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RESUMO 

Esta pesquisa enfocou os usos do Livro Didático de Português (LDP) do Ensino Médio, na 

dimensão dos gestos profissionais do professor, sob a perspectiva dos estudos do Interacionismo 

Sociodiscursivo (ISD) e da Linguística Aplicada (doravante LA). Inspiramos no aporte teórico-

metodológico da etnografia educacional, a partir da observação participante, por um período de 

tempo em uma situação de ensino e aprendizagem. Em razão disso, tivemos como objetivo 

central investigar/interpretar e descrever como os gestos prescritos no Livro Didático Português 

Linguagens, trabalhado em uma turma do 2º ano do Ensino Médio, são realizados na aula por 

uma professora atuante em uma escola da Rede Pública de Ensino do Munícipio de Vitória da 

Conquista – Bahia. Em se tratando dos resultados obtidos através da análise do corpus, 

verificamos que o LDP é um objeto indispensável na aula de português, pois é a partir dele que 

os objetos de ensino são construídos, e que a depender do contexto esse material pode 

influenciar na mudança do objeto e, portanto, da realização dos gestos. Comprovamos também 

que, tanto na aula, quanto no LDP houve inexpressividade dos gestos Elementarização e 

Institucionalização e que a exploração do objeto de ensino foi geralmente vinculada à análise 

gramatical, acarretando prejuízo ao ensino e aprendizado. Ratificamos que é o professor o 

agente responsável pelo uso crítico do LDP, e que a execução de alguns gestos pode estar 

relacionada com a experiência docente desse profissional.   

 

Palavras-chave: Linguística Aplicada. Livro Didático de Português. Gestos profissionais 

docentes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This research focused on the uses of high school Portuguese Didactic Books (PDB), in the 

dimension of teacher professional gestures, under the perspective of the Socio-Discursive 

Interactionism and Applied Linguistics (AL) studies. We inspire in the theoretical and 

methodological basis of educational ethnography, from the participant observation, in a time 

span, considering a situation of learning and teaching. As a result, we had as central objective to 

investigate/interpret and to describe how the gestures prescribed in the didactic book Português 

Linguagens, used in one specific classroom of second grade of high school, are realized at class 

by a teacher who works at a public school of Vitória da Conquista – Bahia. Regarding to the 

results obtained through the analysis of the corpus, we verified the PDB as an indispensable 

object in the Portuguese class, because it helps in the construction of the learning objects and, 

depending of the context, this material can influence the object changing and, therefore, the 

gestures execution. We also verified that, both in class and in PDB, there was not an 

expressivity use of Institutionalization and Delimitation as gestures, and the investigation of the 

teaching object was generally connected to the grammar analysis, impairing the teaching and the 

learning. We ratify that the teacher is the responsible agent for the critical use of the PDB, and 

the execution of some gestures can be link with the teaching experience of this professional.  

Keywords: Applied Linguistics. Portuguese Didactic Book. Teacher Professional Gestures.  
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INTRODUÇÃO 

 

1.1 COMO TUDO COMEÇOU: O INTERESSE PELO LIVRO DIDÁTICO DE 

PORTUGUÊS 

 

O nosso interesse por uma investigação científica sobre o Livro Didático de 

Português teve início ainda na graduação em Letras Vernáculas, na Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), mais especificamente, enquanto bolsista do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID – da CAPES.  

Foi através dos momentos de reflexão, dos encontros de orientação e formação 

do Programa, que pudemos conceber o campo de pesquisa - escola – como um ambiente 

transformador e (re)construtor de práticas pedagógicas, bem como observar o 

tratamento dado aos materiais didáticos nos espaços da sala de aula e da aula de 

português.  

O PIBID abrange duas vertentes: a iniciação à docência e a iniciação à pesquisa, 

e tem como objetivo principal contribuir para que graduandos do curso de Letras atuem 

durante o processo de formação em escolas da educação básica, a fim de estabelecerem 

relações entre teoria e prática e conhecerem melhor a realidade escolar na qual estão 

inseridos, possibilitando-os construir a identidade de professor e (re)enquadrar o olhar 

para as questões ligadas a atividade docente.  

Interessava-nos por uma investigação científica que vislumbrasse a escola 

enquanto lugar de pesquisa, de (des)aprendizado e que tomasse o Livro Didático de 

Português (LDP) de Ensino Médio como objeto de estudo/reflexão, 

análise/interpretação.   

O PIBID possibilitou-nos essa experiência. E assim, iniciamos o nosso percurso 

investigativo.  

Contudo, à medida que familiarizávamos com o Livro didático percebíamos que 

boa parte dos pesquisadores desenvolvia trabalhos com objetivos meramente 

gramaticais, em outras palavras, tomava-o apenas como objeto de avaliação, “são 

estudos que utilizam o LDP para fazer uma “análise do conteúdo” e discutir a maneira 

com que algum objeto de interesse científico” (BUNZEN, 2005, p. 02).
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A nossa inquietação aumentou, pelo fato de que durante as análises realizadas 

nos LDPs, também percebemos que boa parte das atividades trazidas pelos autores 

centrava-se na análise linguística, o estudo do gênero, do contexto e dos sujeitos não 

eram abordados.   

De um modo geral, era uma constante os exercícios trazidos (pelos autores dos 

LDPs) terem com forte a gramática normativa e a supremacia da escrita em relação à 

oralidade. Sobre isso Marcuschi (2003) destaca que, geralmente, são poucos os LDPs 

que se preocupam em explicitar a noção de língua com que operam, sendo a maioria 

deles direcionados ao trabalho com regras, a identificação de informações e a produção 

de textos escritos.  

Teoriza que é fundamental a “relação entre oralidade e escrita no contexto dos 

gêneros textuais, pois como sabemos, os gêneros distribuem-se pelas duas modalidades 

num contínuo, desde os mais informais aos mais formais e em todos os contextos e 

situações da vida cotidiana” (MARCUSCHI, 2003, p. 33), é através do contato direto 

com os diversos eventos linguísticos que os educandos terão subsídios necessários a sua 

inserção na sociedade informatizada e globalizada.  

Com base nisso, e em nossa experiência docente, percebemos que na escola, 

muitas vezes, a língua (falada) ocupa o lugar do erro, e as variedades linguísticas são 

desconsideradas, em prol da presença marcante de textos que representam a variedade 

padrão.  

Trata-se de um ensino (e aprendizagem) que supervaloriza a modalidade da 

língua escrita que se materializa como sinônimo de bem social. (CAETITÉ e SOUZA, 

2013a). O tratamento dado aos gêneros orais, ainda é muito incipiente devido à ausência 

de um trabalho efetivo com a oralidade. Sobre isso Schneuwly e Dolz, (2004, p. 125) 

revelam que: 

 

 

 

Embora a linguagem oral esteja bastante presente nas salas de aulas 

(nas rotinas cotidianas, na leitura de instruções, na correção de 

exercícios etc), afirma-se frequentemente que ela não é ensinada, a 

não ser incidentalmente, durante atividades diversas e pouco 

controladas. Assim, como denunciam didatas, sociólogo, lingüistas e 

formadores de professores (Wirthner, Martin e Perrenoud 1991; De 

Pietro e Wirthner 1996), o ensino escolar da língua oral e de seu uso 

ocupa atualmente um lugar limitado. 
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A partir da leitura da citação acima compreendemos que tornar o gênero (oral) 

objeto de ensino é (re)construir uma perspectiva de trabalho favorável a reflexão sobre o 

uso real da língua, que para nós é uma ferramenta mediadora das inter(ações) humanas.  

Constatamos que os autores estavam mais interessados em abordar temas 

relacionados ao estudo da história literária que estabelecer debates, discussões acerca do 

objeto de ensino. Encontramos ainda fragmentos de textos literários sem nenhuma 

função discursivo-reflexiva, uma infinidade de atividades, na maioria das vezes, 

desvinculadas da realidade social dos estudantes, alunos reais „antenados‟ ao mundo da 

tecnologia e da informação e oriundos de estratos sociais diferentes. 

Com base nessa constatação, cabe salientar a necessidade de aproximação do 

jovem aluno com o texto literário, pois como afirma Cosson (2011, p. 28) a unicidade 

(do texto literário) “reside mais no que levamos ao texto do que no que ele nos oferece 

(...) e é esse compartilhamento que faz a leitura literária ser tão significativa em uma 

comunidade de leitores”. A leitura (literária) é uma ferramenta de transformação que 

permite (auto)avaliações, reenquadramentos de olhar, é uma prática discursiva que 

possibilita aos sujeitos (autores, escritores, leitores) envolvidos aguçar o senso crítico e 

agir reflexivamente mediante as múltiplas situações comunicativas.  

Assim, conforme avançávamos no percurso investigativo, íamos chegando a 

resultados que revelavam a necessidade de uma atualização do LDP, pois, atestamos 

que havia falta de clareza por parte dos autores e editores de materiais didáticos quanto 

às propostas de atividade de compreensão e produção de textos, em especial os orais e 

uma indefinição de uma concepção de língua (sociointeracionista) que, de fato, objetive 

sustentar a prática pedagógica.  

Foi através desse redirecionamento de olhar para os espaços da aula e da sala de 

aula, que ao que ao final do curso de graduação começamos a descortinar possibilidades 

de investigação do LDP na aula de Língua Materna.  

Queríamos desenvolver um estudo direcionado ao uso do LD através dos gestos 

do professor, situando-o como agente responsável pela interação na aula e concebendo a 

língua(gem) como uma ferramenta  genuína na e da prática docente. Porque o 

 

 
[...] que ocorre na sala de aula, portanto, no entorno da palavra 

coopera, colabora para que sujeitos cumpram sua tarefa no mundo, 
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qual seja: a de serem sujeitos da palavra, sujeitos de linguagem. 

(COELHO E SOUZA, 2012, p. 02). 

 

 

Nesse sentido, tudo o que ocorre na aula de português, ocorre através da 

linguagem, é ela que alicerça a interação didática, é o lugar em que professor e aluno 

desempenham o papel de sujeitos discursivos. 

Privilegiamos o espaço da aula do ensino médio e com isso sentimos a 

necessidade de atestar o caráter do Livro Didático como um objeto de estudo 

polissêmico, dialógico e de desenvolver uma pesquisa favorável a “questão da formação 

do professor de língua materna e de sua relação com o LDP”. (BUNZEN, 2005, p. 05).  

Percebemos que o LDP apresentava lacunas quanto à exploração dos objetos de 

ensino e desse modo acabava por comprometer a participação dos educandos nos 

âmbitos da oralidade, leitura/interpretação, escrita e produção de texto. Desse modo, 

decidimos que queríamos trilhar um caminho que privilegiasse a ação do professor com 

o LDP, a fim de interpretar o funcionamento discursivo desse objeto no espaço da sala 

de aula. 

Foi assim que demos o primeiro passo rumo a um novo percurso acadêmico: a 

delimitação do nosso objeto de estudo e construção de um novo olhar para o saber/fazer 

científico. E o fizemos, pois escolhemos um tema e (re)significamos o nosso objeto de 

pesquisa. 

No que tange à escolha do tema e do objeto de estudo, esta se justificou por 

elegermos objetos e materiais de ensino como provocadores de questionamentos, como 

objetos complexificados sob o viés dialógico de investigação científica. Isto significa 

refletir sobre usos dos materiais didáticos nos espaços escolares, em nosso caso o LDP 

do Ensino Médio, e situá-lo no cenário de pesquisas que versam sobre o ensino e 

aprendizado de língua materna, com o foco na ação do professor. 

Em relação a esse cenário de estudos, constatamos que muitos estudiosos têm 

desenvolvido trabalhos relacionados à ação do professor, mas como revela-nos Márcia 

Andrea Almeida de Oliveira (2013), ao fazer uma revisão de literatura sobre o tema, 

muitos deles têm se dedicado apenas a uma abordagem categórica da ação docente, com 

ênfase nos aspectos mais descritivos que analíticos.  

De antemão destacamos a importância de cada autor aqui citado, todos 

contribuíram significativamente para o cumprimento de nossos objetivos de pesquisa, 

alicerçaram teoricamente as discussões desenvolvidas, contudo justificamos que 
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escolhemos Oliveira (2013) como referência principal, pois os trabalhos desenvolvidos 

por esta estudiosa dialogam com a nossa proposta de investigação, suas ideias acerca da 

temática dos gestos didáticos/profissionais são norteadoras dá-nos os subsídios 

necessários a (auto)formação e reflexão pedagógica, conscientiza-nos sobre o nosso 

estar/agir em sala de aula. 

 Instiga-nos ainda a atribuir destaque as investigações que versam sobre a 

urgência de um ensino e aprendizagem de melhor qualidade, contribuindo 

qualitativamente para o cenário de estudos da linguagem e da educação ampliando 

horizontes e olhares quanto às formas de refletir e se fazer pesquisa científica.   

Sobre o tema dos gestos Oliveira (2013) reitera que, em algumas teses de 

doutorado, o termo „aparece ligado aos estudos sobre a ação docente, mas não há uma 

reflexão sólida sobre o assunto e nem a “apresentação de modelos de análise”; Conclui 

que no Brasil “a maioria dos trabalhos de pesquisadores segue a linha da psicologia do 

trabalho, focando as representações do professor sobre seu agir profissional” 

(OLIVEIRA, 2013, p. 91-92). 

Enfatizamos que este não é o nosso interesse de pesquisa, pois estamos mais 

engajados em desenvolver um estudo que privilegie os usos do LDP de Ensino Médio a 

partir dos gestos profissionais do professor, no sentido de interpretar critico-

reflexivamente o modo como os gestos trazidos no material didático em análise são 

executados em sala de aula.  

Desse modo, a pergunta norteadora de nossa investigação é: como gestos 

prescritos no Livro Didático Português Linguagens, trabalhado em uma turma do 2º ano 

do Ensino Médio são realizados na aula? Para tanto, desdobramo-la em outras duas, a 

saber:  

 

1) Quais são os gestos profissionais propostos no LDP?  

2) Quais são os gestos profissionais realizados pela professora participante da 

pesquisa? 

 

A partir disso e com base no aporte teórico da Linguística Aplicada, 

Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) e da etnografia escolar, temos como objetivo 

central de pesquisa analisar e interpretar, em um contexto específico, usos do Livro 

Didático, a partir dos gestos profissionais de uma professora em aulas de Língua 
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Portuguesa, numa turma do 2º ano do Ensino Médio de uma Escola da Rede Pública 

(Estadual) de Ensino do Município de Vitória da Conquista – BA.  

Com vistas a atender aos interesses de nosso estudo, e responder às perguntas de 

pesquisa, decompomos o objetivo principal em dois mais específicos: 

 

1) Mapear, descrever e interpretar gestos prescritos no Livro Didático do 2º 

ano do Ensino Médio e efetivados na aula de português pela professora 

participante da pesquisa.  

2) Problematizar sobre a importância do trabalho com o LDP, explicitando a 

natureza do trabalho proposto no Livro Didático, e daquele atualizado pela 

profissional de ensino em sala de aula, de modo a contribuir para reflexões 

sobre o ensino e aprendizagem de Língua Materna. 

 

Cabe-nos explicitar que, neste trabalho, faremos uso do adjetivo profissional(is) 

para qualificar o termo gesto(s), a escolha advém da polissemia do vocábulo e da nossa 

busca pelo reconhecimento da prática docente enquanto um trabalho profissional. 

Nesta ótica e assim como Oliveira (2013, p. 94), ao parafrasear Gal-Petitifaux 

(2007), contrapomo-nos a concepção da atividade docente como sacerdócio, dom, 

missão e “assumimos que a noção de gestos permite não só olhar os diferentes tipos de 

atividades do professor, mas também os diferentes modos de realização desta 

atividade”. 

Ampliando essa discussão, reiteramos, desde já, que o termo gesto não é aqui 

empregado apenas no sentido de gesticulação ou de movimentos corporais, pelo 

contrário, trata-se de “uma dimensão simbólica e interpretativa, uma intencionalidade e 

um efeito estruturador dentro do trabalho do professor” (OLIVEIRA, 2013, p. 95).  

É o modo pelo qual um sujeito empírico (grosso modo de carne e osso) assume 

um papel responsivo e discursivo em que expõe, replica, reorganiza, seleciona, são 

ações e reações de um profissional frente ao seu par interlocutivo (alunado), frente ao 

seu trabalho de professor.  

Isto significa que a experiência em educação não é por nós vivenciada como 

experimento, um conhecimento meramente científico/técnico, pelo contrário, 

compreendemos a atividade de ensinar e aprender de modo único, o dia-a-dia de cada 

sala de aula é inédito e inesperado, sempre somos surpreendidos pelos acontecimentos, 

pela heterogeneidade de cada professor e cada jovem aluno.  
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A aula no Ensino Médio se constitui a partir da relação do já dito/feito com o 

novo, são movimentos discursivos que possibilitam a professores e alunos ressignificar 

saberes, reconstituir identidades e se reinterpretarem como sujeitos da línguagem.  

Ela é um evento de interação didática. É um espaço de debate entre professor e 

aluno(s). Caracterizamo-la como um evento no sentido de um acontecimento discursivo 

sempre irrepetível, que “acontece” em um tempo-espaço (pré)determinado e 

fundamentado na interação.  

Essa interação didática, específica na e da sala de aula, que nas palavras de 

Coelho e Souza (2012) ocorre através de uma perspectiva discursiva, dialógica e 

apresenta um estilo próprio que se assenta em uma didática cujo objetivo pedagógico é 

instruir, ensinar, educar, o que confirma a ocorrência e intercalação de uma parcela 

significativa de elementos linguísticos que exprimem ordens, instruções, explicações, 

todos com fins didáticos.  

