver você tem 
milhares de ideias na cabeça::você vai poder falar sobre tudo? NÃO! Se não você vai fazer 
um livro:: no mínimo:: se você tem a quantidade mínima e MÁxima significa que você vai 
abordar entre duas::: e três ideias a respeito daquele no estourado: por que? Porque ela vai ter 
que se encaixar na quantidade de:: parágrafos: quatro ou cinco parágrafos:: ou quem já tá 
craque na dissertação em três parágrafos né? Encaixando na estrutura introdução: 
desenvolvimento e conclusão: então:: a gente recebe o tema aí vem milhares de ideias::e a 
pessoa já vai lá:: escrevendo e achando que o texto sai pronto: não sai::aí é onde você precisa 
de um rascunho: primeira coisa:: escrever todas as ideias que vem na sua cabeça:: só a ideia:: 
escreve a ideia:: depois que você escreveu:: jogou tudo que você achou interessante dá uma 
LIda:: seleciona as MAis  interessantes:: as mais significaTIvas:: aquilo que é mais importante 
pra você:: selecione duas: três: quatro ideias:: daquelas ali você vai tentar montar o seu texto 
através do rascunho:: CAso contrário desanda tudo e vai ficar nesse esquema né? de:: rasurar 
papel:: gastar papel e o texto acaba não saindo (   ) 

((Toca a campainha que encerra a primeira aula)) 

32. P.: ah não sei fazer:: tá difícil e por aí vai:: primeira coisa jogar as ideias no papel:: 
selecionar as MAis interessantes e:: a PARTIR de-las você começar a montar a sua 
dissertação::ok? Mas vamos ver agora as regrinhas aqui que são importantes:: 

33. Ao.: Oh pró::se eu for fazer o vestibular eu tenho que fazer o::: 

34. P.: rascunho? 
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35. Ao.: sim: 

36. P.: Deve amor:: deve: se você fizer o rascunho a coisa vai sair ((risos)) tem que fazer 
rascunho:: 

37. Ao.: ah:: eu pensava que não podia não professora:: 

38. P.: Não:: você tem espaço pra fazer o rascunho:: e deve fazer rascunho:: com certeza: 
vamos lá a partir aqui do momento que a gente vai lendo as regrinhas aqui:: a gente vai 
esclarecendo a própria dissertação em si: vamos:: 

((Professora retorna ao texto)) 

39. P.: Orientações para redação: escrever com a máxima legibilidade: o que é que isso 
significa? Sua letra tem que ser legível: não importa se ela é bonita:: feia ou horroROsa::: o 
importante é que QUEM vai ler o texto ENtenda... 

40. Aa.: O que está lendo:: 

41. P.: A sua ca-li-gra-fia:: tem gente que tem a letra TÃO bem desenhada que chega ficar 
embolada:: tem gente que tem a letra FEIA mas é legível::então:: o importante quando a gente 
escreve é PENsar no leitor porque é ELE que vai ler seu texto:: se o leitor pe:::ga um texto de 
difícil: leitu::ra: ele não vai se dar ao trabalho de ficar lá TEN-tan-do quebrar a cabeça pra (    
) independe da letra ser feia ou bonita: o importante é que ela seja LE-gí-vel para o lei-tor:: 
PENse na sua caligrafia::você sabe você entende:: mas quem vai ler pode não entender daí a 
necessidade de ela tá ... bem legível::né não? Então:: usar corretamente as letras maiúsculas: a 
gente sabe que TOdos os substantivos próprios como nome de gente:: nome de estado:: de 
países:: nomes de empresas é::: rios::etc todos tem que ser escritos com letra maiúscula 
confere? Tem gente que chega no Ensino Médio fazendo o SO-BRE-no-me minúsculo:: 
fazendo o nome da escola minúsculo::gente:: isso não po::de: qualquer substantivo próprio::o 
nome já tá falando é próprio porque TEM que ser escrito com letra maiÚScula::todo início de 
parágrafo letra maiúscula:: tem um substantivo próprio lá no meio do texto:: maiúscula ok? 
Dividir as sílabas corretamente quando necessário: por que que isso é importante... como eu 
falei:: a gente tem... a folha de redação:: já fez o seu RAScunho bonitinho:: já estruturou 
todo:: já fez a correção:: do jeito que ele tá lá no ras-cu-nho você TEM que passar pra folha da 
redação:: então:: a SUA estrutura de rascunho é o que vem pra folha da redação::então:: is::so 
você já viu QUANtidade de linhas Mínimas e máximas né? você já EStruturou mar-gem 
direita: mar-gem esquerda:: dividiu sílaba corretaMENte pra na hora de passar pra FOLha ele 
sair igual está no rascunho::mas...tem gente que:: esqueceu a regrinha BÁsica de divisão 
silábica::o que é fun-da-men-tal quando a gente escre::ve um tex::to e esbarra na margem 
direita da folha:: por exemplo:: a palavra ca-sa-men-to: 

((Professora escreve a palavra no quadro para revisar regras de separação silábica)) 

42. P.: A regra geral diz é que a gente divida as sílabas de acordo a NOSsa pronúncia::como é 
que a gente pronuncia a palavra casamento? 
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43. Aa.: ca-sa-men-to 

44. Ao.:ca-sa-men-to 

45. P.: ca-sa- men-to: DIgamos que a gente precisa dividir as paLAvras por causa da 
margem:: vai aparecer palavra que você vai ter a necessidade de dividir:: vamos supor que 
você tenha aqui... e agora? ((Professora escreve a palavra pela metade para mostrar aos alunos 
como dividir as sílabas)) 

46. Ao.: Coloca o:: o traço em cima 

47. Aa.: Coloca o tracinho:: 

48. P.: O hífen::sim:: o hífen... isso é a forma correta de dividir:: tem gente que acha pouco:: 
aproveita o espaço faz isso ((Professora mostra formas erradas de divisão silábica)) e:: 
completa:: tá correto? 

49. Ao.: Não:: 

50. P.: Isso é fato:: tem gente que é certeiro em fazer esse ti::po de coisa::então:: na DÚvida 
de como a palavra deve ser diviDIda faça a pronúncia dela que você acha per-fei-ta-men-te: 
dividir corretamente as sí-la-bas é fun-da-men-tal: não posso deixar casaMENto aqui tem 
espaço pra mais uma letra mas es::sa letra faz parte da sílaba seguinte então:: o que é que 
entra aqui? O hífen:: da divisão silábica: isso é a regra geral confere? Mas há uma regrinha 
espeCÍfica... para a produção textual no caso da dissertação por exemplo que diz que quando 
você precisar di-vi-dir uma palavra e que uma das sílabas ou aqui do final da linha ou 
iniciando a linha:: apresente apenas UMA letra:: isso não po::de ocorrer:: por exemplo:: a 
palavra alegria:: ((Professora anota no quadro a palavra alegria)) 

51. P.:Como é que a gente dividiria aqui alegria? 

52. Ao.: A-le-gri-a 

53. P.: A-le-gri-a confere? Eu tô escrevendo aqui e vou escrever a palavra Alegria:: eu faço 
isso ((Professora divide de maneira errada a palavra no quadro)) 

54. Ao.: Não po::de 

55. P.: Tá correto? 

56. Ao.: Não:: 

57. P.: A DIvisão silábica esTÁ correta só que HÁ uma regra que diz que NO caso aqui::  

58. Ao.: ah:: taria certo não é? 

59. P.: nes::se tipo de texto ... a gente não pode deixar uma sílaba com apenas uma letra: no 
caso aqui ficou apesar de estar dividido corretaMENte não é permitido uma sílaba com uma 
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letra só: que é que a gente precisa observar? Lá:: no rascunho que você fez:: se você observou 
que NA SÍlaba ou na final aqui ou iniciando o parágrafo né? Vai ter a palavra com sílaba de 
uma letra só:: isso TUdo esTÁ no rascunho ou pra ela caber TOda já na segunda linha se for 
uma palavra pequena: ou pra ela caber TOda na linha anterior:: não:: deixe a divisão silábica 
em que a sílaba tenha uma letra:: ou aqui... ou aqui...por exemplo... ru-a:: mesma coisa:: rua tá 
dividido cer-ti-nho mas aqui só ficou na sílaba uma letra então:: nes::se caso não é 
aconselhável:: procure estruturar LÁ no parágrafo para a palavra caber ou aqui...ou na linha 
seguinte...ok? 

60. Ao.: Profes::sora e se caso:: assim::: não der pra colocar a palavra toda e ficar um espaço 
sobrando e a gente já escrever na outra linha:: 

61. P.: É o que eu tô lhe falando:: LÁ no rascunho você já tem que visualizar isso:: se no 
rascunho você percebeu que aqui vai acontecer isso (   ) LÁ no rascunho você já REestrutura 
pra passar a palavra pra sílaba seguinte:: IS::so tem que ser visto no rascunho porque do jeito 
que tá no rascunho você (   ) é onde você tem que fazer os ajustes:: ok? ... 

62. P.: Psiu:: oh::quem chegou depois oh:: silêncio guarda o aparelho e presta atenção: ok? 

63. Aa.: Tô atrapalhando não professora:: 

64. P.: Psiu:: Vamos lá:: Fazer o alinhamento correto das MARgens e do PARÁgrafos: 
gen::te:: nós temos MARgem ESquerda e MARgem di-rei-ta:: confere? No caderno da gente a 
gente tem a margenzinha e no papel vai até aqui::confere? O que que a regrinha diz? TOda 
vez que a gente inicia um parágrafo a gente tem que a-fas-tar da margem:(   ) né isso? Vai 
escrever ATÉ a margem e se a palavra couber toda perfeito:: se não:: divide com o hífen:: 
continua a divisão silábica::ponto parágrafo:: significa que o próximo parágrafo eu tenho que 
observar o MESmo alinhamento:: eu nem posso começar antes... 

65. Ao.: E nem depois:: 

66. P.:Nem posso começar depois:: eu tenho que seguir o mesmo alinhamento::oh:: 
escrevendo e:: ponto parágrafo:: o parágrafo seguin::te no mesmo nível::isso você vai 
observar a MARgem que sempre a gente começa:: né? Alí do início de parágrafo né? As 
linhas internas você começa da margem esQUERda:: e:: vai até:: a margem direita: deu ponto 
não tem problema o que sobre perfeito você continuar o outro parágrafo:: só que tem GENte 
que na MARgem direita numa linha escreve até aqui:: na outra escreve até aqui::: aí fica com 
preguiça de fazer a palavra pra dividir a sílaba já passa pra lá:: deixa o espaçozinho em branco 
e aí o outro chega até aqui:: is::so aqui faz perder ponto no texto:: então:: se você tem a 
MARgem você tem que observar e ir até:: o liMIte dessa margem:: você tem que chegar até:: 
não vai dar a palavra::o que é que eu tenho que fazer? ...  

67. Ao.: Dividir:: 

68. P.: Dividir a sílaba::observar a regrinha:: di-vi-dir:: continuar lá:: não deixa espaço em 
branco não:: a menos que dê o ponto parágrafo: fora is::so tem que chegar até a margem:: 
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fazer a divisão se não couber a palavra TOda e CONtinuar na linha seguinte: ok? A esTÉtica 
do texto é fun-da-men-tal na pontuação:: Que mais?... Escrever entre 20 e 24 linhas no 
mínimo e 30 no MÁximo OU no que for so-li-ci-ta-do: texto com menos de 7 linhas terá nota 
zero:: é fundamental ... psiu:: (( Professora bate com o apagador na mesa)) terceira vez que eu 
chamo a atenção:: 

69. Ao.: A minha foi a primeira:: 

70. P.: Não:: Quando eu chamo é pra quem tiver conversando:: não é pra CA- da aluno não 
porque se não a gente passa a aula todinha... se der três chances pra cada um a coisa vira (   ) 
não é isso? É a TERceira vez que chamo pode ser a SUA primeira na terceira:: na quarta vez 
eu já começo a pedir pra sair da sala certo? GENte é importante a gente observar PORQUE 
que é soLicitado:: a quantidade de linha que é solicitado e está claro pra gente fazer o texto:: 
há instituições que ES-PE-ci-fi-cam:: deixa claro que quer a quantidade mínima tal e máxima 
tal:: se esTÁ alí claro:: observe e SIga a orientação:: é fundamental pro aluno:: pro estudante 
siga o que é IMposto no texto:: se pediu quantidade mínima de 20 faça um mínimo de 20:: 
profes::sora deu 19: vai perder ponto por isso:: pediu a mínima de 24 você fez 23 22:: se tá 
LÁ escrito que a mínima é de 24 e você fez apenas... vai perder ponto:: a MÁxima como eu 
falei é entre 30 e 35 SEMpre a folha já vem TOda com pauta algumas vem numerada do lado 
ou não:: é o limite máximo::então:: você tem que estruturar o texto dentro do limite 
máximo::e do limite mínimo:: há ALgumas U-NI-ver-si-da-des que admitem textos né? até de 
7 linhas:: até não:: a partir de 7 linhas:: o mínimo de 7 linhas:: tem gente que faz a dissertação 
em três parágrafos: até 10 linhas:: SE tá claro que você pode fazer não é? Com essa 
quantidade mínima: não tem problema:: Você tem que tá craque na dissertação pra estruturar 
introdução: desenvolvimento e conclusão:: então:: é IM-por-tan-te a gente fa-zer aquilo que é 
solicitado:: observar esses detalhes (  ) quantidade mínima e máxima pra gente não ter perda 
de ponto ok? ... 

71.P.: Cui-da-dos na re-da-ção: Não:: usar letra de forma: a letra que deve ser utilizada é a 
nossa LEtra CURsiva: é es::sa aqui:: que a gente utiliza:: ((Professora põe um exemplo no 
quadro))  

72. P.: SÓ que há alunos que se habituaram des-de criança a usar a LEtra de FORma:: es::sa 
que tá no texto é  letra de imprensa:: a que menos pode também:: não se deve usar:: mas a 
PESsoa que JÁ se habituou a utilizar a letra de forma né? só escreve daquela forma:: ela 
precisa utilizar só apenas aquela forma porque ela não sabe a letra cursiva:: desaprendeu (   ) 
conTANto que ela TEM que di-fe-ren-ci-ar as letras maiúsculas do texto:: TOdo início de 
parágrafo ela tem que aumentar a letra:: e onde tiver substantivo próprio aumentar a letra 
também:: en::tão seria mais ou menos ... seria mais ou menos isso:: ((Professora dá exemplo 
no quadro)) Vai iniciar o parágrafo destaque a letra MaiÚScula ok? Tem um substantivo 
PRÓprio lá no meio do texto destaque a letra maiúscula também:: seguindo  es::sa orientação 
tá tranquilo: tá perfeito pra quem faz esse tipo de coisa:: se você não tem o costume de utilizar 
e na hora falou assim ah:: eu não vou fazer letra cursiva não:: vou fazer dessa::: tenha cuidado 
também:: que às vezes a gente não tem o hábito de utilizar a letra e na hora vai querer MUdar 
e: aí:: desanda a situação::aí começa a misturar LE-tra de FOR-ma com Le-tra de IM-pren-sa 
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e le-tra cursiva:: oh:: letra de forma: letra de imprensa: letra cursiva:: ((Professora exemplifica 
no quadro)) 

73. P.: A gente precisa estar atento pra isso:: não pode:: ok? Vamos lá:: Não usar GÍrias:: SE 
a variante EXIgida é a variante CUL-ta: a variante PA-drão significa que as gírias de FOR-ma 
alguma podem ser utilizadas:: não coloque gírias do jeito que a gente usa no cotidiano:: não 
coloque a gíria no texto dissertativo:: a menos que você esteja tratando de um assunto:: sei lá:: 
falando sobre adolescência:: da linguagem do adolescente:: você QUEIra e-xem-pli-fi-car 
com algum tipo de gíria:: aí você PÕE a gíria entre aspas como E-XEM-plo:: mas não usando 
como vocabulário no texto:: não é permitido já que a variante e-xi-gi-da é a variante culta: 
então:: se é a culta o resto é descartado:: certo? Qualquer OUtra forma coloquial: IN-for-mal é 
descartado:: Que mais? Letra muito grande ou muito PEquena:: a gente observa aqui:: que a 
gente tem as pautas:: na folha de redação e a gente precisa utilizar letra média:: do jeito que 
está aqui:: só que tem gente que escre::ve pequenininho demais ... 