Em razão de tudo o que foi dito, ressaltamos que a justificativa e motivação para 

o desenvolvimento do presente estudo são resultantes de inquietações enquanto 

pesquisadoras/professoras sempre em (trans)formação e do interesse por uma 

investigação científica que melhor correlacionasse teoria e prática.  

Destarte, debruçamo-nos sob a teoria dialógica da linguagem delimitando os 

estudos dos processos de interação na sala de aula, que é para nós, um espaço dialógico 

de aprendizagem e investigação, que reconstitui identidades sociais dos sujeitos 

professor e aluno(s). Conformamos ainda os gêneros de discurso como norteadores do 

ensino e aprendizagem e aportamos na etnografia educacional, que possibilita-nos maior 

proximidade com a escola, nosso campo de pesquisa e reflexão.  

Um agir em que há compreensão do Livro Didático como um objeto tecido por 

uma rede de disputas políticas, socioeconômicas e histórico-culturais, um enunciado 

capaz de interferir nas interlocuções estabelecidas nos espaços da aula e da sala de aula 

– no ensino e aprendizado. 

Esta pesquisa é fruto dessas inquietações, de reenquadramentos do olhar, de 

tomadas e retomadas de posições, vivenciamos, assim um processo de interação, de 

experiências e de (des)aprendizados constantes.     
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Sendo assim, a presente dissertação é estruturada em seis (5) capítulos, que 

compõem o nosso estudo investigativo/interpretativo. Desde já, ressaltamos que 

iniciamos as nossas discussões a partir da metodologia, pois foi a partir dela que 

alicerçamos a nossa pesquisa, que reenquadramos o olhar para a escola campo de 

pesquisa e o agir da professora na aula de língua portuguesa de Ensino Médio.  

Assim, no capítulo introdutório discutimos sobre as temáticas centrais da 

pesquisa ilustrando e relatando as vivências e experiências ao longo de nossa jornada 

acadêmica.   

A seguir traçamos o nosso percurso metodológico, neste capítulo justificamos a 

escolha por uma pesquisa vinculada aos campos teórico da Linguística Aplicada e na 

etnografia (educacional), descrevemos o contexto escolar em que foi desenvolvido o 

estudo e apresentamos as técnicas/ferramentas que utilizamos na constituição dos dados, 

bem como a ferramenta metodológica Mapeamento Didático, construída durante a 

pesquisa.   

No capítulo 3 apresentamos discussões sobre a aula de português de Ensino 

Médio, usos do LDP e os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. 

Buscamos atestar a necessidade de discussões sobre essas temáticas apresentando 

reflexões sobre o lugar do ensino e aprendizado de Língua Portuguesa na esfera social, 

ampliando o debate em torno da urgência de uma prática pedagógica mais igualitária.   

No capítulo 4 justificamos a inserção do nosso objeto de pesquisa no cenário do 

Interacionismo Sociodiscursivo, debatendo a importância de estudos que tomam a 

língua(gem) como uma pratica  dialógica e transformadora. 

No capítulo 5 realizamos duas análises, na primeira contrastamos os gestos 

profissionais propostos no Livro Didático Português Linguagens (2º ano do Ensino 

Médio) e os mobilizados na aula de português junto à turma do 2º ano C; na segunda 

entre o que foi dito no questionário aplicado à professora participante da pesquisa e o 

que foi realizado em sala de aula. 

Assim, direcionamos o olhar para a vivência na escola, destacando o contato 

com os professores e alunos e os significados das experiências, das interpretações e 

incertezas que constituem e constituíram o nosso percurso científico em um espaço tão 

genuíno: a Escola de educação Básica. 
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2 METODOLOGIA, CONTEXTO E TÉCNICAS DE PESQUISA: ACHADOS 

2.1 Pesquisa em Linguística Aplicada com inspiração na base teórica etnográfica 

 

Situamo-nos na Linguística Aplicada (LA) quando esta se apropria do LDP com 

um objeto de estudo polissêmico, que implica a construção de um percurso 

metodológico, como tema de investigação em aspectos discursivos, histórico e culturais, 

revelando a importância de se perceber os múltiplos papéis sociais que o LDP exerce no 

mundo social e no mundo da escola. 

Coracini (2011) revela que é próprio da LA a atenção constante com o ensino e, 

a partir dos anos oitenta, com a aprendizagem de línguas materna e estrangeira. Destaca 

a importância do LD nos contextos escolares e a preocupação dos linguistas aplicados 

em estudar esse objeto, o que significa um avanço para a educação, uma vez que o LDP 

é um elemento presente no trabalho diário do professor da educação básica.  

Nesse sentido, a LA tem se mostrado como uma possibilidade de se investigar 

um objeto complexo por um viés mais discursivo e reflexivo. Concebemo-la como um 

campo fértil que permite compreender os sujeitos situados no espaço-tempo e mais do 

que isso possibilita a nós (professores) pesquisadores redefinir e ressignificar o nosso 

objeto de estudo.  

 

 

[...] a Linguística Aplicada na sua delimitação de investigar a 

linguagem como um fenômeno social contribui para as 

problematizações acerca da cultura escolar, estabelecendo e 

provocando a criação de interfaces teóricas entre ciências da 

linguagem e ciências da educação. Delimita-se, no bojo da concepção 

de linguagem e educação como constitutivas e formativas do sujeito, 

uma vez que a natureza crítica da Linguística Aplicada e sua 

preocupação com a relevância social dos fatos investigados verticaliza 

o olhar da linguagem para a práxis educativa no que circunda questões 

de natureza ética, étnica, identitária, políticas, socioeconômicas dentre 

outras que adotam referencias interdisciplinares de produção do 

conhecimento. (COELHO E SOUZA, 2012, p. 07). 

 
 

 

Desse modo, a LA preocupa-se com a relevância social do que é investigado e 

distancia-se dos estudos que concebem a língua(gem) como um sistema, um produto 

acabado e pronto, compreendendo-a como lócus de (inter)ação, lugar em que os sujeitos 

assumem papeis sociais e têm suas identidades reconstruídas.   
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Inspiramo-nos também na etnografia (escolar) quando esta se configura como 

uma “abordagem de lógica de investigação científica” (MATTOS, 2011, p. 49), isto é, o 

pesquisador entra em contato direto com o contexto investigado redirecionando o olhar 

para‟ o que ocorre e como ocorre‟, o que “significa aprender com as pessoas, e não 

estuda-las”. (RODRIGUES, 2007, p. 530). Assim sendo, não nos cabe exercer nenhum 

juízo de valor, mas buscar interpretar e problematizar a realidade investigada, a fim de 

compreender os seus significados.  

Mattos (2011, p. 49) afirma que “a etnografia é um processo guiado 

preponderantemente pelo senso questionador do etnógrafo”, este desempenha um papel 

essencial nessa busca pelo desconhecido, são idas e vindas, intensas retomadas de 

posição frente ao contexto estudado.  

É uma atividade processual porque não seguimos padrões pré-determinados e as 

técnicas utilizadas na e para a geração e análise dos dados são constantemente 

reconstruídas, são “questionamentos, fonte de renovação”. (PEIRANO, 2014, p. 380). 

Configura-se como uma ação mútua, repleta de (des)aprendizagens, heterogeneidades, 

pois os protagonistas são seres humanos diferentes, sujeitos que se renovam, avaliam, 

completam e complementam através da língua(gem).  

 

 

 

Deste modo, a utilização de técnicas e procedimentos etnográficos, 

não segue padrões rígidos ou pré-determinados, mas sim, o senso que 

o etnógrafo desenvolve a partir do trabalho de campo no contexto 

social da pesquisa. Os instrumentos de coleta e análise utilizados nesta 

abordagem de pesquisa, muitas vezes, têm que ser formuladas ou 

recriadas para atender à realidade do trabalho de campo. (MATTOS, 

2011, p. 49). 

 

 

 

 

O etnógrafo não tem o “poder” de antever o que será visto, vivido, sentido, é por 

meio do contato direto com o outro, dos diálogos travados e de um olhar desprovido de 

(pré)conceitos que teremos algumas das ferramentas favoráveis a uma (inter)ação de 

melhor qualidade.  

Em razão disso, concebemos o nosso lugar de pesquisa, a escola, como um 

espaço de pesquisa dinâmico e em construção. Um lugar de socialização, interação e 

aprendizagem, que por meio de ações institucionalizantes reúne diferentes sujeitos, 
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agrupa-os, colocando-os em (con)vivência num ambiente de discurso reconhecido como 

sala de aula.  

Experienciamos a sala de aula de Ensino Médio como um ambiente institucional 

e político, de (re)construção de saberes, “um lugar interacional onde diariamente 

(re)configuramos pelo menos duas identidades sociais: a de professor e a de aluno”. 

(COELHO E SOUZA, 2012, p. 01). 

Olhar a escola a partir dessa perspectiva etnográfica é então vislumbrá-la como 

objeto de estudo e investigação e reiterar que a vida da e na escola é resultado de um 

„passado‟ constituído de já ditos e feitos, de práticas (cristalizadas) que se confluem em 

um „presente‟ novo, irrepetível e revelador de significados.   

Sendo assim, cabe-nos destacar que “a priori, nunca conseguiremos dar conta da 

tarefa de “descrever o outro sob o ponto de vista dele mesmo” (MATTOS, 2011, p. 65), 

reconhecemo-nos enquanto sujeitos fragmentados. Porém, essa impossibilidade de 

totalizar o conhecimento (que não é o nosso objetivo) e a (inter)ação vivida nos torna 

mais engajados na busca pelo desconhecido, na tentativa de fazer com que os nossos 

dizeres ecoem e materializem-se novas possibilidades de atuação frente ao outro. 

Portanto,  

 

 

[...] é o reconhecimento deste dilema que nos impulsiona na tentativa 

de sua superação. O reconhecimento desta limitação não deve, porém 

nos imobilizar ou criticar radicalmente. Este tipo de abordagem, ao 

contrário, reconhece os pontos frágeis de um paradigma científico de 

investigação indicando quando podemos melhor utilizá-la em nossas 

pesquisas. (MATTOS, 2011, p. 65). 

 

 

 

 

É nesse contexto que inserimos e buscamos sempre ávidos considerar as 

especificidades do espaço de pesquisa e dos atores pesquisados. Privilegiamos uma 

pesquisa alicerçada na ética, na atividade mútua, preocupamo-nos mais em empreender 

um trabalho significativo, “de modo a desenvolver a reflexividade sobre a ação de 

pesquisar, tanto pelo pesquisador quanto pelo pesquisado”. (MATTOS, 2011, p. 49).  

Preocupamo-nos ainda com a „recepção‟/veiculação desses conhecimentos quer 

seja pelos pesquisadores, professores, ou pelos alunos, isso porque a passagem da teoria 

à prática não se dá de modo simples e automático (CORACINI, 2011), conhecimentos 

são construídos, são alicerçados na interação, na busca de um trabalho pautado no 
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respeito ao outro. O respeito ao outro foi e é prioridade no desenvolvimento desta 

pesquisa.  

Feito isso, descreveremos o caminho metodológico que seguimos.  

 

2.2 Percurso metodológico: observação participante em (três) momentos 

 
Foto1 – Escola Campo de Pesquisa (Fonte: acervo da pesquisa). 

 

  

 

[...] questionando o que parece inquestionável, discutindo o que 

parece natural, problematizando o que parece óbvio, exibindo a 

heterogeneidade e complexidade do que parece homogêneo, simples e 

unívoco. (CORACINI, 2011, p. 43). 

 

 

A observação participante constitui o momento de inserção do pesquisador no 

ambiente pesquisado. A partir dessa realidade podemos afirmar que a pesquisa também 

se orientou em uma abordagem qualitativa, que como afirma Neves, ao referenciar 

Godoy (1995b, p.58), se caracteriza pela compreensão do vivido a partir dos sujeitos 
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envolvidos, bem como a busca pelos dados “em seu ambiente natural”, destacando a 

importância do olhar do pesquisador no decorrer dessa atividade investigativa.  

Em se tratando das nossas etapas de observação, estas contemplaram três 

momentos que de uma maneira geral objetivou o levantamento de informações 

relacionadas à escola, aos alunos, ao uso do LDP, às aulas de Língua Materna etc. 

O primeiro momento compreendeu uma observação diagnóstica do Campo de 

Pesquisa. O segundo momento foi dedicado às observações descritivas/colaborativas da 

vivência em sala de aula com algumas das turmas do ensino médio.  Por fim, no terceiro 

momento iniciamos a observação interventiva, a etapa de investigação do uso do LDP 

em apenas uma das turmas observadas.  

Já havíamos feito essa opção metodológica durante os encontros de orientação e 

formação no interior da disciplina Pesquisa Orientada (I) e a escolha coincidiu com a 

necessidade de estarmos em dia com as questões éticas da pesquisa, bem como com as 

demandas do Curso e do Calendário da Escola. 

Em razão disso, nosso caminho metodológico foi e será processual uma vez que 

não estamos diante de uma realidade imóvel, mas de um percurso, de ações 

(re)orientadas, (re)organizadas com vistas à  interpretação e compreensão de  práticas e 

objetos de ensino, construídos sócio historicamente. (BUNZEN, 2009). 

Assim, com o propósito de atender as demandas de nosso estudo e de que as 

observações fossem registradas de forma mais aprofundada utilizamos algumas técnicas 

(e/ou instrumentos) de pesquisa para geração de dados, que contemplam: (a) a 

“observação participante em contextos formais e informais de reflexão sobre escolha e 

uso do LDP” (participação na aula de português, nas reuniões, nas conversas e 

Atividades Complementares - ACs etc.) (BUNZEN, 2009, p.20); (b) um Questionário 

com dez (10) questões abertas aplicado junto à professora colaboradora da pesquisa;  (c) 

informações advindas de um caderno de uma aluna; (d) Diário e Notas de Campo do 

que visto, ouvido e vivido no cotidiano escolar, bem como da sala de aula (inclui 

registros de conteúdos que foram explicados e copiados no quadro, além de 

fotos/imagens) e  (e) o LDP em análise usado na aula.  

A escolha por esta quantidade de instrumentos de pesquisa foi se efetivando 

durante o nosso percurso em campo. As escolhas pelo LDP e pelo Diário e Notas de 

Campo foram definidas de antemão, as demais foram se fazendo necessárias no decorrer 

da vivência na Escola.  
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Desde a fase inicial de nosso estudo, decidimos que a realização de gravações 

(transcrições e análises) de episódios de aulas seria uma possibilidade, isto se deveu 

pela necessidade de “dar vida” ao que foi vivido através do olhar do pesquisador, de 

buscar materializar as experiências de um modo mais “natural” e responsivo, 

considerando as sutilezas do nosso objeto de pesquisa, do espaço e dos seres humanos 

envolvidos.  

Ao passo, que materializávamos os registros das observações das aulas de 

português, que vivenciávamos o dia-a-dia na(s) sala(s) de aula, que acompanhávamos o 

tratamento dado ao LDP e que interagíamos com os alunos, percebíamos que 

poderíamos alcançar os nossos propósitos de trabalho, a partir de um modo (um tanto 

quanto) „incomum‟ de se fazer pesquisa, isto é: não realizar gravações das aulas 

observadas. 

Este foi um passo arriscado, tendo em vista a natureza e objetivos do nosso 

trabalho, mas um desafio gratificante que nos permitiu uma possibilidade de 

experienciar novas formas de se fazer ciência. O respeito ao outro foi peça fundamental 

durante o nosso „estar em campo‟ e cada novo desafio dava-nos a certeza que era 

possível ousar, vislumbrando novos meios de conhecer, de mapear, interpretar, 

descrever o outro. 

Esta escolha se tornou mais efetiva quando ocorreu (no Campo de Pesquisa) a 

substituição das docentes, melhor dizendo, a “saída” da professora Aline
1
 e a „chegada‟ 

de Maria, a professora participante da pesquisa.  

Maria e alguns dos alunos do 2º ano C revelaram, durante alguns de nossos 

momentos de interação, que não se sentiriam a vontade com possíveis gravações de 

aulas, eles não foram resistentes, pelo contrário, foram receptivos, sinceros e solidários, 

compartilharam conosco o seu espaço – a sala de aula, um lugar que não nos pertencia, 

já que estávamos ocupando a posição de (professores) pesquisadores.  Também levamos 

em consideração a situação de Maria, que vivenciava uma nova experiência: um novo 

trabalho em uma escola desconhecida.  

Assim, foram as experiências, os acontecimentos, as incertezas, que revelaram 

para nós que era chegado o momento de ampliar horizontes discursivos, de combinar 

„materialidades‟ diversificadas com a finalidade de termos os subsídios necessários ao 

desenvolvimento de um trabalho mais coerente.  

                                                           
1
 Por zelarmos pela identidade e integridade das professoras aqui citadas, referimo-nos a elas por meio de 

nomes fictícios. 
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Nesse sentido, podemos afirmar que, em nosso contexto de investigação, 

também nos filiamos na análise por triangulação de dados, a partir da descrição e/ou 

interpretação dos achados de modo a ampliar o universo informacional em torno de 

nosso objeto de pesquisa (MARCONDES e BRISOLA, 2014), o que  

  

 

[...] significa adotar um comportamento reflexivo-conceitual e prático 

do objeto de estudo da pesquisa sob diferentes perspectivas, o que 

possibilita complementar, com riqueza de interpretações, a temática 

pesquisada, ao mesmo tempo em que possibilita que se aumente a 

consistência das conclusões. (MARCONDES e BRISOLA, 2014, 

p.06). 