74. Ao.: Letra formiga profes::sora:: 

75. P.: Não é::? Tem alguns alunos que vai escrever que a letra é:: duzentas palavras pra 
encher uma linha de tão pequenininha que a letra é:: JÁ tem GEN-te que a letra é grande e se 
não tiver cuidado passa do traçado da pauta superior:: se você tem a letra pequenininha TEM 
que ir pra letra mediana:: se você tem a letra GRANde de-ma-is tem que ir pra letra média:: 
ah:: profes::sora eu só escrevo des::se jeito:: se vira:: você pode até:: escrever mas com 
certeza vai lhe prejudicar:: então:: LE-tra média:: tem folhas de redação que o espaço entre as 
pautas vem maior tem umas que já vem mais estreitinha:: então:: observe veja o meio entre as 
pautas:: letra mediana ok? Vamos lá:: Bolinhas no i ou no j no lugar de PINgos:: is::so é 
importante:: como a gente tem um ditado né? vamos colocar os PINgos nos ii no j é porque o 
pessoal de antigamente costumava usar o pinguinho na letra j a galera já né? mais nova:: não 
pegou essa fase da língua não:: pingar o j... 

76. Aa.: Mas tem que colocar professora? Eu peguei profes::sora:: 

77. P.: Né? Mas a gente tem a letra i que o acento grave é um pingo:: tem alunos oh:: que bota 
uma bolinha e outros bota tipo um O maiúsculo porque nem fecha a bolinha:: não e-xis-te 
esse sinal GRÁfico:: é pingo:: pingar a caneta:: não é fazer bolinha nem círculo não:: ah 
profes::sora tem gente que só escreve desse jeito:: vai TER que se habituar:: diferente:: não 
pode de forma nenhuma:: não EXISTE es::se acento gráfico:: bolinha aí:: nem aberto e nem 
fechado:: 

78. Ao.: Eu costumo fazer isso:: 

79. P.: Pois é:: não pode::desacostume-se né? E vá agora acostumar com os pingos nos ii: ok? 
Acentos muito grandes ou pequenos demais:: essa é outra coisa que o aluno tem hora que fica 
naquela né? então:: nós temos aqui ... ((Professora dá exemplo no quadro)) O que é que não 
pode aqui? PIcolé: pão e pá: 

80. Gr.A.: Picolé:: 
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81. P.: Picolé:: O que é que tem erro aqui no picolé?  

82. Gr.A.: No acento:: 

83. P.: No acento né? Tá maior que a letra? en::tão o acento tem que ser de acordo a letra:: 
não é isso? Pão::  

84. Aa.: Passou do o::: 

85. P.: O acento GENte é usado em APEnas uma letra:: a maioria das pessoas usam o til em 
duas:: não pode:: o til é pra ser usado em uma única letra:: qual a letra aqui que recebe o til? 

86. Aa.: O a:: 

87. P.: O a:: perfeito:: E pá? 

88. Ao.: PEqueno:: 

89. P.: Pequeno demais:: is::so é pra aqueles: se tem dúvida da grafia da palavra:: fica sem 
saber se leva ou não o acento e:: aí:: pra vê se cola::bota aquela coisinha que não é nem um 
pingo e nem um traço:: pra vê se cola:: não co::la:: pior ainda:: caracteriza um borrão:: um 
erro::en::tão... 

90. Ao.: Pois é:: né Marcélia? 

91. P.: Coloque o acento né? E daí profes::sora na dúvida eu não sei se acentua ou não:: 50% 
de chance né? de você errar ou acertar:: você tem que se decidir se põe ou não:: se (   ) acento 
normal em cima da letra tamanho de acordo a letra:: nem a mais e nem a menos pra vê se cola 
porque NÃO cola:: caracteriza erro:: 

92. Ao.: Eu já tinha zerado esse negócio aí:: 

93. P.: Já tinha zerado né? ((Risos)) Que horror! Já não vai zerar mais:: Que mais? Não usar 
borracha ou corretivo na folha de redação para não:: manchar: borrar ou rasurar:: Você tem 
aqui a folha de redação onde você VAI passar a limpo:: significa que você não pode errar 
quando você passa o texto a limpo:: por que? Porque você JÁ fez o seu rascunho:: ele já foi 
estruturado:: já foi con-ser-ta-do: analisado né? revisto:: tá todo ok vou passar a limpo:: mas 
de repente na hora que eu tô lá:: passando a limpo:: de repentemente:: tô lá né? Preocupado 
com a hora etc:: que AINDA tenho a outra PROva pra fazer e: aí na pressa eu sei que casa é 
com s escrevi com z:: O que é que eu vou fazer? Já que eu não posso usar borracha porque 
borracha não apaga tinta de caneta:: nem corretivo:: como é que eu faço pra CONsertar esse 
erro? 

94. Aa.: Passa um traço:: 

95. P.: Passar um tracinho:: passei o traço ... 
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96. Ao.: Coloco entre parênteses professora:: tá errado? 

97. P.: O melhor é passar um traço:: porque às vezes quando você põe entre parênteses pode 
caracterizar: por exemplo:: uma citação que você esteja fazendo:: um exemplo:: então:: a 
melhor forma hoje é você passar o traço na palavra que você errou::: escre::ver:: a forma 
correta na frente::JAMAIS em cima da letra que você errou:: vai lá né? Escreveu aqui:: aí vai 
lá com a caneta oh:: tentar fazer a letra s oh::porque aí você já errou duas vezes já enfiou o pé 
na jaca ou você vai lá e faz is::so ou risca ou põe o x ou passa o traço:: passa um traço e:: aí 
você já errou e já ... 

98. Ao.: No caso de a gente fazer assim:: passar o traço a gente perde ponto? 

99. P.: Não:: do jeito que você fez aqui você não perde nada:: você só tá aqui:: con-ser-tan-do 
o seu erro:: errou a palavra:: né? às vezes tá escrevendo a tinta da caneta falha você quer 
passar ela por cima aí:: a coisa pega:: passa o tracinho escreve a palavra na frente e continua:: 
mas isso não lhe dá o direito de você ENcher o texto né? Volta e meia você tá lá oh:: PIMba::: 
pimba:: não po::de não é? 

100. Aa.: E o corretivo? 

101. P.: O corretivo não pode:: 

102. Aa.: Por que? 

103. P.: EsTÉtica do texto: caracteriza rasura: borRÃO né? Borracha? Não apaga tinta de 
caneta:: 

104. Ao.: A gente passa oh:: ((Aluno mostra a língua como se passasse cuspe)) 

105. P.: A galera vai tentar apagar:: pois é:: LAMbe:: 

106. Ao.: Quem nunca? ((Risos)) 

107. P.: Vai tentar apagar tinta de caneta é indelével ou seja não se apaga::certo? NÃO 
apaga:: se você como ele falou ali:: lamber a borracha:: no Mínimo você vai espalhar a TINta 
ou FUrar o papel devido à saliva:: então:: aí você já matou o texto:: já garantiu aquele zero re-
don-do: certo? Borracha não apaga tinta:: corretivo nem se fala::ok? Porque você já 
rasCUnhou TUdo:: precisou corrigir:: o esquema é es::se aqui:: vamo lá?... 

108. P.: Que mais? Não abreviar palavras: por exem::plo aí oh:: pra: quan::do: quanto: cê ou 
qualquer outra que a gente tenha costume de abreviar: Não estou falando de algumas 
abreviações como as SIglas: Sigla é permitido: o que você não pode é fazer apenas abreviação 
né? SIMples da palavra: ela tem que ser escrita com-ple-ti-nha: sigla pode:: sigla é um ti-po 
de abreviação:: você tá falando de:: sei lá:: doença sexualmente transmissível: você coloca lá 
AIDS é a sigla em inglês né? Vou até colocar em português SIDA: a sigla nesse caso é 
permitida ok? Mas voCÊ reduzir a palavra VOCÊ você colocar cê ou vc igual in-ter-ne-tês se 
a língua:: se a variedade permitida é a padrão:: es::se tipo de abreviação não POde acontecer: 
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ok? Que mais? Não repetir:: muito as palavras e não iniciar com as mesmas palavras do 
título:: se você TEM um determinado tema pra abordar:: CLAro que você tem (   ) palavra 
chave do tema e VOcê vai precisar usar algumas vezes no texto:: mas isso não lhe dá o 
diREIto de você usar três, quatro, cinco vezes a MESma palavra num parágrafo entre 5 e 7 
linhas:: o que que eu vou fazer então pra não repetir a palavra? Vou usar as palavras 
siNÔminas:: as palavras de sentido correlato:: significado igual:: num tema por exemplo:: a 
violência nos estádios de futebol::você começa assim: A violência nos estádios de FUtebol 
tem crescido nos estados do Nordeste porque as pessoas estão muito violentas e partem para a 
vioLÊNcia quando encontram as torcidas:: você já vioLENtou  o texto aí no mínimo três 
vezes:: né? Usando a palavra violência:: então:: um único parágrafo você usar a palavra três 
ou quatro vezes:: num é? NÃO é interessante:: você vai perder ponto com isso com 
CERTeza:: BUSque as palavras sinônimas:: não é que você não possa usar:: há parágrafos 
que você vai precisar usar:: USE: Não pode usar tudo próxima e várias vezes:: Não iniciar o 
texto com as MESmas palavras do título: lembrando o seguinte: o título é a ÚLtima parte do 
texto que a gente CRIA: Por que? 