 

 

Construímos um corpus multiforme, uma vez que estamos diante de distintos 

instrumentos que se completam, dialogam, cada um possui especificidades que os 

tornam diferentes dos demais, mas é a heterogeneidade das „partes‟ que dão vida ao 

„todo‟, „tudo está ligado com tudo‟.  Em nossa pesquisa, atribuímos para cada 

instrumento agenciado o mesmo valor, atribuímos a mesma importância, pois a 

investigação só foi possível a partir da combinação destes.  

Compreender a diversidade do corpus foi um modo de estabelecer um diálogo 

efetivo com o objeto estudado, em outras palavras buscamos favorecer novas formas de 

construir conhecimentos, aguçar os sentidos e entender o que ocorre(ia).  

Esse novo modo de olhar para o objeto pesquisado, também foi decisivo para a 

construção de nossa ferramenta metodológica, descrevemo-la no subtema abaixo.   

 

2.2.1 A Ferramenta metodológica 

 

A possível escolha de uma ferramenta metodológica compreendeu um momento 

de reflexão e retomadas de posição, porque objetivávamos sistematizar os dados sem 

perder de vista a sua essência discursivo-dialógica. 

Nesse caso, seria fundamental construção de uma ferramenta típica para a 

investigação da e na sala de aula, que contemplasse informações específicas e gerais do 

que foi experienciado, que abarcasse os acontecimentos e que dialogasse com o Diário e 

as Notas de Campo, com o propósito de privilegiar a ação do professor com o LDP e 

ilustrar de uma forma mais coesa o que foi vivido nos espaços pesquisados, 

especialmente durante o período de vivência com a turma do 2º ano C.  
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Desse modo, construímos a ferramenta Mapeamento Didático: Mapeamento 

entendido aqui como a arte de mapear, de interpretar e expor os nossos achados de 

pesquisa e Didático faz alusão ao ensino (e aprendizagem) de Língua Portuguesa.   

Portanto, o Mapeamento Didático é uma ferramenta dinâmica, que busca 

descrever a aula do ensino médio focalizando as suas particularidades, sintetizar os 

gestos profissionais docentes e o modo pelo qual o professor concebe e transpõe o 

objeto de ensino.  Por meio dela, mapeamos a aula em sua essência, sua natureza 

interativa, favorecendo uma visão mais ampla do evento didático, enfatizando seus 

aspectos centrais, a saber, a turma, o professor, o horário, o objeto de ensino 

presentificado e topicalizado, o material didático usado etc.  

Assim, a partir dessa ferramenta, as aulas foram reconstruídas e com o propósito 

de atender ao nosso interesse de investigação, selecionamos as sequências de ensino que 

tiveram como foco o uso do LDP pela professora participante da pesquisa.  

O nosso corpus de pesquisa conta com 15 Mapeamentos, deste total 

selecionamos quatro (4) como foco de algumas de nossas análises. Estes visam 

apresentar: o „contexto geral da aula‟, as atividades didáticas realizadas, a partir do uso 

do LDP e o material utilizado em sala de aula. 

              Desse modo, o nosso objetivo é, a partir dessa ferramenta, mapear algumas das 

aulas observadas com vistas à: (i) Relatar, contextualizar algumas das experiências 

vivenciadas com a turma do 2º ano C, explicitando os gestos mobilizados em sala de 

aula e trazendo informações relativas ao tema da aula (os temas referem-se aos títulos 

dos capítulos do LDP trabalhado), ao horário etc (ii) Informar sobre os objetos de 

ensino trabalhados e por fim iii) Identificar os materiais didáticos utilizados. 

A seguir, relataremos sobre a escolha, caracterização e vivência (da e) na Escola 

Campo de Investigação enfocando as técnicas ou instrumentos de pesquisa utilizados. 

 

2.2.2 A escolha da escola Campo de pesquisa: apostas e propostas 

 

Durante o processo de escolha da Instituição de Ensino (que aqui chamaremos 

de Campo/Lugar de Pesquisa) para o desenvolvimento de nosso trabalho, três pontos 

foram decisivos: o primeiro, a realização da investigação em uma turma do Ensino 

Médio, considerando a inexpressividade de trabalhos que se destinam a investigar essa 

modalidade de ensino; o segundo, a proximidade com o espaço pesquisado; e o terceiro 
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a participação nas aulas regulares do Curso de Pós-Graduação junto a Universidade a 

qual nos filiamos: a UESB.   

A escola já era por nós “conhecida”, foi uma das unidades de ensino 

contempladas para a realização do PIBID nos anos 2012 e 2013, neste período atuamos 

na posição de professores em formação. Era um ambiente familiar e acolhedor, que na 

fala do diretor “sempre estaria de portas abertas” para a Universidade. 

A escola foi inaugurada no dia 24 de fevereiro de 2004, funcionava em um 

prédio alugado, que não possuía uma infraestrutura adequada às necessidades de alunos, 

professores e funcionários. As aulas aconteciam somente no turno noturno, apenas com 

cinco turmas (quatro turmas de EJA - Educação de Jovens e Adultos) e uma turma de 1º 

Ano do Ensino Médio. 

Nos anos de 2005 e 2008 foram criados duas extensões da escola, com turmas do 

Ensino Médio. A primeira no distrito da Limeira, nos turnos vespertino e noturno e a 

segunda no Distrito de Capinal (noturno). 

No dia 13 de abril de 2011 foi inaugurada a sede própria da unidade de ensino. 

Situa-se em um Bairro periférico de Vitória da Conquista (Bahia). Atualmente oferece o 

Ensino Médio para cerca de 840 alunos nos três turnos, que residem nos Bairros Urbis 

VI, Renato Magalhães, Vila América, Morada dos Pássaros (I, II e III) Santa Mônica, 

Morada Real, Renato Magalhães, dentre outros. 

É uma escola de porte médio, bem estruturada. Possui uma biblioteca, pouco 

usada pelos alunos, cujo acervo é formado por dicionários, livros de literatura brasileira 

e livros didáticos de língua portuguesa; Possui uma quadra de esportes descoberta; há 

também uma sala de vídeo; uma cozinha; quatro banheiros (dois para o uso dos 

professores e dois para uso dos alunos e funcionários); uma sala de diretoria; uma sala 

para os professores (com um sofá e uma televisão). Há ainda uma sala de secretaria que 

tem um computador, lugar em que acontece as Atividades Complementares (ACs) e que 

funciona como depósito de Livros Didáticos.    
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Foto 2 – Entrada das Salas de aula (Fonte: acervo da pesquisa) 

 

A unidade escolar tinha uma especificidade: No turno matutino oferecia aulas 

somente para alunos do Ensino Médio (7 turmas – 2 turmas de 1º ano, 3 turmas de 2º 

ano e 2 turmas de 3º ano), no vespertino para as turmas do Ensino Fundamental e Médio 

( 6 turmas – 2 turmas de 9º ano, 2 turmas de 1º ano e 2 turmas de 2º ano) e no noturno 

para turmas do Ensino Médio com foco na Educação de Jovens e Adultos (EJA) ( 6 

turmas – 2 turmas de 1º ano, 2 turmas de 2º ano e 2 turmas de 3º ano). 

 

2.2.3 Caracterização da Escola Campo de Pesquisa: um feliz encontro 

 

Enquanto organizámos o início da pesquisa de campo o inesperado aconteceu, 

pois em um dia e espaço incomuns („um domingo no shopping‟) encontramo-nos com 

Marta, a professora de português que supervisionou o nosso trabalho em sala de aula 

enquanto éramos bolsistas PIBD na escola Campo de Pesquisa. Conversamos 

brevemente, e ela afirmou que ainda estava „trabalhando na escola‟ reiterando que 

ministrava aulas de Português no turno matutino e de Artes no vespertino.   
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Marta mostrou-se interessada em participar do nosso estudo, combinamos de nos 

encontrarmos na escola para conversamos sobre a pesquisa e assim foi feito. Naquele 

dia apresentamo-nos ao diretor, a alguns funcionários e às quatro professoras da área de 

Língua Portuguesa. 

Quando tínhamos acertado os detalhes da investigação, bem como o 

consentimento da docente, no dia 13 de maio de 2015, iniciamos o reconhecimento do 

nosso Campo de Pesquisa.  

De antemão, cabe-nos destacar, que tal como afirmou Luciano Amaral Oliveira 

(2010) não concordamos com a divisão curricular do ensino de Língua Portuguesa em 

três disciplinas: redação, literatura e português. No entanto, na escola Campo de 

Pesquisa havia a divisão entre português (que subdivide em gramática e literatura) e 

redação.  

No turno matutino Marta ministrava aulas de redação (1h/aula por semana) nas 

turmas do 1º ano (A e B) e no 2º ano (A e B), já nas turmas do 2º ano (C) e 3º ano (A e 

B) ministrava aulas de Língua Portuguesa (3hs/aula por semana). No vespertino 

ministrava aula de artes para as duas turmas do 9º ano.  

Em razão da nossa participação nas aulas do Curso de Pós-Graduação e dos 

horários das aulas de português na escola, decidimos que durante a etapa de convivência 

com as turmas observaríamos apenas o 2º anos B e C e 3º anos A e B.  

Cabe-nos também ressaltar, que (algumas vezes) para identificar a fala da 

professora participante da pesquisa usaremos a fonte em estilo itálico com aspas duplas 

e para a fala do aluno (A) apenas a fonte em estilo itálico. 

Em se tratando do espaço físico, tal como descrevemos acima, a escola 

permanecia “a mesma”, a não ser por alguns desenhos no muro (mais tarde descobrimos 

que se tratava de produções de arte feitas por alguns alunos do turno matutino) e mesas 

de pebolim e pingue-pongue (jogos preferidos pelos meninos) no pátio e também havia 

mesas e cadeiras de plástico em que os alunos se sentavam durante o intervalo.  
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Foto 3 – Pátio da Escola (Fonte: acervo da pesquisa) 

No horário de aula não havia a presença de alunos no pátio, todos permaneciam 

na sala de aula até o 3º horário. 

 

                 
Foto 4 – Pátio da Escola (Fonte: acervo da pesquisa)  
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2.2.4 Vivenciando o dia-a-dia da e na escola: um novo olhar 

 

É sabido, que a escola enquanto elemento da cultura é reconhecida em seus 

aspectos estruturais, mas é também constituinte de uma cultura local, o que a tipifica e a 

diferencia das demais. E foi justamente por estes (micro)aspectos que fomos 

surpreendidos, pois imaginávamos que a escola estaria tal como deixamos há dois anos 

atrás. 

E foi através desses (micro) detalhes que nos demos conta de que a escola estava 

diferente. A escola não era a mesma.  Nesse momento a observação diagnóstica 

instaurou um „jogo de aparências‟ entre o que nos foi inicialmente hipotetizado como 

familiar e o que se apresentou como estranho, pois bastou que olhássemos por outra 

perspectiva para que percebêssemos que nada era como antes, naquele momento e 

espaço os cheiros, os sabores, as palavras, os eventos e os textos (orais e escritos) foram 

alheios aos nossos sentidos. Isto por que  

 

 
A imersão num determinado cotidiano pode nos cegar justamente por 

causa de sua familiaridade. Para que alguma coisa possa se tornar 

objeto de pesquisa, é preciso torna-la estranha de início para poder 

retraduzi-la no final: do familiar ao estranho e vice-versa 

sucessivamente. (AMORIM, 2004, p. 26). 

 

 

Nesse sentido, a suposta familiaridade com o campo de investigação fez com 

não entendêssemos, de antemão, as sutilezas daquele espaço pesquisado, foi necessário 

que contemplássemos a escola sob outros pontos de vista, que interpretássemos o que se 

mostrava estranho e desconhecido. 

Naquele instante o nosso instinto etnográfico foi acionado (PEIRANO, 2014). 

Ficou evidente que dali por diante iniciaríamos um estudo desprovido de um modelo 

definido previamente, vivenciaríamos uma experiência mediada pelo confronto com o 

inédito.   

E falando em inédito, o inesperado mais uma vez aconteceu: quando estávamos 

concluindo a etapa de observação diagnóstica, em meados de agosto, Marta relatou-nos 

que iria “deixar a escola”, pois a sua carta de aposentadoria havia saído e que estava 

procurando a melhor ocasião para revelar-nos, ressaltou que a escola já havia se 

responsabilizado pela contratação de um “professor substituto” (aqui referida como 
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Aline), o que de fato aconteceu. E naquele mesmo dia conhecemos Aline, que afirmou 

que Marta já havia conversado com ela sobre os objetivos do nosso estudo.  

Aline não demonstrou nenhuma resistência em colaborar com a pesquisa e assim 

principiamos a segunda etapa de nossa investigação: a observação descritiva 

/colaborativa, momento de convivência com algumas das turmas do Ensino Médio. 

Durante a primeira semana de observação colaborativa interagimos apenas com 

as turmas do 2º anos A (aula de português/redação) e C (aula de português). Foi um 

período repleto de surpresas, éramos até então desconhecidas para o grupo, não 

sabíamos quais seriam as reações deles com a nossa presença em sala de aula.  

O primeiro dia de observação junto a essa turma foi permeado de redescobertas. 

Quando chegamos à sala de aula não fomos surpreendidas com perguntas, somente 

alguns olhares curiosos.   

Havia muitos alunos, por isso tivemos que ir a outra sala para buscar uma 

cadeira. Fizemos as apresentações. Em seguida a professora Aline arrumou o material 

na mesa, iniciou a chamada juntamente com a entrega das notas da II Unidade Letiva, 

entregou os gabaritos das provas de inglês, português e artes. Pediu aos discentes para 

que formassem trios, distribuiu revistas para que eles escolhessem uma matéria 

(jornalística), lessem e anotassem as ideias principais. Naquela manhã nenhum grupo 

concluiu a tarefa.   

Neste dia alguns acontecimentos chamaram a nossa atenção, o primeiro quando 

um aluno questionou ao colega o porquê da nota: Como é que pode a gente tirar uma 

nota tão boa em inglês, uma língua que nem é nossa e ir tão mal no português que é da 

gente? (A). E o segundo quando uma aluna reclamou da desatualização das revistas 

utilizadas na feitura da atividade, são revistas antigas (A).  

Durante o período de observação junto à professora Aline percebemos que não 

houve muita diferença em se tratando da ação da docente na realização da atividade 

proposta nas duas salas de aula, em ambas as turmas não foram realizadas a 

apresentação e delimitação do objeto de ensino, não houve o trabalho com o LDP, 

utilizaram o mesmo material didático (revistas), no 2º ano C optou pela leitura de uma 

matéria jornalística com o objetivo de destacar a ideia central e no 2ª ano B selecionou o 

gênero e pediu que os discentes fizessem uma introdução.  

Vale destacar, que esta proposta de produção textual pela professora Aline foi 

única, conforme mostraremos nas análises dos dados, a produção de texto foi uma 

atividade inexpressiva na aula de português.  
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Percebemos nas turmas observadas que a maioria dos alunos tinha entre 15 e 18 

anos. Usavam calça jeans, tênis e blusa da farda. Interagia em grupos: o grupo dos 

roqueiros, dos quietos, dos antenados a tecnologia, dos agitados, dos estudiosos, dos 

brincalhões, etc. Eles foram acolhedores conosco, interagiram, compartilharam receios, 

medos, alegrias, conquistas etc. 

Na escola uma característica comum entre as salas de aulas do matutino é a 

superlotação, havia entre 30 e 40 alunos por turma. Tanto, os professores, quanto os 

alunos reclamaram dessa realidade: os docentes afirmaram que é impossível realizar um 

trabalho produtivo com uma demanda tão grande de alunos, declararam que não é 

impossível dar atenção a todos, principalmente quando a atividade é de produção 

textual.  Os estudantes revelaram-nos que sentem dificuldade de aprender em um espaço 

superlotado e ainda mais com a presença de colegas que não querem nada
2
.  

Durante algumas semanas também fomos à escola no período da tarde para 

resolvermos algumas questões específicas da realização da pesquisa, durante esse 

percurso um dado interessante chamou a nossa atenção: a diferença de perfil entre os 

alunos dos turnos matutino e vespertino. Os alunos do vespertino eram bem mais 

agitados do que os do matutino, alguns extrapolavam nas maneiras de proceder, falavam 

muito alto ao ponto de gritar, por vezes corriam de um lado para o outro.  

Os professores que ministravam aula nos dois turnos (matutino e vespertino), os 

funcionários da escola e diretor se mostraram atentos a essa questão. Durante a vivência 

em campo presenciamos algumas conversas sobre o assunto, principalmente entre o 

diretor e os discentes, estes dialogavam sobre a importância de estar na sala de aula 

durante o horário de aula, de zelar pelo espaço ocupado e de manter uma boa 

convivência com o outro.  

Nesse momento ficou evidente para nós, que ao passo que os educandos 

experienciavam a escola como um lugar de aprendizagem também a vivenciavam como 

um ambiente de socialização, um espaço para fazer amizades, “bater papo”, “resenhar”, 

se divertir.  