109. Ao.: Porque a gente vai ter que produzir o texto primeiro pra depois criar o:: o:: título? 

110. P.: Porque o TÍtulo é o re-SU-mo do seu texto: todo título é o resumo daquilo que tá 
escrito: ele TEM que ser criativo: tem que ser chamativo né? buscar a atenção do leitor: is::so 
significa se ele é o resumo do seu texto: você preCIsa  primeiro elaborar o texto: pra depois 
que ele estiver pronto:  estru-tu-ra-do: organizado você vai ler e:: a partir dalí você tira o  
título que vai centrar as suas ideias:: QUANdo você faz o inverso: cria logo o título você fica 
con-di-cio-na-do a ter que escrever voltado pro título que você especificou: is::so se torna (   ) 
Primeira coisa: crie seu texto TOdo depois dele pronto: estruturado e revis::to dê um título a 
ele e obSERve para o título não estar com as MESmas palavras que no seu texto:: De repente 
o tema foi es:se:: você começou:: a violência nos estádios de futebol né? aí você vai lá e dá o 
título a violência nos estádios de futebol: se você não pode repetir uma palavra quanto mais a 
FRAse inteira:: perfeito? Nada de repetição nem de frases e nem de palavras internas:: 

111. Aa.: Uma vez eu fiz uma redação:: uma prova de redação aí eu coloquei vinte vezes e 
aí:: 

112. P.: E aí? E aí::: 

113. Aa.: E aí:: eu tirei zero:: 

114. Ao.: Zero:: bem feito:: 

115. P.: Vamo lá! Cui-da-do para não DESviar do assunto:: assunto e tema são a mesma 
coisa?  

116. Ao.: Não:: 

117. P.: Não:: Qual é a diferença de um pro outro? 
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118. Aa.: Porque tema tem mais assuntos:: 

119. P.: Não:: é o oposto:: o assunto lhe dá margem para VÁrios temas::então:: é aquilo que é 
GEral:: certo? O que que seria um assunto aqui que nós estamos falando? 

120. Ao.: Violência:: 

121. P.: Violência: O que que seria tema? 

122. Ao.: Sobre o que é a violência:: 

123. P.: Por exem::plo né? O que que seria tema? Violência nos estádios de futebol, violência 
doméstica, violência infantil, violência contra a mulher... 

124. Ao.: Aí você vai escolher qual dessas:: 

125. P.: Não:: não é que você vai escolher:: você precisa PER-ce-ber o que é que o texto está 
lhe propondo certo? en::tão o assunto é o que é geral o tema é o que é específico:: então se:: 
normalmente o TEma da redação você vai observar que ele vai dá dois três quatro textos:: 
textos de imagens:: podem ser figuras: histórias em quadrinhos:: charges: pode ser poesia: 
pode ser frasezinha dissertativa: um texto informativo: ele vai lhe dá lá três quatro 
possibilidades de textos aborDANdo o tema que você PREcisa perceber qual é (   ) então:: se 
lá:: você leu os textos e TOdos estão falando por exemplo:: da violência nos estádios de 
futebol: significa que o tema é aquele: como que você vai abordar aí já ENtra a sua 
participação:: você pode abordar por exemplo as causas e consequências da violência no 
estádio de futebol aí já é particularidade sua:: de repente você está lá desenvolvendo: falando 
sobre a  violência nos estádios de futebol: você quer dar um exemplo de um lado violento pra 
enriquecer o texto e aí você lembra por exem::plo daquele assassinato cometido pelos 
Nardonis:: tá correto o exemplo? 

126. Ao.: Não:: 

127. P.: Por que?  

128. Ao.: Porque não tem nada a ver ... ((Professora corta a fala do aluno)) 

129. P.: Porque eu já desviei do tema:: se eu estou falando de violência nos estádios de 
futebol e:: pra dar um exemplo pra enriquecer eu BUSquei um fato relacionado a violência 
mais sobre por exemplo violência doméstica eu já DES-vi-ei do meu tema porque o FOco é os 
estádios de futebol:: en::tão seria por exemplo você buscar exemplos relacionados à mortes no 
metrô: BRIgas entre torcidas organizadas: fatos que a gente já conhece: que a mídia já 
divulgou: que a gente tem conhecimento né? De alguns fatos graves relacionados a esse tipo 
de violência:: então:: busque SEMpre exemplos e fatos de domínio público que já tenha sido 
veiculado né? Pela TV: pela internet: jornais: revistas: que TOdo mundo conheça:: então:: é 
observar pra gente não fugir do foco que a gente tá abordando:: o assunto é amplo mas o tema 
ele é específico ok? 
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130. Ao.: Ok 

131. P.: Vamo lá: Onde estamos? Evite estrangeiRISmos:: só devem ser usados caso não 
exista a palavra de sentido corresponDENte  em nosso idioma e:: deve vir::entre aspas OU 
grifada: O que é que isso significa? Que eu não devo usar palavras de origem estranGEIra no 
meu texto a menos que eu preCIse usar UMA porque não TEM um sentido correlato na 
Língua Portuguesa mas eu preciso usar aquela palavra aí eu preciso identificá-la ou eu grifo 
ou eu ponho entre aspas: mas uma frase que por exemplo:: as pessoas precisam fazer links 
para se comunicarem melhor: onde é que tá o erro aí? 

132. Aa.: Links 

133. Ao.: O que? Repete aí:: 

134.P.: As pessoas precisam fazer LINks para se comunicarem melhor: 

135. Ao.: Links 

136. P.: Links:: é uma palavra de origem inglesa: não deve utilizada: eu tenho que utilizar 
uma que exista na minha língua: existe? Existe: posso usar a palavra de::de:: de conteúdo:: de 
conceito correlato:: O que é que eu poderia usar pra substituir links aí? 

137. Ao.: Qual a frase? 

138. P.: As pessoas precisam fazer LINks para se comunicarem melhor: 

139. Ao.: Interagir: não? 

((A professora faz o sinal negativo com a cabeça)) 

140. P.: As pessoas precisam fazer coNExões:: você vai buscar palavras da SUA língua a 
menos que não HAja uma na língua portuguesa no sentido daquela estrangeira que você tenha 
utilizado:: aí você pode entre aspas ou grifando que é pra destacar que ela é um 
estrangeirismo:: fora isso:: língua portuguesa (   ) vamo lá: que mais aí? Não utilize 
provérbios ouditos populares ELES empobrecem a redação aí eu já pego a outra não:: 
propague doutrinas religiosas:: provérbios e ditos populares né? são aquelas falas é::do nosso 
cotidiano:: do nosso folclore né? E como são popuLAres dei-xam de ter cri-a-ti-vi-da-de:: 
significa que você colocar um dito popular:: um provérbio:: você tá deiXANdo de enriquecer 
o texto com palavras de melhor significação:: então:: evite os ditos populares e os provérbios::  

141. Ao.: Dá o exemplo de uma frase aí: 

142. P.: Um exemplo de uma fra::se::: água mole em pedra dura tanto bate até que fura:: isso 
aqui é um dito popular: confere? Por que você iria encaixar isso aí no texto já que a gente tá 
faLANdo de violência né? Como é que a gente pode encaixar isso aí? Que a violência é 
recorrente:: as pessoas pratiCANdo esse mesmo ato de violência: pode desencadear por 
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exemplo a violência em outras pessoas: aí você vai lá:: ou seja água mole em pedra dura tanto 
mata até que fura:: aí você mata o tex::to: estrangula:: 

(   ) repare:: não pode:: certo? Porque é algo cotidiano:: já tá alí:: surrado e não mostra 
criatividade: por OUtro lado:: propagar doutrina religiosa de FORma alguma:: a es-pi-ri-tua-
li-da-de é algo es-tri-ta-men-te particular:: é SEU:: ah:: profes::sora mas o texto é meu:: são as 
Minhas ideias que eu tô colocando alí: mas o texto ele é objetivo ele não cabe a subjetividade 
aí:: você aborda:: fala da violência nos estádios:: o que que causa essa violência:: quais são as 
consequências:: chega lá na conclusão: vai propor soluções pra mudar: dizer que a socieda::de 
precisa se conscientizar né? Pra poder melhorar a situação: o poder público precisa fazer a 
parte DEle ou então:: só Deus pra salvar::: a situação:: aí você já:: colocou um CONteúdo ex-
ter-ma-men-te particular:: que não:: cabe em hiPÓtese nenhuma num texto dissertativo:: dizer 
que só Jesus vai dar jeito:: só Deus vai salvar:: a fé é sua: a espiritualidade é sua:: mas o texto 
ele é objetivo e não:: po::de de forma algu::ma constar des:se tipo de coisa: Estamos claros? 
Esqueceram de tocar:: é:: Quinta feira não precisa trazer o livro: calma: relaxa que ainda vou 
fazer a chamada:: tragam o papel: quem esquecer o papel vai ganhar três palmatóriaszinhas 
oh:: Certo? (   ) Dá uma lida no ver::so:: e as dúvidas que tiverem... 

143. Aa.: É pra fazer um texto é? 

144. P.: Não:: por enquanto não:: agora você só vai conhecer essas regrinhas:: tirar as 
dúvidas:: você só vai ler em casa: ((Campainha toca)) 
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ANEXO 13 

Aula do dia 19/10/2015 (Turma A matutino - fez parte do episódio 2) 

1. P.: Gente: olha só: vamos continuar aí com a nos::sa análise desse texto:: e:: finalizar as 
regrinhas:: psiu:: 

2. Aa.: Segunda feira eu não tava aqui não:: 

3. P.: Tava sim:: tava não? Oh GEN::te é só pra quem não ve::io:: o material tá rodado a 
conta: quem esqueceu em casa já era:: 

4. Aa.: En::tão:: vende um? 

5. P.: ah:: sim:: alugar eu alugo:: ((Risos)) um real a hora:: e mesmo esses alugados tem que 
devolver:: certo? Porque esses aqui é para os alunos que não vieram:: psiu:: oh:: olha só a 
gente só vai ter um horário ho::je pra finalizar o conteúdo:: silên::cio:: vamos concentrar 
aqui:: quem lembra qual foi a frase que a gente parou? 

6. Aa. No final:: profes::sora 

7. P.: Ah:: a gente finalizou:: vamos pro verso então:: não é isso? Então:: vamos pro ver:so da 
apostila: aí no iní::cio tem algumas frases que são SUgestões de como a gente iniciar (   ) 
Gabriel:: silên::cio: pega o material em silêncio: 

8. P.: GENte olha só:: aí no início são sugestões de como a gente po::de iniciar a con-clu-são: 
no caso aí podem ser utilizados tranquilamente: ok? vamos pro quadro aí: dicas para uma boa 
redação:: tem alguns itens aí embaixo que a gente JÁ discutiu na aula passada né? Mas pra 
não perder tempo para digitar:: eu xeroquei a folha do jeito que estava ok? En::tão a gente vai 
prestar atenção (    ) pra gente analisar: então:: a primei::ra coisa que nós temos aí é com 
relação ao te::ma: não é meninas?  

9. Aa.: Foi o que professora::? 

10. P.: Você também não veio não ou esqueceu? 

11. Aa.: Não vim:: 

12. P.: Não ve::io você é quem? 

13. Aa.: Mariana 

14. P.: Porque quem veio e esqueceu tem que DEvolver viu? Vamo lá:: ((Professora inicia a 
leitura e a explicação da apostila- Anexo 9)) O te::ma: pode ser apresenTAdo sob a forma de 
DIversas ti-po-lo-gi-as ou seja ele pode vir no formato de vários:: 

15. Ao.: Professora faltou a parte de cima:? 
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16. P.:Conversou:: não ouviu o que eu falei: não foi? Sugestão:: vocês podem ler aí as frases 
e:: vocês podem utilizar aí qualquer frase dessas pra iniciar a conclusão: O tema pode vir sob 
o forma::to de VÁrios tipos de textos:: pode vir sobre um texto informativo:: do formato de 
um texto literário: texto literário associado a um texto informativo: pode vir através de 
GRAvuras:: de tiras associadas a uma afirmativa:: FRAGmentos de textos associados a uma 
afirmativa: por ISso independente da modalidade apresentada deve-se à TIpologia textual 
soliciTAda e às instruções sobre a CONStrução do texto exigido:: então: nor-mal-men-te não 
é? A gente tem como PROposição do tema dois três quatro cinco TEXtos pra você ler e a 
PARtir DEles fazer a redação:: Não pen::se que você vai achar a frase lá:: faça a dissertação 
sobre tal coisa: não é des:sa FORma: então:: os TEXtos que podem ser figuras: podem ser 
charges: podem ser uma letra de música: uma poesia: uma texto informativo: um texto 
associado a outro:: ele vai ser apresentado pra a partir DE-les você extrair o tema: aí você vai 
observar o que é que o texto está dizendo:: absorver o TEma: pra você desenvolver o texto: 
IS:so não lhe dá o direito de retirar: de co::piar:: NEnhuma frase de ne-nhum dos textos pra 
fazer o seu texto:: porque o texto é SEU: qualquer frasezinha que você re::tire é cópia certo? 
Então:: os textos que estão lá:: é pra você ter ba::se sobre o que você VAI falar:: a menos que 
tenha DAdos estaTÍSticos por exemplo:: se são dados estatísticos é de domínio PÚblico:: 
você pode fazer a citação dos dados:: fora isso:: não copiem nada de nenhum texto que propõe 
a redação:: ok?  Que mais? O título aí:: vamos focar no tí-tu-lo que não é obrigatório a menos 
que SEja solicitado:: se for solicitado aí sim você tem que pôr o título:: SE não for:: mesmo 
assim colo::que:: que é ponto favorá::vel pra você:: 

17. Ao.: O título é só o nome do tema? 

18. P.: O título É o REsumo do seu texto:: pode estar abordan::do o tema né? Pode estar 
abordando o tema mas ELE é o resumo do seu texto:: E se o seu texto tá abordando 
determinado tema con-se-quen-te-men-te ele vai falar ... 

19. Ao.: (    ) 

20. P.: É o que eu tô lhe falando:: não vai tá lá:: escreva sobre publicidade infantil não:: não 
vai ter is::so:: vai ter os tex-tos de iMAgem:: ou o texto verbal pra você abordar:: não pense 
que vai tá lá qual é a frase que você vai desenvolver não:: porque não é assim: não::ok?  

21. Ao.: Ok 

22. P.: Então:: vamos lá: o título:: se não for exigido NA pro-pos-ta você usá-lo:: não haverá 
pro-ble-ma: ObviaMENte:: se HOUver pedido e:: você:: não atender ao comando:: perderá 
pontuação: SENdo assim: por uma questão de PRUdência:: habitue-se a atribuir um TÍtulo ao 
seu texto:: então::o título NÃO é obrigatório a menos que esteja Exigido na proposta: Tá 
constando que você deve pôr o título é porque é obrigatório pôr: SE não CONStar não é 
obrigatório:: mas é interesSANte colo::car: ok? Outro item:: o título deve estar centraLIZAdo 
na primeira linha: deve-se evitar o USO de verbos: deve ser CURto e:: cri-a-ti-vo:: deve ser 
adequado ao TEma e:: ao texto produzido: então:: a gente tem na:: pau::ta... passarinho hoje 
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estão terRÍveis...((Professora se refere aos pardais que estão fazendo bastante barulho no 
momento da aula)) 

23. Aa.: Oh professora:: eles estavam quietinhos mas a senhora entrou na sala... 

24. P.: Pois é:: eles me adoram:: é só chegar em sala eles reconhecem minha voz:: o canto da 
minha voz:: ((Risos)) Vamos lá:: então:: o TÍtulo CENtralizado na primeira LInha:: a sen-ten-
ça atrás do título não deve conter VERbos:: até porque verbos tem indicativo de ação então:: 
não precisa constar:: só a primeira palavra Deve se iniciar com maiúscula: deve ser curto: tem 
que ter a ver com a tema e sin-te-ti-zar o seu texto: então:: por exemplo como... ((Professora 
escreve no quadro)) 

25. P.: Tá correto esse título? 

26.Gr.A.: Não:: 

27. P.: Por que  que não? Tem letra maiúscula demais:: E tem gente que faz isso e não po::de: 
O que é que deve CONStar em maiúsculo aí? 