Comprovamos que é na escola que a sociedade se mostra, ela se institui por 

regulamentos, convenções e costumes, um lugar social que agrupa diferentes sujeitos 

colocando-os em interação na sala de aula. É neste espaço que identidades se 

reconstituem, pois cada educando traz em si marcas da sua cultura, da sua história. Essa 

                                                           
2
 Expressão proferida por um aluno (A) do Ensino Médio, turno matutino. 
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heterogeneidade só faz acentuar a necessidade de a escola buscar meios de aproximação 

com a realidade dos jovens alunos. Para tanto 

 

A escola deve assumir o compromisso de procurar garantir que a sala 

de aula seja um espaço onde cada sujeito tenha o direito à palavra 

reconhecido como legítimo, e essa palavra encontre ressonância no 

discurso do outro. Trata-se de instaurar um espaço de reflexão em que 

seja possibilitado o contato efetivo de diferentes opiniões (BRASIL, 

1998, p. 48). 

 

 

Assim como outro espaço institucional, na escola também há normas e é papel 

desta zelar pela integridade dos discentes, mas também é papel da família prepará-los 

para agir em sociedade. 

Verificamos outro dado interessante no e do Campo de Pesquisa: a “rotina 

escolar”. As atividades realizadas neste espaço, grosso modo, seguiam assim: (algumas) 

semanas de aulas regulares; semana de revisão para as provas, que eram agendadas com 

horários especiais; semana de conclusão das provas; e semana de projetos.  

 

  
Foto 5 – Calendário de revisão e horário de provas (Fonte: acervo da pesquisa). 
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 Observamos que a realização de projetos era uma constante na escola, muitos 

deles organizados pelos professores. Com base nisso, a seguir, narremos algumas de 

nossas experiências em torno de dois destes projetos: o Interclasse e a Gincana 

Cultural. 

Em relação ao Interclasse trata-se de disputas de partidas de futsal (para os 

meninos) e baleada (para meninas e meninos) envolvendo todas as turmas, mas cada 

turma escalava o seu time. O professor de Educação Física era o responsável pela 

organização do evento.  

 

 
Foto 6 – Interclasse (Futsal) (Fonte: acervo da pesquisa). 

 

O Interclasse foi um momento de interação ativa entre os alunos, professores e 

funcionários da escola.   
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                        Foto 7 – Interclasse (Baleada) (Fonte: acervo da pesquisa).                                                           

 

Em se tratando da Gincana Cultural, descobrimos que é através desta que se dá 

a culminância dos Projetos Estruturantes. O primeiro denomina-se Artes Visuais 

Estudantis (AVE) que integra políticas culturais para os jovens alunos buscando a 

diversidade de linguagens artísticas. 

O segundo é o Festival Anual da Canção Estudantil (Face) que abrange políticas 

culturais para os estudantes na área musical. 

E por fim o projeto Tempos de Arte Literária (TAL) que tem por objetivo 

desenvolver entre os estudantes as práticas de leitura e de produção textual, despertando 

nestes o interesse pelo texto literário.   
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Foto 8 – Gincana Cultural (Fonte: acervo da pesquisa). 

 

A Gincana Cultural foi um momento de reflexão e troca de experiências 

permeado de apresentações musicais, de leitura de poemas, poesias e exposição de 

desenhos variados, atividades que, sem dúvida, favoreceram a aproximação do jovem 

aluno com as sutilezas da língua(gem).   
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Foto 9 – Gincana Cultural (Fonte: acervo da pesquisa). 

 

Com apenas uma semana de convivência com as turmas, deparamo-nos com 

outro acontecimento: Aline havia sido „desligada‟ da escola por questões burocráticas. 

A docente relatou-nos que a DIREC não aprovou a sua situação no Campo de pesquisa 

atestando que ela não poderia ministrar aulas como “professora substituta”, uma vez que 

já estava desempenhando duas funções: a de professora de português no noturno e a de 

coordenadora do Projeto Oficina de Leitura no matutino.  

Com o „desligamento‟ de Aline outra docente assumira as turmas, esta será 

nomeada por nós como Maria, a professora participante da pesquisa. 

Maria possui formação
3
 em Letras e atua em turmas do Ensino Médio há cerca 

de 10 anos. Com mais de 20 de exercício docente. Ministrava disciplinas em duas 

instituições de ensino da Educação Básica. Não conhecia a escola Campo de Pesquisa.  

Retomamos as observações das turmas no dia 25 de agosto. Acompanhamos a 

prática de Maria durante duas Unidades Letivas (III e IV Unidades). A docente foi 

muito colaborativa conosco, dialogamos, compartilhamos conhecimentos e 

experiências. Durante a etapa de convivência com as turmas percebemos que ela se 

                                                           
3
 Registros extraídos do questionário aplicado junto à professora sujeito da pesquisa.  
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sentia segura com a nossa presença em sala de aula, pois já estávamos familiarizados 

com a escola, mas para ela aquele espaço ainda era um lugar desconhecido, por isso 

durante as primeiras semanas dedicamo-nos também a relatar os acontecimentos dos 

últimos dias, bem como situá-la sobre as atividades realizadas na escola e nas turmas 

(início da III Unidade).  

Em meados de novembro concluímos a segunda etapa de observação 

descritiva/colaborativa e iniciamos o planejamento do nosso último percurso 

etnográfico, a observação interventiva.  Foi neste momento que escolhemos a turma do 

2º ano C para investigar o uso do LDP pela professora Maria. Já acompanhávamos o 

trabalho da docente nesta classe, mas foi somente neste momento de pesquisa que a 

escolha se efetivou.  

Vale ressaltar que a escolha se justificou pelo fato de ter sido com esta turma que 

acompanhamos um trabalho mais intensivo com o LDP, sendo este um dado 

significativo para o nossos interesses de pesquisa. E também por se tratar de uma série 

intermediária, isto é, está entre o 1º e 3º anos: a chegada dos alunos ao Ensino Médio e 

o ano de conclusão.  

Foi com esse grupo que mais dialogamos, interagimos, compartilhamos 

momentos de socialização de saberes, experiências. A alteridade era uma característica 

específica do grupo do 2º ano C. A convivência em sala de aula foi ao mesmo tempo um 

lugar de encontros, de estranhamentos e de humanidade comum. (AMORIM, 2004). 

Vivenciamos o cotidiano escolar destes jovens alunos e buscamos dia após dia 

desenvolver uma pesquisa alicerçada no diálogo, na interação.  

Planejamos que o início da etapa de observação interventiva se realizaria no mês 

de outubro, mas o período que antecedeu nossa convivência junto à turma do 2ª ano C 

foi permeado de desencontros, neste mês foram poucos os dias de aulas regulares, isto é, 

em alguns dias fomos surpreendidos pela falta de energia elétrica, pela rotina dos 

projetos realizados e principalmente pela organização do Calendário da escola.  

Foi durante este percurso, que iniciamos um trabalho mais apurado com Diário e 

as Notas de Campo e o questionário discursivo, pois foi chegado o momento de 

materializar o que foi visto e vivido.  

Desde o momento de delimitação dos nossos objetivos de trabalho, 

compreendemos que esses instrumentos também seriam decisivos em nossa pesquisa, já 

que interessávamo-nos em interpretar o uso do Livro Didático, a partir dos gestos 

profissionais mobilizados pelo(a) professor(a) na aula de português.  
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Decidimo-nos pelo Diário porque contempla as particularidades da aula, por 

meio dele tentamos materializar minunciosamente todo o trabalho realizado com o LDP. 

Já as Notas de Campo integram o „contexto geral‟ do que ocorria dentro e fora da sala 

de aula. Portanto, os acontecimentos e informações descritas em ambos os instrumentos 

se aglutinam, se completam, de modo que se tornaram essenciais para as nossas 

análises.  

 

Foto 10 – Notas de Campo (Fonte: acervo da pesquisa). 
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Nesse sentido, o Diário e as Notas de Campo são também para nós ferramentas 

de pesquisa relevantes, foi neles que registramos nossas experiências escolares, 

materializamos o que foi visto, ouvido, falado, de modo mais aprofundado e 

consistente. Pois, possibilitou-nos mapear de forma mais dialógica as vivências tanto na 

escola, quanto na sala de aula junto a(s) turma(s) observada(s), constituiu como um 

momento de ação em que o pesquisador dialoga com os achados, de modo a questionar, 

criticar, refletir sobre os eventos vividos, foram dispositivos de (auto)reflexão que 

Foto 11 – Diário de Campo (Fonte: acervo da pesquisa). 
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favoreceu:  uma melhor compreensão do nosso estar no campo de pesquisa, perceber as 

sutilezas da salas de aulas, entender a constituição da aula de Língua Portuguesa como 

um gênero polissêmico e interativo, interpretar e refletir sobre as especificidades do agir 

docente, (re)enquadrar o olhar para o nosso  papel social de professor(a)/pesquisador(a) 

e para as investigações desenvolvidas em espaços escolares. 

Sobre o Diário de Campo, Lima, Mioto e Dal Prá (2007, p. 95), ao citarem 

Lewgoy e Arruda (2004, p. 123-124), revelam que  

 

[...] o diário consiste em um instrumento capaz de possibilitar “o 

exercício acadêmico na busca da identidade profissional” à medida 

que, através de aproximações sucessivas e críticas, pode-se realizar 

uma “reflexão da ação profissional cotidiana, revendo seus limites e 

desafios”.  

 

É por meio do Diário de Campo que transformamos, “de maneira feliz, para a 

linguagem escrita o que foi vivo e intenso na pesquisa de campo, transformando 

experiência em texto” (PEIRANO, 2014, p. 386). Uma experiência que permite-nos 

ultrapassar as fronteiras da linguagem, no sentido de atribuir novas significações a 

realidade apresentada/vivenciada, pois como poetiza Larrosa (2011, p. 02-03) “não há 

experiência, portanto, sem aparição de alguém, ou de algo [...] ou de um acontecimento 

em definitivo, que é exterior a mim, estrangeiro a mim, estranho a mim, que não 

pertence ao meu lugar”. 

Já o Questionário é uma técnica de levantamento em que as informações são 

obtidas através de perguntas escritas (OLIVEIRA, 2013). É um conjunto de questões 

elaboradas com a finalidade de gerar dados sobre um dado assunto de interesse do 

pesquisador e da pesquisa.  
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 Foto 12 – Questionário (Fonte: acervo da pesquisa). 
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Em nosso caso, elaboramos um questionário com que 10 questões abertas. As 

questões foram elaboradas com o propósito de buscar mapear a prática e conhecer 

melhor a experiência docente de Maria. Nosso objetivo inicial era realizar uma 

entrevista, contudo, com o passar dos tempos as interações se tornaram mais intensas, 

culminando na escolha desse objeto. 

O questionário também foi essencial em nossa investigação, constitui-se como 

um instrumento que possibilitou contrastarmos os dizeres da professora com o que foi 

realizado na aula de português. Permitiu, ainda, que ampliássemos o olhar para questões 

cruciais relativas à escolha e o uso do LDP na sala de aula do 2º ano C. 

A seguir, caracterizaremos o LDP e o Caderno do aluno, dois instrumentos de 

pesquisa que também foram relevantes no desenvolvimento de nossa investigação. 

2.3 O Livro Didático de Português  

 

                                                                                 
                       

 

 

 

    

                O Livro Didático (LD) em análise integra a Coleção Português Linguagens (2º 

ano da Editora Saraiva). Os autores são Willian Roberto Cereja e Tereza Cochar 

Magalhães.  

Segundo a apreciação das docentes, a coleção é bem elaborada, pois trazem 

conteúdos e atividades que dialogam com o contexto social e a linguagem dos jovens 

Foto 13 – Capa do LDP em análise 

(Fonte: acervo da pesquisa). 

Foto 14 – Capítulo do LDP (Fonte: 

acervo da pesquisa). 
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alunos. Elas também enfatizaram a questão do nome do autor, afirmando que este é um 

quesito importante durante o processo de escolha do material didático usado na aula. A 

Coleção é constituída de três livros 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio e é aprovada pelo 

Programa Nacional do Livro Didático PNLD (2015, 2016 e 2017). 

O PNLD é um Programa desenvolvido pelo Fundo Nacional da Educação 

(FNDE) e pela Secretaria de Educação Fundamental (SEF), ambos os órgãos 

relacionados ao Ministério da Educação (MEC). (BATISTA, 2005).  

É também resultante da parceria entre o MEC e o FNDE e foi criado pelo 

decreto nº 91.542 em 19 de agosto de 1985. É fruto de discussões e propostas que 

integram uma política do Livro Didático (TORMENA, 2007) e desempenha as funções 

principais de „promover‟ uma melhor aquisição, escolha, distribuição universal, gratuita 

e diversificada de livros/materiais didáticos. 

Segundo Rojo (2005), em se tratando do Brasil, as políticas públicas do 

Ministério da Educação para a escolha e distribuição de materiais didáticos vêm 

sofrendo transformações nos últimos dez anos, através de programas ministeriais, a 

exemplo do Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM). 

Entretanto, ressalta que “as políticas ainda se restringem à compra e à distribuição de 

livros impressos ignorando ou não admitindo outros tipos de materiais” (ROJO, 2005, p. 

03). 

Segundo a descrição apresentada no Guia de Livros Didáticos Português (PNLD, 

2014), cada Livro Didático do aluno apresenta 400 páginas, possui 4 (quatro) unidades 

organizadas por capítulos.  

 

 
O critério de organização das 4 unidades é dado pela literatura, numa 

ordem cronológica, isto é, baseia-se na periodização das literaturas 

portuguesa e brasileira, considerando os estilos de época 

tradicionalmente propostos. Enfatiza-se o ensino de teoria e história 

literária. (PNLD, 2014, p. 55). 

 

 

Os capítulos são denominados como (a) Literatura (para o eixo de literatura), (b) 

Produção de Texto (para as atividades de Produção de texto das modalidades da Língua 

Oral e Escrita); (c) Língua: Uso e Reflexão (área de conhecimentos linguísticos) e (d) 

Interpretação de Texto (para a prática de Leitura e para o treinamento do Exame 

Nacional do Ensino Médio - ENEM e Vestibular).  
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Segundo a análise do Guia, os capítulos que compõem o „eixo dos 

conhecimentos linguísticos‟, dentre eles o Interpretação de Texto, “complexificam-se 

gradativamente, trazendo, também, questões do ENEM e do vestibular” (PNLD, 2014, 

p. 58) e “a exposição dos conteúdos e os exercícios nem sempre estimulam uma postura 

crítica por parte do estudante”. (PNLD, 2014, p. 58).  

Quanto a essa questão, a docente não fez nenhuma apreciação valorativa das 

atividades trazidas no capítulo citado, relatou, apenas, que trabalharia este capítulo com 

os alunos do 3º ano, justificando que por serem eles os “candidatos do ENEM e dos 

vestibulares” (que aconteceriam no „final‟ do ano) se fazia necessário essa atenção; 

Maria também destacou, a „cobrança‟ dos jovens alunos por aulas que tivessem como 

foco a resolução de questões “extraídas dos referidos exames” (PNLD, 2014, p. 56).  

Segundo os autores do LDP, a proposta do capítulo Interpretação de Texto seria 

de preparar os estudantes para os “desafios do ENEM e dos vestibulares” (CEREJA e 

MAGALHÃES, 2013, p. 03), mas durante o período de convivências com as turmas do 

2º e 3º ano(s) o capítulo não foi estudado. 

De acordo com o Guia, há ao final das unidades duas seções com propostas de 

tarefas que integram os conteúdos abordados nos capítulos. A primeira seção é 

intitulada Em dia com o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e o Vestibular (com 

questões extraídas dos respectivos exames) e a segunda é chamada Vivências (há um 

Projeto que deverá ser desenvolvido ao final de todas as unidades e com a temática 

identificada no Sumário e no corpo do LD com o objetivo de inter-relacionar todos os 

conteúdos trabalhados nos diversos eixos).  

Como é descrito no Guia, no início de cada unidade é apresentada uma imagem 

(“ou um painel de imagens e versos ou fragmentos de textos em prosa, produzidos por 

autores representativos das escolas literárias que serão estudadas” (PNLD, 2014, p.56)) 

que se relaciona a temática abordada, seguida de uma contextualização (verbal).  

Há ainda nessa parte as duas seções intituladas Vivências (Projeto) e Fique 

ligado! Pesquise! (indicações de filmes, músicas, leituras, sites e locais relacionados 

temas a serem trabalhados, visando articulá-los com a literatura, com outras artes e com 

o contexto da cultura atual). 
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2.4 O Caderno Escolar 

 

Percebemos durante o desenvolvimento da pesquisa que se fazia necessário 

direcionar o olhar para um objeto didático que, além de ser usado frequentemente pelos 

alunos, também favorecesse a nossa aproximação com o caminho metodológico seguido 

pela professora Maria. Portanto, neste trabalho, também escolhemos anotações do 

caderno de uma aluna do 2º ano C como uma das técnicas para geração de dados.  

Dentre elas, apresentamos cinco (5) como foco de nossa atenção, pois 

entendemos que as anotações do caderno seria uma ferramenta essencial, pois todos os 

alunos da turma do 2º ano C faziam uso do caderno, que se mostrou para nós como uma 

fonte significativa de saberes e de consulta durante e depois concretização da pesquisa 

em campo. Pois, permitiu-nos explicitar, ilustrar e ratificar as discussões aqui propostas, 

transformando-se em um caminho favorável à interpretação dos gestos profissionais 

mobilizados pela professora Maria. 

Quanto à escolha do caderno da discente, foi por considerarmos a sua 

assiduidade e participação nas aulas de português observadas. Conversamos com jovem 

aluna sobre alguns dos nossos interesses de pesquisa e ela prontamente cedeu-nos o 

material didático. 
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Foto 15 – Caderno da aluna (Fonte: acervo da pesquisa). 
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O caderno escolar, assim como o Livro Didático, é um elemento presente no 

cotidiano da escola. Durante a nossa vivência etnográfica o caderno se mostrou como 

um documento importante para o nosso estudo, pois é revelador dos gestos executados 

na sala de aula, do modo como os alunos se apropriam do conhecimento escolar, pois 

explicita “os objetos ensinados e a sua progressão e a própria organização do tempo 

escolar”. (OLIVEIRA, 2013, p. 121). 