28.Gr.A. A letra:: a primeira letra: 

29. P.: A primeira letra da primeira palavra que coincidiu que só tem uma letra: oh:: o artigo 
aqui: e o que mais? 

30. Aa.: Brasil: 

31.P.: Brasil que é um substantivo próprio obrigatoriamente é grafado em maiúsculo:: fora 
is::so né? O res-tan-te em min... em letra minúscula: curto: criativo: objetivo: tem que ter a 
ver com o tema: é óbvio que tem que sin-te-ti-zar o seu texto: ok? Você pode colocar a 
violência no Brasil: se for um tema específico a violência nos estádios de futebol: então:: só a 
primeira com a letra maiúscula: ok? O que mais que a gente vai vê aí? Salte uma LInha do 
título para o texto: IS:so não é obrigaTÓrio mas es-te-ti-ca-men-te recoMENdável:: deve-se 
usar letra maiÚScula aPEnas no início da sentença e:: não o coloque entre ASpas ou sublinhe-
o:: assim também como NÃO se deve colocar qualquer símbolo ou figura:: então o título ele 
tem que ser curto: criati::vo: não pode conter verbo: só a primeira letra da primeira palavra 
maiúscula:: salvo se tiver substantivo próprio:: não deve ter:: Psiu::: não deve ter nenhum 
SÍMbolo marcando o título: não POde vir entre aspas e:: nem POde vir griFAdo:: aí cê põe o 
título e você quer des-ta-car o título: o TÍtulo já é o destaque do seu texto:: se você põe entre 
aspas ou grifar não é? Aí você tá ... redundante:: sem necessidade:: 

32.P.: Se continuar com o celular sai quem tá e sai o outro de junto::  viu? 

33. Ao.: Foi mal profes::sora 

34. P.: PRA gente iniciar o texto que é o segundo tópico aí:: deve começar na TERceira linha 
ou na linha seguinte ao título:: centralizou seu título:: é obrigatório saltar uma linha pra 
começar? Não::: mas é es-te-ti-ca-men-te recomendado: (  ) o seu texto está dentro da 
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esTÉtica: salta uma linha:: afastou da margem::: não é? Come::ce a escre::ver seu tex:::to: 
obedecen::do as margens:: precisou dividir a palavra:: não é? Dividiu::: corretamente:: 
Parágrafos: o parágrafo seguinte se:::gue o MESmo alinhamen::to:  observando as mar:gens:: 
que significam o que? LI-mi-tes não é? (   ) ah:: aqui dá pra eu finalizar pra não precisar eu 
colocar uma Última palavrinha lá:: eu vou espremer:: vou ultrapassar... ok? Vamos lá:: Deixe 
um REcuo de 2 centímetros a partir da margem esQUERda para MARcar o início dos 
paRÁgrafos:: já vimos is:so:: amor::: pé embaixo::oh:: aqui não é sua casa não:: a introdução 
e a conclusão:: DEvem ser meNOres que o desenvolvimento: meu texto sendo de 4 ou de 5 
parágrafos: o PRImeiro é SEMpre introdução e:: o ÚLtimo SEMpre conclusão: o primeiro 
não precisa ser extenso porque eu vou apenas aPREsentar as ideias que eu vou abordar: nele 
só vai constar a tese e (   ) partir pra abordagem:: então:: ele não precisam ser extensos:: os 
parágrafos internos se forem dois ou três cada um aDOTa uma ideia:: podem ser maiores mas 
também não vai fazer um com dez: VINte linhas né? Que aí cê tá extrapolando:: e o último 
que é SEMpre a con-clu-são:: não vai apresentar mais ne-nhu-ma ideia:: não vai abordar mais 
nenhuma ideia:: então:: eu preciso fazer o que? ApreSENtei as ideias que eu vou abordar na 
introdução:: desenvolvi: analisei:: explanei essas ideias::  morreu o texto aí? Não:: o que é que 
eu preciso fazer? Con::cluir o texto:: FEchar as ideias: amarrar:: as minhas ideias:: então:: eu 
preci::so por exem::plo dá o fechamento do tex:to que É a conclusão e:: é SEMpre o último 
parágrafo:: então:: lá na conclusão por exem::plo eu posso propor as MUdanças: propor as 
soluções para resolver determinado problema: se vai dar certo ou não é outra histó::ria: mas 
você não vai aPEnas apresentar mais uma ideia: como mui::ta gen::te faz:: você anali::sa o 
tex::to: aborda as ideias:: chega lá na úl::tima:: que é a conclusão coloca mais uma ideia que 
INclusive não foi citada na INtrodução e:: aí:: vo::cê perde ponto porque NÃO con-clu-iu o 
seu tex::to:  conclusão é pra FEchar as ideias que você abor::dou ok? Que mais aí que a gente 
precisa ver... Jamais salte LInha entre um parágrafo e outro:: tem alu::nos que quando a gente 
pega o texto::oh:: ele salta:: deu ponto parágrafo: salta: deixa uma linha em branco: começa o 
OUtro:: igual se digita no computador: que dependendo de como você é:: estrutura o texto ele 
já vai saltan::do linha entre um paRÁgrafo e outro:: na dissertação NÃO po::de: você só 
po:::de saltar: entre o TÍ-tu-lo e:: o texto:: fora isso:: TOdos os parágrafos um embaixo do 
outro:: ah:: tá lá: solicitado que o texto o mínimo de 20 linhas: o meu só deu 19: aí chega lá:: 
vou saltar uma linha aqui pra com::pletar 20: tá erran::do duas vezes viu? Não faça isso:: 
vamo lá:: Felipe::: Obedeça as margens da esQUERda e diREIta: você deve che::gar até 
ELAS mas NÃO ul-tra-pas-sá-las ou formá-las sinuosas:: nós já vimos né? O limite é 
inTERno:: no tex::to: Habitue-se a fazer o rasCUnho a lápis e SÓ passar a redação para a 
FOlha Definitiva depois de uma REvisão:: e correção cui-da-do-sas no próprio rascunho: 
como eu falei o rascunho é fundamental: só que o ENEM não permite que o aluno En::tre com 
lápis só a caNEta preta: e aí pró? Vou fazer meu rascunho com caneta? Vai::: se você NÃO 
fizer:: o rascunho o seu tex::to não vai sair nada completo:: com caneta ou com lá::pis FAça o 
seu ras::cunho porque é NEle que você vai:: seLEcionar as suas ideias:: estruturar seu tex::to: 
fazer as correções:: pra depois passar pra FOlha de reda::ção: quem cair na bestagem de NÃO 
fazer:: o rascunho  e:: partir pra folha de redação pra fazer o texto:: nem perca o tem:: porque 
vai zerar a redação:: porque não vai sair no mesmo ponto não:: com lápis ou com cane::ta o 
rascunho é fundamental ...  
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35. Ao. (   ) 

36. P.: SE estiver estipula::do você TEM que cumprir o que eles mandam::se falar PLANte 
bananeira na sala: plante bananeira:: a gente preCIsa aprender a Obedecer os comandos da 
pro::va: não é só em redação não:: qualquer OUtra questão:: que ocorre muito:: inclusive eu 
falo com vo::cês aqui:: às vezes a gente pergunta:: pro aluno:: tá a questão:: lá:: na prova:: que 
dia é HOje? O aluno respon::de: O CÉU está azul:: 

((Risos))  Ou se::ja ele não obedece ao comando da questão:: is::so é fundamen::tal a gen::te 
in-TER-pre-tar o que a questão pe::de: se tá lá que é pra pôr mínimo de 20 e o máximo de 30::  