 

 
 [...] O próprio uso do caderno e sua arquitetônica disciplinar precisam 

ser compreendidos de forma dinâmica, ou seja, entendidos como 

formas recriadas por sujeitos praticantes da vida cotidiana escolar. Se 

as páginas dos cadernos não nos revelam toda a dinâmica da interação 

em sala de aula, nem toda a produção escrita dos alunos, elas nos 

permitem compreender indícios do que está mais próximo e mais 

distante do prescrito e normatizado. Algumas relações dos alunos com 

os sujeitos, com os objetos de ensino e atividades oficiais se fazem 

presentes (ou ausentes) nesses cadernos. (BUNZEN, 2009, p. 139).  

 

 

Nesse sentido, o caderno faz por merecer um espaço privilegiado nos cenários de 

pesquisas, é a partir dele que mapeamos o cotidiano das aulas, pois ele desempenha 

funções importantes: cumpre um papel central na organização dos objetos de ensinos, 

reflete as metodologias dos docentes, está presente nas (inter)ações de  professor e 

aluno(s), ajuda-nos “a compreender o currículo do cotidiano e suas inter-relações com o 

currículo prescrito no LDP” (BUNZEN, 2009, p. 139),  fixa conteúdos, é representativo 

das práticas de escrita e configura-se ainda como um elemento de avaliação („visto‟ no 

caderno) da aprendizagem do educando. 

O caderno escolar é um documento que contribui “para a compreensão da 

pluralidade de redes tecidas entre alunos e escola, marcadas pela singularidade de cada 

um no uso desse objeto, o que permite refletir acerca dos possíveis usos e significados”. 

(CORDOVA, 2016, p. 212).  
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3 MAPEANDO O LIVRO DIDÁTICO DE PORTUGUÊS DO ENSINO MÉDIO 

 

3.1 O Livro Didático de Português do Ensino Médio: uma breve provocação 

 

O quadro teórico que compreende as pesquisas destinadas à análise e exploração 

do LDP tem ganhado espaço. Inúmeros pesquisadores têm desenvolvido trabalhos 

relevantes que contribuem ativamente para a expansão de reflexões em torno desse 

objeto.  Em nossa pesquisa lançamos um olhar especial para o Livro Didático do Ensino 

Médio.  

Bunzen (2005) afirma que o LDP desde a década de 60 tem sido 

(frequentemente) objeto de investigação no cenário discursivo das Ciências da 

Linguagem (Letras, Linguística, Teoria da Literatura, comunicação Social, Linguística 

Aplicada), bem como de algumas áreas da educação.     

As reflexões em torno do LDP têm chegado à escola, lugar em que ele é um 

instrumento presente, uma vez, que o trabalho que contempla os gêneros (das 

modalidades da língua escrita e oral) o tem como mediador das atividades escolares. 

Este espaço dado ao Livro Didático é merecido, uma vez que esse objeto desponta como 

um dos materiais didáticos mais utilizados por professores e alunos na sala de aula das 

escolas brasileiras. . 

Em se tratando especialmente do LDP do Ensino Médio, este integra conteúdos 

que são selecionados, organizados, perpetuados etc, são os saberes „tradicionais‟ que 

caracterizam o que chamamos de disciplinas escolares. E é na aula da disciplina de 

língua portuguesa (LP) que o livro didático se materializa enquanto objeto da cultura 

escolar configurando-se como um “espaço de cruzamento de culturas, de metamorfoses 

quotidianas de poder e de conflito, de relações diferenciadas entre atores escolares”. 

(Torres, 2008, p. 59).  

Desse modo, o material didático deixa de ser, apenas, um instrumento 

pedagógico e passa a ocupar um lugar de destaque, tanto na da sala de aula, quanto no 

cenário social e econômico. Ele é oriundo de uma série de renegociações, está 

emaranhado em uma teia comunicativa, é um produto da ação humana, que possui 

finalidades e um público específicos.   

Sobre isso, Coracini (2011) traz contribuições interessantes, a saber, quando 

problematiza questões teórico-metodológicas de uso do LD no espaço da sala de aula, 

afirma que é nessa situação de ensino e aprendizagem que se insere o uso do Livro 
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Didático pelo professor que, autorizado pela instituição escola o legitima, considerando-

o fundamental para o seu trabalho em sala de aula. 

 

 

A legitimação do livro didático se daria, então, na escola, instituição a 

quem é atribuída a função de preparar o cidadão para a vida em 

sociedade, segundo, é evidente, os valores que essa sociedade 

reconhece como seus, ao mesmo tempo em que os constrói. 

(CORACINI, 2011, p. 33). 

  

 

O LDP do Ensino Médio é um objeto de estudo complexo, é um enunciado 

dialógico, plurilinguístico, multifacetado que versa sobre “conteúdos e atividades 

didáticas relacionadas ao que ensinar em língua materna e como ensiná-la”. (SOUZA e 

VIANA, 2011, p. 6).   Tem como objetivo ensinar, educar, orientar e instruir, é um 

material didático diferenciado, diversificado. 

O Livro Didático é, essencialmente, resultado de uma série de transformações 

por meio de um acabamento discursivo atestado por sua natureza histórica, que o 

constitui também enquanto um elemento de cultura. Nesse sentido, considerar o LDP 

apenas em seu aspecto físico, um suporte de textos é inviabilizar a possibilidade de 

réplicas, de diálogos e de debates no interior da sala de aula.  

Bunzen (2009, p. 48) realça que “os livros escolares para o ensino de língua 

materna representam modelos de língua”, muitos autores enfatizam padrões gramaticais, 

privilegiam atividades relacionadas à análise linguística, deixando entrever uma 

concepção de língua como um sistema isolado, de modo a inviabilizar o envolvimento 

efetivo do jovem educando com a língua(em). 

No que tange, ao ensino de literatura o LDP, geralmente, informa o contexto em 

que a obra foi produzida e publicada, a vida e obra do autor, o movimento literário em 

que a obra se insere, não estabelecendo uma inter-relação entre o leitor e o texto 

(RAMOS e ZANOLLA, 2008).  A leitura literária é uma atividade de fruição, em que o 

autor e leitor dialogam, é um modo de interpretar o desconhecido, compreendendo uma 

atividade libertadora em que tempo, espaços e discursos são ressignificados.  
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3.2 O Livro Didático de Português e os gestos profissionais 

  

Em nosso estudo, lançamos um olhar especial para os gestos profissionais 

docentes com o propósito de atestar a importância do professor para a constituição e 

transformação de sujeitos empíricos em sujeitos discursivos, bem como buscar 

compreender, interpretar e descrever o agir docente por um caminho mais crítico-

reflexivo.  

Conforme já sinalizamos aqui, os gestos profissionais do professor 

compreendem as suas maneiras, os seus modos de agir e proceder através das 

linguagens verbal e não verbal, são reveladores de sua prática, pois trazem consigo 

marcas da sua atividade de ensinar e aprender em sala de aula. Nesse sentido, 

“reconhecemos o agir do professor como uma atividade profissional constituída por 

gestos complexos que, se descritos e compreendidos, podem atribuir à profissão um 

caráter mais profissional” (OLIVEIRA, 2013, p. 06).   

Nesta dissertação referimo-nos as duas categorias de gestos: os Gestos 

Fundadores que visam presentificar (Presentificação) o objeto de ensino por meio de 

um material Didático (em nosso caso o LDP) e os Gestos Específicos 

(Elementarização/Topicalização) que focaliza as partes constituintes do objeto. A 

execução destes dois gestos pressupõe a mobilização de outros, a saber, Implementação 

do Dispositivo Didático, Presentificação; Elementarização/Topicalização; Regulação; 

Institucionalização/ Retomada; Formulação de Tarefas, Criação da Memória Didática 

etc. 

Em nossas discussões o gesto Implementação do Dispositivo Didático 

(OLIVEIRA, 2013) será central, devido ao fato de o Livro Didático ter sido o único 

material didático trabalhado na aula de português e conforme constatamos em sala de 

aula é a partir dele que outros gestos são executados.  

Apresentamos, logo abaixo, um quadro (re)construído por nós com as definições 

de alguns gestos citados por Oliveira (2013). 

 

Quadro 01 

 

GESTOS PROFISSIONAIS 

 

CARACTERIZAÇÃO GERAL 
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Implementação do Dispositivo Didático Refere-se à proposição de atividades 

escolares por meio de materiais didáticos 

(LD, caderno, quadro), com vistas à 

presentificar e delimitar o objeto de 

ensino.  

 

Presentificação 

 

Apresentação do objeto de ensino. 

 

Elementarização/Topicalização  

 

Delimitação do objeto de ensino.  

 

Regulação  

 

Compreende a obtenção de informações, 

a interpretação e a correção dos saberes 

(ensinados) no decorrer do trabalho 

realizado a partir dos dispositivos 

didáticos.  

 

 

Formulação de Tarefas 

 

Corresponde àquilo que o discente é 

levado a fazer ou não através de um 

enunciado de instrução; É o ato de propor 

tarefas aos alunos objetivando 

presentificar o objeto de ensino, 

pontuando ou não as suas dimensões. 

 

 

Institucionalização/Retomada 

 

Materializa-se sob a forma de 

generalização das informações sobre o 

objeto de ensino, objetivando a sua 

conscientização pelo aluno. Gesto 

responsável pela aprendizagem explícita 

de um saber, ressaltando o seu caráter 

utilitário e outro contexto.  

 

Criação da Memória Didática 

 

Implica a temporalização do objeto, 

relaciona-se ao modo como os 
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componentes do objeto de ensino são 

retomados de modo retroativo e ou 

proativo.   

Fonte/Adaptado pela pesquisadora - conceitos provenientes de (OLIVEIRA, 2013, p. 103, 104). 

 

Por fim, vale ressaltar que em nossa pesquisa lançamos um olhar especial para 

os trabalhos de Oliveira (2013) por entendermos que essa pesquisadora vem 

contribuindo ativamente para o desenvolvimento de estudos destinados à investigação e 

problematização da prática do professor com ênfase nos usos do LDP e nos gestos 

profissionais.   

 

3.3 Aula de Português e Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio  

 

O Ensino médio se constitui como uma etapa conclusiva da carreira discente. É 

o momento, em que o aluno escolhe o seu caminho: ingressar no mercado de trabalho 

ou iniciar a vida acadêmica. Nesse sentido, a escola desempenha uma função essencial, 

pois é papel desta instruir, formar e preparar esse jovem educando para as necessidades 

e desafios da vida social.  

Em relação à aula de português (de Ensino Médio), esta tem uma natureza mais 

específica, pois é o momento em que o educando inicia um “processo” de 

amadurecimento interior, de aprimoramento de habilidades e competências discursivas, 

durante um período de três anos (ou mais se se tratar de um curso técnico).  

É também o momento em que o alunado tem contato com um ensino de 

Literatura sistematizado, enfatizando a leitura literária, a liberdade de expressão e o 

desenvolvimento crítico frente ao conhecimento construído no interior da aula, da sala 

de aula.  

Compreendemos a literatura como uma ferramenta essencial à (trans)formação 

humana do jovem aluno, favorece a autonomia, a criticidade, amplia sentidos, faz com 

que o educando compreenda seu papel, redescobrindo as sutilezas da língua(gem) que o  

constitui enquanto sujeito do seu discurso. 

O estudo literário favorece o trabalho com a interdisciplinaridade, já que esta 

estabelece o diálogo entre diversas áreas de conhecimento e permite educando repensar 

sobre o seu estar com o outro. Configura-se, ainda, como uma excelente oportunidade 
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de estabelecer „links‟, pois conhecimentos são constituídos na interação e, antes de 

tudo, o que está em jogo é um trabalho genuíno de reflexão sobre a língua(gem).  

Preparar o aluno para exercer a autonomia/cidadania, torná-lo apto na resolução 

de problemas e garantir sua inserção no mundo globalizado e informatizado, são umas 

das prioridades dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM).  

O documento preconiza que o currículo escolar deve abranger conteúdos e estratégias 

de aprendizagem que capacitem o sujeito para a realização de atividades em três 

campos: a vida em sociedade, a atividade produtiva e a experiência subjetiva. 

Nesse sentido, os Parâmetros buscam estabelecer objetivos de ensino que visam 

à inserção do jovem aluno nos campos de atividade humana, favorecendo a constituição 

de um sujeito autônomo, que desempenha um papel ativo na sociedade. Destaca a 

importância do educando ressignificar os “sistemas simbólicos das diferentes 

linguagens” (PCNEM, 2000, p. 06), para que, a partir dela, reconstrua realidades.  

Os PCNEM enfatizam uma concepção de língua interacionista, tomando-a 

como uma prática dialógica, que se materializa em forma de enunciados (orais e 

escritos), produzidos por sujeitos sociais. Reitera que a escola deve trabalhar o ensino e 

aprendizado da de língua como uma ferramenta de „empoderamento‟, porque é através 

dela que o sujeito se constitui, transforma e transforma o seu contexto.  

Sob esta ótica, vale também citar a relevância atribuída ao trabalho pedagógico 

com os gêneros, considerando-os como eixo central no ensino e aprendizagem de 

língua(s). Entendemos os gêneros como fenômenos históricos, dinâmicos, flexíveis, 

que possuem uma rica variedade e se (re)configuram,  acompanhando o 

desenvolvimento da esfera da atividade humana na qual estão inseridos.  

O documento também incorpora „diretrizes gerais e orientadoras‟ sobre a 

necessidade de um saber/fazer mais amplo, autônomo, em que o discente do Ensino 

Médio decida por si mesmo, que atue criticamente frente às múltiplas situações de 

confronto.  

Entretanto, se levarmos em consideração a nossa experiência docente nos 

espaços escolares da educação básica, a vivência nas aulas de português, e 

principalmente o nosso percurso investigativo, chegaremos a seguinte conclusão: O 

Ensino Médio se encontra em „crise‟.  

Observamos que a escola não tem preparado o estudante para alçar voo, muitos 

concluem o Ensino Médio com dificuldades nas áreas de leitura, escrita, produção de 

texto e oralidade. Em relação ao ensino de literatura a situação se agrava ainda mais, 
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pois, costumeiramente as aulas têm uma abordagem mais histórica que discursiva, 

privilegia a análise linguística ao invés da formação literária.  

Esta situação se torna mais delicada com a dicotomia da disciplina de Língua 

Portuguesa em Literatura, Gramática e Produção de Texto/Redação (normalmente 

trabalhada como uma disciplina a parte). Dá-se muita importância aos aspectos 

gramaticais, cronológicos e o estudo da língua por um viés mais reflexivo fica em 

segundo plano.  

Com isso, ocorre um distanciamento entre o alunado e a língua(gem) e/ou texto 

(literário), muitos educadores não encontram meios que favoreçam uma reaproximação 

e  a aula de língua portuguesa se transforma numa prática isolada em que os alunos não 

se sentem motivados e, assim, não conseguem estabelecer relações entre o que foi 

aprendido na escola e o seu meio social.  

As raízes de práticas escolares dicotomizadas vêm desde os primórdios da 

educação, os próprios PCNEM (2000) revelam que a disciplina de Língua Portuguesa 

na LDB nº 5692/71 dividiu-se em Língua e Literatura (Brasileira), de modo a 

influenciar na divisão curricular entre o ensino de gramática, estudos literários e 

redação. Esta divisão persiste até os dias atuais, muitas escolas, ainda, adotam métodos 

que acabam por cristalizar práticas de ensino „tradicionais‟.  

Luciano Amaral (2010) argumenta, que o modo como as aulas são ministradas é 

fruto de um ensino em que a necessidade de estudar questões históricas literárias é mais 

importante do que a realização de aulas que favoreçam a leitura, interpretação e 

reflexão sobre o texto lido. Os conteúdos trabalhados em sala de aula voltam-se 

exclusivamente para as abordagens cronológicas das escolas e dos movimentos 

literários, dos autores consagrados, concedendo a aula um caráter mais histórico que 

discursivo e literário.   

Em meio a tudo isso, também, percebemos algumas tentativas de mudança no 

cenário educacional brasileiro, a mais recente é a nova formulação curricular do Ensino 

Médio, trata-se de uma “reforma” estrutural que permite ao jovem aluno escolher a área 

de conhecimento que tem mais afinidade, bem como ampliar horizontes e investir em 

sua vocação.  

De um modo geral, é uma proposta que busca discutir a questão da melhoria do 

ensino/aprendizagem com objetivos que visam à ampliação gradual da carga horária, 

uma maior flexibilidade no currículo, acessibilidade ao ensino superior e formação 
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técnica/profissional, ressaltando a importância de diálogos entre o mundo globalizado e 

a escola da Educação Básica. 

Mas, para que essas mudanças se tornem efetivas é necessário tempo, coerência 

política, e acima de tudo comprometimento com a escola da educação básica brasileira, 

temos “visto que inúmeras propostas implementadas mostraram-se ineficazes em 

relação ao compromisso de assegurar o direito à educação de milhares de brasileiros” 

(FLACH, p. 300, 2011).  

Nesse sentido é essencial que as inovações não permanecem apenas no papel, 

mas que provoquem transformações reais, que cheguem as salas de aulas lotadas, aos 

alunos „desmotivados‟ e aos professores „sobrecarregados‟. Para tanto, o quadro 

educacional brasileiro necessita estar organizado de forma a possibilitar que o alunado 

usufrua “de todas as possibilidades de acesso, aquisição e desenvolvimento de novos 

conhecimentos para o exercício de seus direitos e deveres. Para isso ocorrer é preciso 

efetivar ações que garantam a previsão legal”. (FLACH, p. 301, 2011). 

Em razão disso, cabe-nos acentuar que é o nosso interesse lutar por uma 

educação mais igualitária e democrática, uma escola acessível, um currículo coletivo, 

em que todos construam e ressignifique saberes, em que todos se instrumentalizem com 

as ferramentas necessárias ao desenvolvimento de competências linguísticas que 

garantam a compreensão e produção de gêneros/textos adequados aos diferentes 

contextos discursivos, concedendo ao professor e ao aluno os subsídios necessários a 

ocupação de posições sociais e a (auto)formação. 
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4 O ENSINO E APRENDIZAGEM DE PORTUGUÊS SOB O PONTO DE VISTA 

DO INTERACIONISMO SOCIODISCURSIVO: ALGUMAS PROVOCAÇÕES 

 

Esta pesquisa, para configurar o objeto de investigação, além do diálogo com a 

LA e Etnografia Educacional, inscreve-se no campo teórico do Interacionismo 

Sociodiscursivo (ISD), com enfoque nos usos do LDP a partir dos gestos profissionais 

do professor, vez que a exploração desse objeto em cenários discursivos faz por merecer 

um espaço de debate mais amplo, já que se trata de um instrumento didático, muitas 

vezes, essencial ao trabalho em sala de aula. 

Raquel Goularte (sd, p. 03), ao fazer alusão sobre Machado (2004), destaca que 

foi a partir dos anos 80 que começou a ser alicerçada a teoria do ISD, que teve como 

fundador Jean-Paul Bronckart juntamente com um grupo de pesquisadores da 

Universidade de Genebra. O ISD é uma vertente do Interacionismo Social e dialoga 

com os estudos bakhtinianos sobre a teoria dos gêneros do discurso e a importância da 

(inter)ação verbal. 

A referida autora argumenta que Bronckart se aproxima da abordagem 

bakhtiniana quando recusa as teorias formais e subjetivistas da língua(gem). Reitera que 

Bakhtin direciona o olhar para os aspectos (socio)históricos e as condições de produção 

dos gêneros de discurso, segundo ele os gêneros apresentam uma estrutura 

relativamente estável, que os falantes reconhecem e fazem uso, uma vez que a 

língua(gem) só se realiza em gêneros.  

Por se tratar de enunciados mutáveis, históricos e culturais, as quantidades de 

gêneros orais e escritos são, portanto, inesgotáveis, pois há sempre gêneros sendo 

(re)criados (CUNHA, 2003).  

Barros (2013), ao dialogar com os estudos linguísticos desenvolvidos por 

Bronckart, afirma que o estudioso volta à atenção para a análise da materialidade 

discursiva dos gêneros de textos. Para o teórico, as ações humanas não podem ser 

analisadas apenas por observações diretas do comportamento dos sujeitos, mas por um 

processo de interpretação mediado pela língua(gem), bem como pela diversidade textual 

que a materializa. Nesse sentido, ele parte de uma concepção de língua enquanto 

fenômeno histórico e social, logo uma atividade interativa, um instrumento por meio do 

qual os sujeitos se (auto)constituem.  

A linguagem ocupa o lugar privilegiado das e nas ações humanas. 

Compreendemo-la como uma atividade de (inter)ação entre diferentes sujeitos que 
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compartilham saberes e vivências. A interação entre os sujeitos se dá por intermédio da 

palavra, é através desta que nos tornamos sujeitos sociais reflexivos.  

Esta compreensão faz com que concebemos o ensino de língua materna como 

um espaço que se constrói discursivamente, é por meio da língua(gem) oral que o 

professor mobiliza os conteúdos incorporando-os as atividades de ensino e 

aprendizagem vividas.  

Nesse sentido, “trata-se de uma concepção que propõe a língua como 

instrumento de interação, defende seu caráter dialógico e parte do pressuposto de que a 

língua é um fato social” (CÓTTICA e SEIDE, 2013, p. 100), assim, a língua(gem) não é 

tomada como um sistema isolado, mas um instrumento de interação entre os sujeitos, é 

a partir dela que eles se constituem discursivamente. 

Nascimento (2012, p. 13) afirma que a abordagem do ISD “tem se constituído 

com um construto teórico-metodológico” fértil que (no Brasil), vem trazendo 

significativos resultados para o desenvolvimento de trabalhos que enfocam a formação 

de professores, as ferramentas de ensino e a interação professor & ferramenta de ensino 

& aluno.  

A pesquisadora também sinaliza as contribuições do ISD para a formação e o 

ensino destacando três níveis: O Nível 1 referente as “dimensões da vida social”; as 

atividades coletivas e  de linguagem, que se materializam em gêneros diversos; O Nível 

2 relativo aos “efeitos de mediação formativa deliberados” e por fim o Nível 3 que se 

relaciona aos “efeitos das mediações formativas sobre os indivíduos”. (NASCIMENTO, 

2012, p.15).  

Gótica e Seide (2013) afirmam que pensar o ensino de língua através do ISD tem 

se revelado como uma oportunidade discussão, principalmente, entre os profissionais da 

área de educação, pois a língua é entendida a partir de seu caráter dinâmico, ampliando, 

portanto, “o conceito saussuriano de que a língua é que um conjunto de signos 

arbitrários e de evolução diacrônica” (CÓTTICA e SEIDE, 2013, p. 01) e repensando a 

concepção de língua como instrumento de inter(ação). 

Entender a língua dessa forma é atestar a necessidade de a escola atuar como um 

espaço que se constrói a partir de discursos, de vozes, que respeita as diferenças 

socioeconômicas e não como um ambiente que privilegia a norma padrão e 

supervaloriza cânones literários.   
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Em razão disso, é importante que professores e alunos compreendam a 

necessidade de um ensino e aprendizado mais sociointerativo, no sentido de viabilizar 

ao jovem um envolvimento efetivo com a língua, que possibilite aos professores e 

alunos ocuparem a posições sociais, para que eles atuem como sujeitos da linguagem, 

atores conscientes do seu papel social.  

Schneuwly e Dolz (2004) trazem contribuições interessantes sobre essa temática, 

também partem de uma abordagem sociointeracionista da linguagem, considerando o 

texto como objeto de ensino, e por isso sugere o trabalho, a experiência direta dos 

aprendizes com diferentes gêneros, das modalidades da língua oral e escrita. Propõem a 

sequência didática que tem por objetivo “ajudar o aluno a dominar melhor um gênero de 

texto, permitindo-lhe assim, escrever ou falar de uma maneira mais adequada numa 

dada situação de comunicação” (SCHNEUWLY e DOLZ, 2004, p. 83). 

Nesse sentido, entendemos a linguagem como uma ação reveladora e construtora 

da prática do professor, pois é um “instrumento semiótico pelo qual o homem existe e 

age” (NASCIMENTO, 2012, p. 13), nesse caso “é na interpretação dos textos 

produzidos na/para a atividade didática, em articulação com as observações dos gestos 

multimodais do professor, que devemos nos debruçar quando formos analisar a 

atividade do trabalho docente”. (BARROS, 2013, p. 06). 

Imersos a essa atividade interpretativa os gestos se configuram, de algum modo, 

como um entreposto interacional entre o professor e o aluno, o ensino e o aprendizado. 

É através deles que a imagem e a identidade de um são ressignificadas pelo outro. 

 

 

 

ENSINO                   GESTOS                     APRENDIZAGEM 

 

 

Esquema 1: Dinâmica dos gestos entrepostos as atividades de ensino e aprendizagem de português 

(Fonte: produzido pela pesquisadora). 

 

Conforme podemos aludir e ilustrar com o esquema (1) a atividade de ensinar e 

aprender nos espaço da aula de língua portuguesa ultrapassa as barreiras curriculares, 
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envolve um exercício dialógico em que o educador e o educando se reconhecem e se 

reinterpretam em função do que é simbolizado pelo outro.  

Vale ressaltar que não há formas prescritas para se tornar professor, é 

vivenciando o cotidiano da sala de aula que ele vai se constituindo a sua identidade 

enquanto profissional, nem sempre o que é pressuposto é realizado, nem sempre o 

docente consegue “dar conta do plano de aula”, não há como prever as variações de 

humor dos estudantes ou mesmo interpretar todos os olhares, os silêncios, os sorrisos, o 

arquear de sobrancelha etc.. Desse modo, a “atividade do professor não se limita ao que 

é realizado por ele em situação de trabalho, mas pressupõe também o que ele não chega 

a realizar, o que se omite a fazer, o que desejaria ter feito”. (BARROS, 2013, p. 07). 

O trabalho do professor não é uma ação puramente técnica, (BARROS, 2013), 

não se trata apenas de sujeitos que compartilham de um espaço físico comum, pelo 

contrário, são seres humanos envolvidos em um processo interativo que deve favorecer 

a liberdade de quem ensina e de quem aprende, de persistir e resistir, de criticar e 

transformar, para que se assim eles se deem conta da importância da ação do outro na 

sua constituição.  

Concebemos a prática pedagógica como uma atividade dialógica e reflexiva 

permeada de desafios: o desafio de ensinar (e aprender), de saber sobre o que é 

ensinado/mobilizado na aula e principalmente o desafio de transformar um objeto 

científico em um objeto de ensino.  

É sabido que a passagem da teoria à prática não se dá de forma aleatória, o ato 

de ensinar requer um papel ativo, pois o “professor não pode simplesmente minimizar 

os conteúdos, reduzir, simplificar para que seja ensinado e faça parte do currículo, pois, 

assim, haveria a perda de significados, perda de informações” (MAIA, 2016, p. 28).  

Entendemos o trabalho docente, portanto, como uma atividade dialógica, porque 

nesse movimento o que realmente está em jogo é uma rede de conflitos, vozes e saberes 

inseridos em um contexto histórico e cultural. O LDP insere-se nessa situação 

discursiva que é perpassado por (esses) “fios ideológicos e que está organizado em 

torno de objetos de discurso, os quais sofrem mudanças durante o processo em que se 

constituem em saberes escolares”. (OLIVEIRA, 2013, p. 77). 

Ao usar o LDP o professor põe em evidência escolhas, muitas delas pré-

determinadas pela situação de ensino vivenciada. É ele quem mobiliza os gestos mais 

específicos de sua experiência docente. Desse modo, situar o uso do LDP na perspectiva 

do ISD faz-nos vislumbrá-lo como um objeto mais interativo/dialógico e menos 
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prescritivo e monológico, um material didático capaz de interferir na ação do professor 

e do aluno.  

Em razão disso cabe à escola, espaço de veiculação de textos, privilegiar uma 

situação real de interação, de modo a favorecer o desenvolvimento de competências 

linguísticas que, a partir do trabalho com os gêneros, concebam as práticas de leitura e 

de escrita como atividades prazerosas, construtivas e diversificadas com uma finalidade 

social e discursiva, em que se priorize o diálogo efetivo com o novo, para que possa 

tirar do novo o essencial para um ensino e aprendizado que visa atender as necessidades 

de nossos educandos. 

Desse modo é interessante destacar mais uma vez a relevância do 

desenvolvimento de pesquisas que abordam o ensino de língua portuguesa, 

principalmente quando o foco do trabalho está no agir do professor, destacando função 

social da linguagem no dia-a-dia da sala de aula.  

Nascimento (2011) alerta-nos sobre a relevância de debates e reflexões sobre os 

gestos didáticos, no âmbito da formação de professores (em início de carreira). Ao 

dialogar com Dolz (2009) ressalta que a descrição de como o docente compreende e 

seleciona os conteúdos didáticos para presentificá-los nos objetos (de ensino) é uma das 

chaves para a formação (inicial) de professores.   
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5 FUNCIONAMENTO DISCURSIVO DO LIVRO DIDÁTICO NA AULA DE 

PORTUGUÊS JUNTO A UMA TURMA DO 2º ANO DO ENSINO MÉDIO: O 

QUE É PROPOSTO É EXECUTADO? 

 

5.1 Análise contrastiva entre os gestos profissionais propostos no Livro Didático e 

os realizados na aula de português 

 

 

Antes a incerteza da aula em que se conversa sobre linguagem que 

pode favorecer a formação de cidadãos críticos e investigativos em 

relação à linguagem à certeza de aulas monológicas embasadas num 

ensino tradicional de linguagem restrito a regras e normas, cujo 

modelo já deu inúmeros exemplos de fracasso. (ALMEIDA E LEITE, 

2013, p. 27). 

 

 

 

Quanto à análise propriamente dita, lançamos um olhar especial para o LDP 

utilizado em sala de aula com a turma escolhida para o desenvolvimento da pesquisa e o 

Questionário aplicado à professora Maria. Desse modo, percorremos dois
4
 caminhos de 

análise: do LDP para a aula e do Questionário para a aula.  

No primeiro momento, empreendemos uma análise comparativa dos gestos 

prescritos no LD e os executados pela professora na aula de Língua Portuguesa. Cabe-

nos aqui especificar que, no decorrer das discussões, direcionaremos a nossa atenção 

para cinco anotações provenientes do caderno escolar a que tivemos acesso. 

Tais anotações “representa uma forma de reflexão sobre as maneiras de fazer do 

professor e de parte da construção coletiva do seu projeto didático autoral”. (BUNZEN, 

2009, p. 139). Em nosso caso, buscamos por meio delas, ilustrar, explicitar, a dinâmica 

de uso do LDP, a partir da mobilização dos gestos profissionais realizados pela docente 

sujeito da pesquisa. 

Desse modo, em nossa reflexão, os gestos propostos no LDP (PNLD 

2015/2016/2017) em análise são contrastados com os gestos executados por Maria em 

aulas de português realizadas nas 3º e 4º Unidades Letivas do ano de 2015 na turma do 

2º ano C.  

 

                                                           
4
 Integramos nesta análise as (5) anotações extraídas do caderno da discente. 
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No segundo momento, contrastamos as informações extraídas do questionário 

aplicado à professora Maria, com o que foi realizado nas aulas observadas na referida 

turma.  Com o propósito, de interpretar e também refletir sobre o uso do Livro Didático 

na dimensão dos gestos profissionais realizados na aula de língua portuguesa.  

Posto isso tal como afirmou Oliveira (2013, p. 303) ressaltamos que “para 

compreender os gestos executados em sala de aula, centralizamos o gesto 

implementação do dispositivo didático no nosso modelo de análise, porque, é a partir 

dele, que outros serão realizados”. Utilizamos a expressão - dispositivo didático - para 

qualificarmos o material de ensino usado na aula pelo professor, neste caso o LDP.   

 
 

Esquema 2 - Implementação do Dispositivo Didático como gesto norteador (Fonte: produzido pela 

pesquisadora). 

 

 

A princípio destacamos que o gesto Criação da Memória Didática, que 

“estabelece a relação entre os diferentes elementos do objeto decomposto para se formar 

um todo e para torná-lo comum a todos os alunos” (OLIVEIRA, 2013, p. 104), foi 

Implementação do Dispositivo 
Didático na aula de português 

(LDP) 

Presentificação  

Regulação  

Institucionalização/ 

Retomada 

Formulação de 
Tarefas 

Elementarização/
Topicalização 

Presentificação 

Elementarização/Topicalização 

Regulação 

 

Criação da 

memória Didática 
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inexpressivo na aula e mais ainda no LDP. Por isso, este gesto será menos explorado em 

nossas discussões.  

O esquema (2) é representativo da relação entre o gesto Implementação do 

Dispositivo Didático LDP (OLIVEIRA, 2013) e os demais que são mobilizados, a partir 

da sua execução em sala de aula. Explicita a dinamicidade do uso do LDP do Ensino 

Médio, já que é através dele que se dá a realização de outros gestos e ainda mostra-nos 

que, a depender do contexto de ensino em que são produzidos, não ocorrem de modo 

sequencial, pois é o professor o responsável pela sua mobilização, é ele o gerenciador da 

palavra e o profissional responsável pelo uso do LDP na aula. 

Conforme, também, observamos no esquema, não há um nível hierárquico entre 

os gestos profissionais, o que acontece é que alguns são mais recorrentes que outros. 

Todos os gestos executados na aula desempenham um papel importante, pois são peças 

fundamentais na e para a constituição do conhecimento escolar. 

O esquema (2), ainda focaliza o gesto Formulação de Tarefas, que é um gesto 

recorrente tanto no LDP, quanto na aula, “consiste no ato de propor tarefas aos alunos 

com vistas à presentificar o objeto de ensino, pontuando ou não as suas dimensões” 

(OLIVEIRA, 2013, p. 103). Em nosso estudo, ilustramos tal afirmativa, por meio do uso 

de setas, que revelam que há momentos em que a apresentação e topicalização do objeto 

de ensino só acontecem através de tarefas e há outros em que as tarefas só são 

realizadas, a partir da execução dos gestos Presentificação, Elementarização e 

Regulação. 

Conforme, também, percebemos no esquema (2) há sempre novas possibilidades 

de produção de gestos, eles são dinâmicos, são (re)criados em situações diversas e 

atendem aos interesse de um público: professor e aluno(s).  

A partir disso, ratificamos que cada docente mobiliza aqueles gestos mais 

específicos de sua prática, alguns são mais recorrentes, já estão enraizados na cultura 

escolar, no agir do profissional, outros vão surgindo de acordo com as necessidades 

encontradas nas situações de ensino e aprendizagem vivenciadas. 