37. Aa.: É pra cum::prir 

38. P.: NÃO faça 19: e ::nem Faça 31 linhas:: SE não estiver estipuLAdo Siga o padrão:: 
mínimo de 20 e máximo de 30:: não caia no ERro:: ah:: vou fazer 15:: de repente pode não 
acei::tar::então:: agora se tá estipulado:: o que tiver prescrito É pra ser cumprido:: ok? Vamos 
lá: ao passar o tex::to para a FOlha Definitiva NÃO FAça modificações:: para e-vi-tar 
raSUras e:: incoerências:: NÃO utiliza corREtivo ou:: borracha para caneta:: caso erre 
alGUma palavra limite-se a PASsar um traço sobre a palavra incorreta:: a gente já viu na aula 
passada:: ERROU:: passa um traci::nho:: escreve a correta na FRENte:: mas nem por isso vai 
en::cher de traço o seu tex::to: OBservem as cadeiras:: já que a maioria faz em escola 
PÚblica:: tem um bocado de cadeira deTONAda:: que você tá lá passando a sua redação a 
LIMpo:: entra no vinco da cadeira:: nesses buracos:: qualquer marcação feita:: vai ser con-si-
de-ra-da marcação de identificação do aluno:: ou se::ja a própria corretora po::de achar:: que 
você está se identifican::do:: tá com furo a cadeira:: tá ruim pra escrever? Peça pra trocar:: ao 
fiscal pra trocar:: porque não pode ter nenhuma MARcazinha na sua folha de redação:: tem 
que tá impecável:: polida:: ah:: mas a culpa não foi mi::nha a culpa foi da cadeira:: troque 
an::tes:: peça pra tro::car an::tes: mas não pode ter NEnhuma marcação:: tem aluno que 
costuma iniciar um tex::to: fazer parágrafo:: chega no início do parágrafo coloca uns 
ponti::nhos aqui:: que ninguém sabe pra que é que ser::ve: is::so po::de acabar por lhe 
identificar diante de quem vai corrigir o texto e NÃO POde:: vai ter o texto ze-ra-do:: certo? 
Então:: neNHUma marcação pode ser fei::ta na folha: nem à caneta e:: nem lápis (   ) Fiquem 
atentos a isso:: O que mais aí que nós temos? Se por acaso você SUprimir: ou seja:: esquecer: 
alguma palavra no TEXto definitivo:: intercale-o na sentença: DESde que não existam 
borrões em excesso e o termo acrescentado possa ser lido não haverá perda de ponto: olha o 
exemplo que nós temos aí:: a cultura formou-se a partir da CONtribuição de DIversos POvos:: 
você já tá passando sua redação a limpo:: só que você tava com pres:sa: você tava nervoso por 
causa do tem::po tá copiando e:: esquece uma palavra:: você percebe em seguida que você 
saltou uma palavra: e ago::ra? Não vai tentar colocar a palavra num espaçozinho entre uma 
palavra e OUtra porque não CAbe:: né? ACIma de onde ela deveria ficar:: como tem no 
exem::plo: você escreve a palavra:: leGÍ::vel né? Não tem proble::ma nenhum: É permitido? 
É:: Não pode ficar sem a palavra porque se não dá mar::gem para a pessoa não entender a 
ideia de seu tex::to: esqueceu a palavra:: onde é que ela tinha que entrar? Escreveu o 
parágrafo: foi lá:: e leu:: vixe:: faltou tal palavra:: ela se encaixa aqui:: no local onde ela 
ficaria: escreva acima leGÍvel:: sem aumentar a letra ou sem diminuir:: escreva pra ficar 
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legível que você tá fazendo a coi::sa certa: ok? NÃO TENte pôr espremido:: entre uma 
palavra e outra por aí caracteriza borrão: vamos lá:: ok? Não faça marcaS es::tranhas no 
papel: desenhos:: não utilize letras muito de-se-nha-das e de diFÍCIL compreensão: como eu 
falei que tem gente que tem a letra TÃO arredondada que embo::la uma letra com a outra (   ) 
Você olha tá até bonita mas na ho::ra de ler a coisa complica: certo? E ne-nhum tipo de 
marcação na folha:: nenhum desenho: NA-da:: você tá alí oh:: na PONta d folha você 
MARcar um traço a coisa pega pra seu la::do: A correção não:: perdoa:: Que mais? Só assine 
a redação no local indicado no cabeça::lho: a folha de redação:: ela já vem:: com a 
identificação do alu::no:: vem com seus dados você tem que confe::rir e:: lá no espaço vai ter 
a LInha:: pra você assinar o seu nome:: ASSInar é diferente de ru-bri-car:: assinatu::ra ela tem 
que ser por exten::so: Oh:: pró: meu no::me tá gran::de: não vai ca::ber na linha: O que que a 
gente tem fazer? 

39. Aa.: Abreviar: 

40. P.: A-bre-vi-ar: E quais nomes a gente POde abreviar? O sobrenome INterno:: tem GENte 
que costuma abreviar o ÚLtimo sobrenome:: o que é errado:: 

41. Ao.: Eu já fiz is:so 

42. P.: O NOme e o ÚLtimo sobrenome NÃO POdem ser abreviados:: não é? Então:: você 
pode colocar oh:: ((Professora dá exemplo no quadro)) Primei::ro não POde:: ter abreviação e 
o ÚLtimo não po::de: você pode abreviar os do meio: se tiver Maria do Socorro SANtos de 
Jesus PeREIra: Pereira e Maria:: sem:: abreviação: tem aluno é fato: a gente pega aqui o nome 
de pro::va o nome de atividade:: o aluno escreve o no::me chega aqui é:: dos San::tos Silva:: é 
erro GENte (   ) olha a econoMIA linguística oh::San-TOS:: então:: o priMEIro que é o 
no::me e o ÚLtimo que é o SObrenome não podem ser abreviados certo? Ah:: profes::rora eu 
tô lá Oh::e fiz a rubri::ca::: não po::DE: Escrever por exten::so: ok? Vamo lá: Qualquer 
marcação como ponTInhos nas mar::gens ou nu-me-ra-ção dos paRÁgrafos:: será entendida 
como forma de identificação do aluno e:: anulará o tex::to: nada de pontinho: aí fala xo vê 
meu texto vai dar quantas linhas:: chega da/do lado aqui:: na bordazinha  e coloca 1, 2, 3:: SE 
vier numerado bem se NÃO vier não POnha:: não acrescente:: certo? O número de LInhas 
GE-ral-men-te é proposto pela ENtidade examinaDOra::  geralmente os limites são de vinte e 
TRINta linhas:: como eu falei:: tá especificando:: tá pedindo o mínimo de dez não tem 
problema você fazer dez (   ) tá pedindo o mínimo de VINte:: não pode ser dezenove:: né? 
então:: obSERve o que está SENdo solicitado:: GENte de uma área pra outra:: né? de uma 
universidade pra outra por exem::plo tem variação:: fiquem aTENtos ao que está sendo 
solicitado:: psiu:: NÃO copie o TEma no início ou em QUALquer parte do seu tex::to: Ele é 
oferecido para ser analiSAdo e não copiado:: então:: não retire ne-nhu-ma fra-se de nenhum 
tex::to que está sendo proposto:: pra você analisar o texto na redação:: mesmo que você ponha 
lá entre ASpas: não é? Não po::de: Cuidado com o relativo adverbial onde:: ele sempre se 
refere a lugar:: MUIta GENte usa os conectivos pra ligar ideias:: ligar orações:: ligar 
paLAvras e confunde ao usar esse advérbio aí:: e as vezes funcionando como pronome 
relativo:: a palavra onde es-pe-ci-fi-ca-men-te se refere a lugar:: por exem::plo é:: Os 
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brasileiros estão preocupados com a violência onde a maioria é:: não consegue conviver 
tranquilamente:: onde é que está o erro aí? 