Posto isso, a seguir, realizaremos análises mais centrais sobre três gestos: 

Implementação do Dispositivo Didático (considerando a realização dos gestos 

Presentificação, Elementarização e Formulação de Tarefas) Regulação e 

Institucionalização.   

Vale, ainda, reiterar que nesta seção realizamos análises de três Mapeamentos 

Didáticos, que totalizam 4h/aula(s) observadas junto à turma do 2º ano C. Desse modo, 
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selecionamos os Mapeamentos 1, 2 e 3 com o objetivo de explicitarmos usos do LDP a 

partir da mobilização dos gestos Implementação do Dispositivo Didático e 

Institucionalização.  

 Os Mapeamentos 1 e 2 ilustram a realização de uma atividade didática sobre o 

conteúdo advérbio e a correção de uma atividade literária relativa a um conto 

machadiano. Já o Mapeamento 3 indicia o momento da feitura de um exercício de 

revisão sobre advérbios e locução adverbial. 

 

5.1.2 O Gesto Didático Implementação do Dispositivo didático LDP 

(Presentificação, Elementarização e Formulação de Tarefas) 

 

 

O Livro Didático ocupa um lugar privilegiado no espaço escolar, na maioria das 

vezes, é o único material didático acessível aos professores e alunos. Em nossa 

pesquisa, verificamos que a execução do gesto Implementação do Dispositivo LDP foi o 

mais recorrente em sala de aula, todas as ações da professora materializava-se a partir 

desse objeto, principalmente na realização das tarefas.  

Cada Unidade do LDP apresenta um tema central relacionado aos “Movimentos 

Literários” Romantismo, Realismo Naturalismo, Parnasianismo e Simbolismo, que se 

decompõem em capítulos denominados Língua: Uso e Reflexão (15 ocorrências), 

Produção de texto (10 ocorrências) e Literatura (16 ocorrências).  

Enquanto observávamos a atuação de Maria verificamos que ela não utiliza o 

LDP em sua totalidade, utiliza-o por unidades, melhor dizendo, ela seleciona as 

atividades a serem realizadas em sala de aula, explora cada capítulo separadamente e a 

realização dos gestos também se modifica a depender do objeto de ensino e capítulo 

estudados.  
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Foto 16 – Apresentação das Unidades e dos Capítulos do LDP (Fonte: acervo da pesquisa). 

  

 

 

Assim, a apresentação e decomposição do objeto de ensino no LDP se 

materializam por meio dos gestos a Presentificação e a Elementarização. É a partir 

desses dois gestos que outros são executados.  Dentre estes está a Formulação de 

Tarefas que é também um gesto norteador em nossa pesquisa. Como já afirmamos, a 

realização deste gesto é constante no LDP e na aula.  

No Livro Didático este gesto é o responsável pela presentificação do objeto de 

ensino e também, a depender do capítulo, pela delimitação de seus elementos 

constituintes.  

Na aula o gesto Formulação de Tarefas é frequente, é também construído no 

decorrer da resolução dos exercícios do LDP, mas diferente do modo como é 

mobilizado no Dispositivo Didático, na aula a professora Maria não focaliza a sua ação 

no conceito do objeto de ensino trabalhado e nem sempre há tempo para uma leitura 

mais detalhada.  Com isso, a execução do gesto Elementarização na aula fica 

comprometida.  
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De um modo geral, foi constante a participação dos alunos do 2º ano C durante a 

realização das tarefas. Observamos que se tratava de um momento marcado pelas 

(micro)interações, os jovens dialogavam sobre assuntos diversos, mas em boa parte das 

vezes o tema da discussão era sobre o objeto ensinado. Sentam-se em grupos e 

conforme respondiam as atividades do LDP debatiam sobre as possíveis respostas.  

 

MAPEAMENTO DIDÁTICO 1 

 

Contexto geral da aula do dia 20/11/2015  

 

 

As aulas aconteceram nos 4º e 5º horário(s) e o tema foi “Língua: uso e reflexão”, com 

enfoque no ensino de Gramática: Maria entra na sala e dá bom dia aos alunos. Lê 

questões do LDP e escreve as respostas no quadro (com base nas respostas trazidas no 

manual do professor, neste dia tivemos acesso a um exemplar para o professor, mas 

não continuamos a usá-lo porque na escola havia escassez de livros didáticos de 

português). Inicia a chamada. Um aluno tira uma dúvida sobre o conceito de advérbio. 

Há uma intensa discussão na correção de uma questão sobre palavras em desuso. Uma 

aluna questiona a professora sobre o porquê de uma expressão trazida no LDP, a 

docente caminha em direção à aluna e explica. Retornam a correção da atividade. 

Maria inicia o „visto‟ nos cadernos. O sinal toca. 

 

 

Atividades Didáticas realizadas com o LDP 

 

Materiais utilizados na aula 

 

Leitura do poema de Arnaldo Antunes 

(construído com advérbios e locuções 

adverbiais)  

 

Leitura oralizada da crônica De Domingo (Luis 

Fernando Verissimo) por dois alunos 

 

Interpretação textual 

 

Caderno 

 

LDP (págs. 168-170) 

 

Quadro 
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Discussão sobre o texto lido. 

 

 

 

Conforme é exemplificado acima, na aula de português costumeiramente não 

acontece a (re)apresentação do objeto de ensino ( neste caso o Advérbio) e o trabalho 

com o objeto a partir do uso do LDP é vinculado à análise linguística, com vistas à 

fixação de conteúdos gramaticais.  

 

 
Foto 17 – Gesto Formulação de Tarefas presentificado no caderno da aluna (Fonte: acervo da pesquisa).  

 

Constatamos que a professora privilegia atividades de leitura oralizada, 

principalmente quando trabalha o capítulo Língua: Uso e Reflexão, ela lê as questões (às 

vezes com a participação dos alunos) e em seguida solicita a feitura da atividade do 

material didático. Desse modo, não houve a possibilidade de reflexão sobre o objeto 

ensinado, o estudo da língua(gem) por um viés mais sociointerativo ficou em segundo 

plano.  

Conforme observamos no Mapeamento 1 a execução do gesto Formulação de 

Tarefas na aula é incompleta, as atividades propostas a partir do uso do LDP não são 
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concluídas no tempo previsto.  Na turma do 2º ano C, tornou-se comum os alunos 

iniciarem a feitura do exercício em uma aula e a correção seguir por muitas outras. Com 

isso há uma quebra no ritmo do evento de interação, isto é, ocorre uma descontinuidade 

na construção do objeto de ensino, há pausas para o “visto” no caderno, para a 

realização da chamada, para a solicitação de atenção dos alunos etc.  

A participação da turma era inexpressiva quando o assunto principal da aula era 

o estudo da língua, as interações não se prolongavam, pois geralmente o foco da 

atividade vinculava-se a gramática, os alunos relatavam que não tinha muito que dizer 

sobre advérbio, substantivo, adjetivo, verbo etc., revelaram que sentiam muita 

dificuldade em compreender o funcionamento da língua portuguesa.   

No capítulo dedicado ao ensino de literatura os gestos Presentificação e 

Elementarização são realizados por meio de tarefas. Entretanto, também encontramos 

problemas quanto a isso, porque constatamos que no LDP nem sempre o conteúdo da 

tarefa se relaciona com o objeto de ensino nomeado no capítulo. O tema da atividade 

geralmente vincula-se a um fragmento de um texto proposto ou a um dado elemento 

linguístico.  

Na aula de português/literatura a professora Maria prioriza os elementos 

temáticos, privilegia a leitura (de imagens, fragmentos de textos literários, poemas e 

poesias) e a execução do gesto Formulação de Tarefas. Notamos, que tal como as 

atividades são trazidas no LDP a docente as “reproduz”, lê as questões e os alunos 

respondem em voz alta. Desse modo, assim, como no material didático, a 

elementarização do objeto de ensino é menos expressiva na aula. 

O momento de maior participação discente era durante a aula de 

português/literatura, eles gostavam de ler e interpretar os poemas, as imagens e os 

fragmentos de textos presentificados no LDP.  Eles participavam ativamente liam as 

perguntas e respostas das tarefas, fazia alguns comentários, „tirava‟ dúvidas etc..  

Em algumas ocasiões presenciamos a preocupação de Maria em relação à 

incompreensão (muitas vezes por meio de movimentos corporais e olhares) dos alunos 

na resolução de algumas dessas atividades. Quando isso acontecia, ela parava e relia as 

afirmativas parafraseando-as e exemplificando-as, sempre fazendo uso de uma 

linguagem e exemplos mais acessíveis a realidade dos estudantes. Mas, estes momentos 

foram escassos, foi uma exceção em meio a muitas regras.  
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MAPEAMENTO DIDÁTICO 2 

 

 

Contexto geral da aula do dia 25/08/2015  

 

 

A aula aconteceu no 2º horário e o tema foi “Literatura”, com enfoque na exploração 

de um texto literário: Maria começa a aula com a chamada. Alguns alunos respondem a 

exercícios do livro didático de biologia (aula acontece no 1º e 3º horário). Os demais 

permanecem em silêncio. A docente inicia o „visto‟ nos cadernos. Dá continuidade a 

correção da atividade. Explana sobre as características do Realismo/Naturalismo. Um 

aluno fica incomodado e reclama com a professora por ela não copiar as respostas no 

quadro. Maria afirma que este é o seu modo de correção (oral) com o LDP, cede lugar 

a várias interpretações, não uniformiza as respostas. O aluno argumenta que a antiga 

professora escrevia respostas no quadro e com a turma selecionava a melhor. A 

professora retorna a correção da atividade. Questiona aos alunos sobre o significado de 

algumas palavras (exemplos: veracidade, cabisbaixo, sobressalto), nenhum aluno 

responde. Toca o sinal e os discentes não concluem a tarefa. 

 

 

Atividades Didáticas realizadas com o LDP 

 

Materiais utilizados na aula 

 

Correção da atividade (aula anterior) sobre o 

conto A Causa Secreta (Machado de Assis). 

 

 

 

Caderno 

 

LDP (págs. 222-228) 

 

 

 

Verificamos no Mapeamento 2 que a diferença de atuação das professoras Maria 

e Marta em relação a resolução de tarefas, instaurou, no momento de correção da 

atividade de português/literatura, o desacordo em sala de aula.  

Ao analisarmos o caderno da aluna constatamos que a Professora Marta (a que 

se aposentou) apresentava, delimitava o objeto de ensino, às vezes por meio de 

esquemas e, conforme atestou o aluno no Mapeamento acima, copiava as respostas das 

atividades do LDP no quadro. Desse modo, supomos que na aula aconteciam a 
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execução dos gestos Presentificação, Elementarização e Formulação de Tarefas 

respectivamente. Ilustramos o que foi dito partir das imagens abaixo: 

 

 
Foto 18 – Gestos Presentificação e Elementarização (Fonte: acervo da pesquisa). 
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Foto 19 – Gestos Presentificação e Elementarização (Fonte: acervo da pesquisa). 

 

Tendo como base as observações realizadas junto ao grupo do 2º ano C, 

verificamos que Maria prioriza os gestos Presentificação e Formulação de Tarefas e 

praticamente não realiza o gesto Elementarização. Essa mudança provocou o 

estranhamento e silenciamento não somente de um aluno, mas de toda a turma. Um 

silêncio atípico em se tratando do grupo observado, pois silenciar após uma pergunta do 

professor não era uma característica da turma. Interpretamos este (tipo de) silêncio 

como uma resposta, um ato de resistência diante do „novo‟. 
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De antemão, vale destacar que foi neste capítulo Produção de Texto que 

verificamos um trabalho mais coerente em relação à execução da tarefa, isto é, a 

proposta de produção textual (gênero), considerando que nos capítulos Língua: Uso e 

Reflexão e Literatura o trabalho com o objeto de ensino não é tão claro.   

Ao analisarmos o capítulo verificamos que os gestos Presentificação, 

Elementarização e Formulação de Tarefas também sofrem modificação quanto a sua 

execução e que os gêneros da modalidade escrita da língua são menos explorados do 

que os da modalidade oral.  

Percebemos também que o objeto de ensino é presentificado e (quando acontece) 

delimitado a partir de uma tarefa, em seguida são apresentadas orientações para a 

produção, planejamento, revisão e reescrita do gênero.  

No entanto, atestamos mais uma vez que, a depender do gênero/objeto de ensino 

trabalhado, o gesto elementarização não é totalmente abordado, pois a tarefa proposta 

para sua exploração não contempla totalmente as especificidades do gênero a ser 

produzido, não havendo muita ênfase nos seus elementos constituintes, cabendo ao 

professor tal atividade. E se o professor não realizar essa atividade? 

Quanto aos gêneros da modalidade oral percebemos uma preocupação maior: 

um texto explicativo sobre o gênero é presentificado, seguido de uma atividade de 

exploração do gênero e orientações que visam à preparação, realização/produção, 

revisão e reescrita textual. No LDP, diferente do que acontece com a produção dos 

gêneros escritos, o passo a passo para a produção dos gêneros orais é bem mais 

elaborado.  

Durante a nossa (con)vivência em campo não presenciamos nenhuma atividade 

de produção textual, até mesmo na turma em que Maria ministrava aula de 

português/redação (lembrando que na escola há divisão curricular da disciplina de 

Língua Portuguesa). Normalmente o foco da aula não estava na produção do gênero, 

mas na realização de uma atividade de leitura ou de interpretação textual.   

De antemão, cabe-nos revelar que experienciar a realidade de professores e 

alunos, acompanhar o uso do Livro Didático em turmas do ensino médio permitiu-nos 

comprovar que „reproduzir‟ o que está pressuposto no LDP não é favorável a um 

ensino/aprendizagem de melhor qualidade.  

Enquanto acompanhamos o uso do LDP pela professora Maria, observamos 

alguns movimentos de “fuga”, a impressão que tínhamos era que a docente buscava 

percorrer novos caminhos, caminhos que permitissem a ela mais autonomia e aos alunos 
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um aprendizado mais significativo, no entanto, tal como afirmamos aqui, estes 

movimentos foram minoria.  

Na escola não havia diversidade de outros Dispositivos Didáticos impressos, o 

LD foi o único material trabalhado em sala de aula, configurando-se como um elemento 

essencial à prática da professora. Por meio disso constatamos que o LDP é um objeto 

indispensável em sala de aula, pois é a partir dele é que os objetos de ensino são 

construídos.  

 

5.1.3 O Gesto Didático Regulação 

 
Foto 20 – Gesto Regulação presentificado no caderno da aluna (Fonte: acervo da pesquisa). 

 

 



 

79 
 

A partir das aulas observadas junto à turma do 2º ano C comprovamos que a 

Regulação foi um gesto recorrente na ação da professora Maria, materializou-se a partir 

da “chamada”, que busca controlar e avaliar a frequência e participação do aluno em 

sala de aula; Da realização das provas que aconteciam ao final de cada Unidade Letiva, 

que te por objetivo „avaliar‟ o saber ensinado, o conhecido construído pelo aluno; E 

principalmente através do visto no caderno, que foi um gesto executado em todas as 

aulas observadas.  

Constatamos que este gesto é uma prática consolidada na cultura escolar. Na 

escola campo de pesquisa o visto no caderno é uma ação consolidada e enraizada no 

agir dos professores e dos alunos. Em quase todas as aulas ouvíamos os estudantes 

solicitarem: professora e o visto no caderno? 

 Segundo a apreciação de Maria o visto era qualitativo (qualidade das tarefas 

realizadas), enquanto os alunos respondiam as atividades do LDP, a professora 

caminhava pela sala para observar o andamento da tarefa, orientar os alunos e tirar 

algumas dúvidas. 

A partir das informações trazidas no caderno da aluna atestamos que nas 

disciplinas biologia, geografia, física, sociologia, matemática, filosofia e história os 

professores executam o gesto Regulação através do visto no caderno. Em nossa etapa 

descritiva/colaborativa, a de convivência com algumas das turmas, chegamos a 

presenciar dois professores de disciplinas diferentes em sala de aula, enquanto um fazia 

a chamada, o outro dava o visto, alegando que durante o seu horário de aula não deu 

tempo de concluir essa atividade.  

Já afirmamos aqui, que durante a nossa participação nas aulas de português 

percebemos alguns movimentos de “fuga” da professora Maria, dentre eles está a 

execução do visto no caderno, diferente do que os nossos olhos estão acostumados a 

ver, enquanto observávamos o grupo percebemos um movimento diferenciado da 

docente em se tratando da realização deste gesto de Regulação.  

Constatamos que algumas vezes o visto no caderno não era usado apenas como 

um mote para avaliar o comportamento do aluno, o que os discentes faziam, mas 

também como eles fizeram, era frequente os alunos “chamarem” a professora para os 

ajudarem na resolução de tarefas do LDP e quando isso ocorria, ela prontamente se 

dirigia ao aluno, buscando melhor orientá-lo na realização da tarefa. 

Ao longo das observações percebemos que a proximidade com os alunos era 

uma caraterística habitual da experiência profissional de Maria, mas ela nem sempre 
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obtinha os resultados esperados, na maioria das vezes a intervenção da professora em 

relação aos aspectos linguísticos da tarefa era realizada oralmente, pois não tinha como 

dar atenção a todos, ou mesmo controlar a agitação de alguns.  

Mas, em meio aos desafios da e na sala de aula, é valido destacar esse 

comportamento da docente na realização deste gesto, gesto que envolveu avaliação, 

orientação e motivação, o que fez-nos compreender que cada dia na sala de aula é 

inédito, por mais que estabelecemos um „plano ou mesmo suposições, sempre somos 

surpreendidos pelas sutilezas da sala de aula. 