43. Ao.: Violência:: 

44. P.: Esse onde foi usado pra ligar uma oração a outra:: só que ele se refere a lugar:: tem 
algum lugar nessa frase aí? NÃO:: Mas se fosse por exem::plo:: Os moradores da cidade de 
São Paulo ONDE a maioria está preocupada com o aumento da violência:: não tem dormido 
tranquila::mente:: tá per::feito: você situou o ONde referindo-se a cidade de São Paulo:: caso 
contrário não USE o onde pra ligar orações: ligar ideias:: se ele não se refere a lugar:: não é? 
Dupla de dois:: boiou aí:: não é is::so? Que mais:: Não inicie sentenças com o conectivo e:: a 
conjunção e:: a gente liga pala::vras: orações:: períodos:: gosto de maça e:: pera: nunca 
comece um parágrafo com essa conjun::ção e:: e:: obSERva-se que o auMENto da violência 
se deve a tais e tais fatores:: tira o e:: Observa-se que o aumento da violência se deve a tais e 
tais fatores:: nunca comece com a conjunção: tá claro? Acorda meninas! ((Risos)) 

45.P.: Escre::va: psiu::: escreva os numerais por ex-ten-so: a não ser que:: esTEjam indicando 
percentual, hora, data, dia, mês, ano ou SÉculo: se você precisar exemplificar com algum 
DAdo:: esse da-do inclui um numeral escreva-o por extenso:: se não fizer nenhuma indicação 
dessa:: percentual de  hora: data: dia: mês: ano e século é:: obrigatório es-cre-ver o número:: 
Há um MIlhão de pessoas vivendo em extrema pobreza: você tem que escrever UM milhão de 
pessoas ao invés de colocar um ponto zero zero zero ponto zero zero zero certo? Se não tiver 
essas indicações:: TEM que ser escrito: Que mais? NÃO utilize termos imprecisos como 
várias coisas mais:: e outros:: muito mais:: não utilizar etecetera:: né? VOcê tá enumerando 
uma coisa:: ciTANdo algum exemplo:: você cita dois três e coloca etc:: gosto de maçã: pera: 
uva: etc: gosto DE viajar: estudar: e outras coisas mais:: es::se outras coisas mais é:: 
enCHImento de linguiça: ou se::já:: não serve pra NAda: não acrescenta nada:: O que que é 
encher linGUIça GENte? A gente tá no churrasco ah:: vamos encher linguiça:: ao invés de ter 
carne tá lá as rodas de gorDUra oh:: enchendo o espaço:: (   ) desnecessário:: es::sas FRAses:: 
es::sas expressões que você coloca porque você:: não tem ideia do que colocar:: do que 
exemplificar:: NÃO ponha:: nem use etecetera:: psiu:: nem essas expressões:: e outras coisas 
mais:: é zarro isso:: faz você perder ponto:: Utilize uma linguagem simples: clara e objetiva 
e:: só utilize palavras que tenha conhecimento do emPREgo corREto:: A-pe-sar da variante 
culta:: ser:: psiu:: ser a norma EXIgida:: não é? A gente tem que usar a Língua padrão::  não 
significa que você vá buscar vocabulários que você não tem costume de usar: psiu:: querer 
enfeitar o texto:: utizando palavras desconhecidas você corre o RISco de usar uma palavra 
querendo dizer uma coisa e:: é ela especificar outra:: então:: se a dissertação pe::sa:: tenha 
objetividade:: na linguagem ela tem que ser fácil:: clara: simples e objetiva:: DENtro da 
NORma padrão:: não é a fala  coLOquial:: cotidiana:: mas é o vocabulário SIMples:: que você 
domina:: que você TEM conhecimento do significado:: não vem pegar um tex::to se você não 
tem o hábito de tá utilizando determinadas:: palavras: não é? ACHANdo que é bonita:: que 
VAI enriquecer o tex::to: de repente quem lê entende com outro significado:: ok? Vamo lá: 
EVIte a repetição de uma mesma palavra:: OU expressão:: já vimos isso na aula passada:: 
quando separar as sílabas ao final de uma linha:: não deixe apenas uma letra na margem 
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esquerda ou:: direita pois IS::so é catalogado como ENgano ortográfico:: mesmo que as 
sílabas tenham sido di-vi-di-das de forma correta:: QUANdo você perceber es::sa 
possibilidade:: ATENTE :: NO rascunho:: para chegar à mar::gem com a palavra ANterior:: 
IS::so aí eu também expliquei na aula passa::da: já com relação à divisão de sílabas: não é? 
CUI-da-do com a divisão de sílabas que POde gerar ambiguidade:: e:: ao utilizar SI-glas 
coloque o seu significado em seguida entre paRÊNteses:: NÃO é permitido usar as palavras a-
bre-vi-a-das:: só que as siglas são um de tipo de abreviação:: confere? Mas se eu precisar:: 
exemplificar:: Citar uma SIgla:: POSso fazer:: lembrando que a sigla vem TODA em 
maiúscula:: e ao LAdo entre paRÊNteses eu tenho que pôr o significado dela:: ah:: 
professora:: não sei:: o que signi::fica a:: sigla:: NÃO ponha:: por exemplo siglas de origem 
inglesa ou de outra origem:: por exemplo SIDA:: sida é a sigla de que? 

46. Ao.: Aids:: aids  

47. P.: Não é a sigla de aids não:: aids é uma sigla:: SIDA é a Sigla de:: SÍNdrome da 
Imunodeficiência Adquirida:: (    ) você tá abordando... GENte! Deixa eu finalizar a minha 
fala aqui::: ((Bate palmas)) Se você tá abordando bem:: quer fazer a citação lá:: da doença 
sexualmente transmissível:: quer falar da AIDS:: qual é a sigla que você tem AIDS ou SIDA? 

48. Aa.: AIDS: 

49. Gr.Ao.: SIDA 

50. P.: SIDA:: AIDS está em inglês: você VAI saber colocar em INglês a sigla? Do jeito que 
ela TEM que vir? Oh:: a sigla é es::sa Adquirida Imunodeficiência Síndrome em inglês:: 
alguém sabe escrever a sigla em inglês? Então:: VÁ para a sigla em PORtuguês:: as pessoas 
que adquiRIram a SIDA ao longo dos anos:: sín-dro-me da i-muno-de-fi-ci-ên-cia ad-qui-ri-da 
tá correto:: FEcha parênteses:: aí você vai lá põe AIDS:: põe agora em inglês? (   ) confere? 
Quem vai fazer o ENEM aqui? ((Alguns alunos levantam a mão)) 

51. P.: Muito bem:: o pessoal que não fez perdeu a chance de adquirirem experiên::cia::  

52. Ao.: Profes::sora passa a média:: 

53. P.: Vou passar:: Pessoal do aluguel aqui:: Quem não vai pagar:: devolve:: Quem veio e já 
recebeu devolve:: quem não veio fica:: quem não veio: recebeu hoje: segura aí:: 

((Muito barulho)) 

54. Ao.: Oh:: a chamada aí oh:: silêncio:: por favor:: 

(( Professora inicia a chamada)) 

55. P.: Alan 

56. Ao.: Presente 
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57. P.: Amanda 

58. Ao.: Tá lá fora professora:: 

59. P.: Anderson 

60. Ao.: Aqui 

61. P.: Bárbara 

62. Aa.: Presente 

63. P.: Breno 

64. Ao.: Aqui professora 

65. P.: Camila 

66. Gr.A.: Desistente:: 

67. P.: Crislaine 

68. Aa.: Presente professora:: 

69. P.:Daniele 

70. Gr.A.: Não veio 

71. P.: David 

72. Ao.: Aqui 

73. P.: Deivisson 

74. Ao.: Presente 

75. P.: Diogo 

76. Ao.: Presente 

77. P.:Edeilton 

78. Gr.A. Tá matando aula professor:: 

79. P.: Eduarda 

80. Aa.: Presente 

81. P.:Felipe 
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82. Ao.: Aqui 

83. P.:Francielle 

84. Aa.: Presente 

85. P.:Gabriel 

86. Ao.: Veio não 

87. P.:Ingrid Ane 

88. Aa.: Presente 

89. P.: Isaque 

90. Ao.: Presente 

91. P.:Ismaira 

92. Aa.: Presente 

93. P.:Jeferson 

94. Ao.: Presente professora 

95. P.:João Victor 

96. Ao.: Aqui 

97. P.:Karen 

98. Aa.: Aqui 

99. P.:Lais 

100. Aa.: Presente 

101. P.:Larissa 

102. Aa: eu:: 

103. P.: Lorena 

104. Aa.: aqui 

105. P.:Marcelia 

106. Aa.: Presente 
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107. P.: Marcos Vinicius 

108. Ao.: Presente 

109. P.: Maria Flavia 

110. Aa.: Transferida professora 

111. P.: Michelle 

112. Aa.: Aqui professora 

113. P.: Nicolle 

114. Aa.: Eu 

115. P.: Pablo Ian 

116. Ao.: Presente 

((Sinal toca)) 

117. P.: Espera aí... Paulo Sergio:: 

118. Ao.: Presente 

119. P.: Sthefane 

120. Aa.: Aqui 

121. P.: Taina 

122. Aa.: Presente 

123. P.: Taynara 

124. Aa.: Presente 

125. P.: Renata 

126. Aa.: Aqui 

127. P.: GENte eu já entreguei os tes::tes? 

128. Ao.: Não::: 

129. P.: Deixo pra semana que vem:: então:: 
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