No que se refere ao LDP identificamos dois gestos de Regulação. O primeiro 

gesto identificado envolve uma „regulação‟ do comportamento do aluno em se tratando 

do uso do livro didático. A regulação é instaurada a partir do pedido pelos autores do 

LDP de cuidado com o material:  

 
Foto 21 – Gesto Regulação presentificado no LDP (CEREJA e MAGALHÃES, 2013, p. 28). (Fonte: 

acervo da pesquisa). 

 

Mas como mostraremos abaixo, o pedido não foi totalmente atendido pelos 

discentes, isto é, eles respondem as tarefas no caderno, mas utiliza o LDP para fazer 

anotações, para desenhar, escrever frases, lembretes etc: 
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 Foto 22 – LDP usado pelo aluno (CEREJA e MAGALHÃES, 2013, p. 01). (Fonte: acervo da pesquisa). 

 

 

O segundo gesto de Regulação identificado no LDP envolve uma proposta de 

(auto)regulação, são apresentados comandos/orientações a serem seguidas pelos alunos 

durante as etapas de planejamento, reescrita e revisão textual.  Trata-se de uma proposta 

de produção de um gênero em que os alunos são os atores (e autores) principais, 

cabendo-lhes a avaliação da sua própria tarefa.  

Uma tarefa/produção que requer do aluno um olhar mais apurado para as 

características mais específicas do gênero (no exemplo abaixo o Cartaz) a ser 

produzido, a saber, o veículo de circulação, o perfil dos leitores – interlocutores, a 

línguagem utilizada etc.  

Mas este trabalho fica por conta do professor, pois conforme já afirmamos, no 

LDP a delimitação das partes constituintes de determinados gêneros não são totalmente 

enfatizadas. 
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Foto 23 – Proposta de autorregulação - LDP (CEREJA e MAGALHÃES, 2013, p. 23). (Fonte: acervo da 

pesquisa). 

 

Nesta tarefa também observamos que, mesmo sendo o aluno o responsável pela 

„acabamento discursivo‟ da produção textual, há a possibilidade de intervenção e 

interação com o professor e com os demais companheiros de classe, constituindo-se 

como uma ação favorável ao trabalho coletivo no espaço da aula de Língua Materna.   

Os dois gestos de Regulação acima citados não foram executados na aula da 

professora Maria. A produção de texto não se efetivou no agir da docente e enquanto 

estivemos em sala de aula não verificamos nenhuma ação que visava „regular‟ o 

comportamento do aluno em relação ao uso do material didático.  

E para responder a pergunta feita anteriormente ressaltamos que, quando a 

atividade de produção textual não acontece o ensino e aprendizado de língua 

portuguesa fica prejudicado, pois tudo que fazemos, fazemos por meio de textos (orais 

e escritos). Textos que são materializados nos mais variados gêneros e cabe a escola, 

enquanto lugar de comunicação, privilegiar os gêneros como objeto de ensino para que 

o (jovem) educando desenvolva um envolvimento efetivo com as práticas de 

língua(gem). 
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Com base nessa constatação, citamos Bronckart (1999) quando concebe o 

gênero como ferramenta atuante no processo de aprendizagem e o encara como um 

verdadeiro instrumento para o desenvolvimento das habilidades linguísticas dos alunos.  

Concomitantemente a essas ideias, Schneuwly e Dolz (2004) consideram o gênero um 

megainstrumento de apoio para atividades nas situações comunicativas, objetivando 

tornar o aluno instrumentado, e com plenas condições de responder às exigências 

comunicativas com as quais é confrontado.  

 

5.1.4 O Gesto Didático Institucionalização/Retomada 

 

 
Foto 24 – Gesto Institucionalização presentificado no caderno da aluna. (Fonte: acervo da pesquisa). 

 

O gesto Institucionalização (ou Retomada) faz merecer um olhar diferenciado, 

pois está estritamente ligado ao ensino e aprendizagem. Oliveira (2013), ao citar Aeby-

Daghé e Dolz (2008) e Aeby-Daghé (2009), revela-nos ele é o gesto responsável pela 

correlação dos saberes dados com os saberes novos e também pela conscientização, por 

parte do discente, do que poderá ser retomado e considerado na construção de um dado 

objeto de ensino.   

Nesse sentido, a execução do gesto Institucionalização na aula de língua 

materna, pressupõe uma (inter)ação entre o professor e o aluno: Ao docente cabe a 
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responsabilidade de transformar um saber científico em um saber (a ser) ensinado 

situando-o em  um espaço-tempo previsto e ao discente significar o saber aprendido, de 

modo a compreender “o seu caráter utilitário em outro contexto” (OLIVEIRA, 2013, p. 

104).  

Em nossa situação particular de investigação, verificamos a inexpressividade da 

execução do gesto Institucionalização pela docente Maria, que ocorria normalmente no 

fim das Unidades Letivas, especificamente na semana que antecedia a realização das 

provas: 

 
MAPEAMENTO DIDÁTICO 3 

 

 

Contexto geral da aula do dia 01/12/2015  

 

 

A aula aconteceu no 2º horário e o tema foi “Língua: uso e reflexão”, com enfoque no 

estudo gramatical: Maria inicia a aula retomando ao „visto‟ nos cadernos (aula do dia 

20 de novembro), que compõe a nota qualitativa. Faz a chamada e começa a correção 

da atividade sobre advérbio e locução adverbial. Quando surge alguma dúvida, quanto 

às respostas da atividade, os alunos recorrem ao LDP, neste dia usavam-no como 

material de leitura, já que a atividade de revisão foi elaborada pela docente. A aula é 

interrompida por dois representantes da ABC (Academia de Bombeiros Civis). O 

horário de aula acaba e correção da atividade fica para próxima aula. 

 

Atividades Didáticas realizadas com o LDP 

 

Materiais utilizados na aula 

 

Atividade de revisão sobre advérbios e locução 

adverbial 

 

Caderno 

 

LDP (págs. 168-170) 

 

Quadro 

 

 

Verificamos no Mapeamento 3, que Maria ao realizar o gesto Retomada também 

mobiliza o gesto Criação da Memória Didática, na tentativa de temporalizar os saberes 
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ensinados e fazer com que o grupo (re)lembre o que foi trabalhado até aquele momento.  

Isto é, o professor busca ativar a memória de ensino do aluno sobre determinado objeto 

para relacionar o dado com o novo por meio de generalizações, uma vez que não há 

possibilidade de o professor “ensinar tudo” e o aluno “aprender tudo”. Nesse processo, é 

fundamental que o professor compreenda a relevância do seu trabalho de ensinar para 

que o aluno se conscientize da importância de aprender.  

No entanto, conforme observamos no exemplo acima, a professora prioriza um 

objeto de ensino, o Advérbio, e faz apenas uma abordagem sintética desse objeto 

estudado, enfatizando a fixação de conteúdos por meio da análise gramatical.  

Desse modo, não ocorre na aula a conexão do saber dado com o novo, pelo 

contrário, o que predomina é a repetição de conteúdos. Não verificamos a 

reapresentação, explicitação e generalização do objeto de ensino o que acaba por 

prejudicar a execução dos gestos Criação da Memória Didática e Institucionalização.  

No LDP a Institucionalização se materializa no capítulo Literatura e aparece ora 

enquanto uma Síntese do objeto de ensino, ora enquanto um Roteiro de Estudo dedicado 

a análise de textos.  

Conforme mostramos nas ilustrações a seguir: 

 

 
Foto 25 – Gesto Institucionalização presentificado no LDP (CEREJA e MAGALHÃES, p. 233). (Fonte: 

acervo da pesquisa). 
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  A síntese de estudo é uma atividade (de „observação‟) isolada que busca resumir 

algumas das características do objeto trabalhado no capítulo. No exemplo acima, 

prioriza o estudo do Naturalismo apenas em sua “forma” e “conteúdo”, são informações 

superficiais por vezes baseada em normas e usos gramaticais, que não favorecem ao 

jovem aluno um posicionamento crítico sobre o objeto estudado. 

 

Foto 26 – Gesto Institucionalização presentificado no LDP (CEREJA e MAGALHÃES, p. 327). (Fonte: 

acervo da pesquisa). 

 

Por vezes no LDP, também são apresentados dois objetos, isto é dois 

“movimentos literários” (Realismo e Romantismo) em transição, a fim de que o aluno 

estabeleça somente comparações entre ambos, não fornecendo ao educando os 

instrumentos necessários a um aprendizado mais reflexivo e autônomo.  

O Roteiro de Estudo apresenta uma síntese sobre o conteúdo (textos literários) 

trabalhado no capítulo. Trata-se de quatro (4) questões de “revisão” e “avaliação”, que, 

datas e tem por propósito levar o aluno a escrever, ou a depender da ação do professor 

explanar, sobre o saber aprendido (no exemplo abaixo o movimento literário 
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Romantismo), mas muitas vezes o que prevalece é uma ênfase aos acontecimentos 

históricos, datas e prescrições linguísticas, não havendo, portanto um estudo real do 

texto (literário) e seu contexto. 

 

 
Foto 27 – Gesto Institucionalização presentificado no LDP (CEREJA e MAGALHÃES, p. 21). (Fonte: 

produzido pela pesquisadora). 

 

Ainda percebemos neste exemplo uma proposta de autorregulação, em que cabe 

ao aprendiz o papel de saber “explicar”, “comentar”, “reconhecer” o objeto ensinado. 

Conforme observamos, delega-se uma tarefa ao aluno sem instruí-lo, não há 

possibilidade de uma atividade que reitere o “enfoque dialógico de ensino de literatura 

referente ao letramento literário discursivo” (SOUZA e TEIXEIRA, 2013, p. 368), não 

há possibilidade de novas interpretações, pois as questões propostas são bastante 

restritas, não havendo espaço para o diálogo e intervenção do professor, uma vez que o 

aluno o único responsável pelo seu aprendizado.  

Comprovamos que tanto a síntese, quanto o roteiro de Estudo, não foram 

trabalhados em sala de aula. 
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5.2 Análise contrastiva entre o pressuposto no Questionário e o realizado na aula 

de português 

De imediato, destacamos que de um modo geral houve equilíbrio entre as 

apreciações emitidas no questionário pela professora Maria e a sua atuação em sala de 

aula. Desse modo, a seguir, empreenderemos uma breve análise comparativa das 

informações advindas dessas duas situações comunicativas, com vistas a investigar se o 

pressuposto está sendo realmente executado na aula de Língua Materna.   

De acordo com o relato das professoras de Língua Portuguesa do Campo de 

Pesquisa, estiveram na escola mais de cinco representantes de Editoras de LDPs e a 

escolha da coleção Português Linguagens Ensino Médio: Literatura, produção de 

Texto, Gramática e Interpretação de Texto (autoria de William Roberto Cereja e 

Thereza Cochar Magalhães – PNLD 2015/2016/2017) se deu de modo imprevisto, 

porque apenas duas docentes compareceram no dia acertado para realização da 

atividade e não houve nenhuma reclamação quanto à escolha do material didático. 

Percebemos que o problema de veiculação do LDP na escola já começa na etapa 

de escolha e possível avaliação, uma vez que alguns dos professores não valorizam esse 

momento. 

Questionada sobre a avaliação do PNLD Maria respondeu que tem uma boa 

visão do Programa. Em se tratando do Guia do Livro Didático afirmou não tem costume 

de utilizá-lo.  Em razão disso, percebemos que a professora lança mão de uma etapa no 

processo de avaliação e escolha do LDP, pois é a partir da leitura do Guia que ela terá 

uma visão geral dos pontos fracos e fortes do objeto de ensino.  

Sobre isso “vale ressaltar que, mesmo havendo a leitura do Guia pelos 

professores, é imprescindível o acesso aos LDP, bem como uma postura crítico-analítica 

desses com relação aos livros analisados” (OLIVEIRA, 2013, p. 194), com vistas a um 

trabalho em sala de aula mais coerente e consciente.  

Maria emitiu um parecer positivo referente ao uso do Manual do Professor, 

destacando que o utiliza diariamente, mas não o faz por sequências e sim por Unidades. 

Esta realidade foi por nós constatada na aula, pois o LDP foi o único material de ensino 

usado, é a partir dele que professora seleciona os conteúdos e executa quase todas as 

atividades em sala de aula.  

No primeiro dia de aula junto à turma do 2ª C Maria apresentou o seu método de 

avaliação. Destacou que os alunos seriam avaliados através „qualitativamente‟, segundo 
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ela era uma forma mais produtiva de „avaliar‟ a participação dos estudantes na aula, de 

modo a considerar a feitura das tarefas propostas, o comportamento e principalmente o 

aprendizado dos conteúdos trabalhados.  

Maria ressaltou a necessidade de atividades mais dinâmicas em sala de aula, 

apostando em possíveis apresentações de seminários, videoaulas, encenações teatrais, 

“para não ficar muito no livro didático”, no entanto o tempo passou e verificamos que 

a diversidade de aulas dinâmicas não ocorreu.  

Conforme observamos, o LD foi o objeto norteador das ações da professora 

Maria e também dos alunos, na aula de português (quase) tudo o que se fazia, se fazia a 

partir dele. Nesse sentido o LDP não foi apenas um objeto de apoio, mas um recurso 

prioritário na ação da docente.  

Questionada sobre as atividades que mais realiza com o LDP, e sobre a 

frequência e relevância destas para a sua prática Maria enfatizou as atividades de leitura 

e interpretação de texto, quanto aos elementos prioritários (coerência, clareza, gêneros, 

textos, projeto gráfico, atividades diversificadas) em um LDP destacou que a “clareza 

com utilização de uma linguagem adequada” e o aspecto gráfico é fundamental para um 

trabalho eficaz em sala de aula.  

Constatamos que Maria realmente priorizou as atividades de leitura e 

interpretação textual em sala de aula, mas estas geralmente ocorriam com o foco na 

análise linguística, não acompanhamos um trabalho significativo com a formulação de 

tarefas através do uso do LDP, a aula de língua portuguesa foi sinônimo de aula de 

gramática. 

Atestamos também, que dentre as atividades realizadas em sala de aula a única 

proposta diferenciada que aconteceu foi a realização de um Seminário, mas conforme 

mostraremos no Mapeamento Didático 4 a tarefa foi apenas uma tentativa de inovação, 

ou mesmo de implementação dos gestos Retomada e Criação da Memória Didática, já 

que o que realmente ocorreu foi uma revisão pelos alunos dos objetos de ensino já 

trabalhados pela professora Maria, com ênfase em determinações de autores 

consagrados e obras canônicas. Vejamos: 
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MAPEAMENTO DIDÁTICO 4 

 

 

Contexto geral da aula do dia 27/11/2015 

 

 

A aula aconteceu nos 4 e 5º horário(s) e o tema foi “Literatura”: Os alunos estão 

agitados por causa da apresentação do Seminário (a turma foi dividida em cinco 

grupos, cada grupo ficou responsável pela pesquisa e leitura sobre o tema sorteado. Os 

temas se relacionavam aos movimentos literários Parnasianismo e Simbolismo e 

autores consagrados como Olavo Bilac (o 1º grupo apresentou no dia 24/11/2015) 

Raimundo Correia, Cruz e Sousa e Alphonsus de Guimarães). Enquanto os grupos se 

organizam para continuidade das apresentações a professora nos relata que na escola há 

a escassez de recursos multimídia, há somente uma sala de vídeo (muito disputada 

entre os docentes) e as TVs Pendrive não funcionam, afirma que por isso as 

apresentações orais não são tão diversificadas. Começa as apresentações. A maioria 

dos integrantes dos grupos utiliza como material de leitura o celular e algumas 

anotações em folhas de caderno ou pequenos fragmentos de textos impressos extraídos 

da internet. Uma aluna relata-nos que a turma não costuma usar o livro didático como 

fonte de pesquisa. Mas, percebemos que o conteúdo e a maneira de ordenar os temas 

não se diferem do modo como os mesmos são dispostos no LDP (exemplo: tema 

Parnasianismo, no geral há a definição do movimento, a contextualização histórica e a 

apresentação de autores e obras, tal como foi abordado pelos grupos).  Todos os grupos 

concluem as apresentações do Seminário. A professora inicia o „visto‟ nos cadernos. 

Libera os alunos antes do término do horário. Os alunos se despedem de nós.  

 

Atividades Didáticas realizadas com o LDP 

 

Materiais utilizados na aula 

 

Apresentação de seminários 4 grupos: 

1º Parnasianismo 

- O que é? 

- Contexto Histórico; 

- Características Gerais; 

 

Caderno/anotações 

 

LDP (págs.218-308-353-55) 

 

Celular 
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- Principais autores; 

- Leitura do poema Via Láctea – Soneto XIII 

(Olavo Bilac) 

 

2º Raimundo Correia 

- Biografia; 

- Obras; 

- Leitura do poema Pombas. 

 

3º Cruz e Souza 

- Biografia; 

- Obras; 

- Leitura do poema (Inefável) 

 

4º O Simbolismo e Alphonsus de Guimarães 

- Caracterização do movimento; 

- Biografia de Alphonsus; 

- Leitura do poema Ismália. 

 

Avaliação das apresentações 

 

 

  

Fragmentos de textos impressos 

extraídos da internet 

 

Neste dia a reclamação principal da docente foi em relação à falta de recursos 

multimídia na escola, a “TV Pendrive” não funcionava, não havia Retroprojetor e muito 

menos Data Show, diante dessa realidade ela lamentou não poder vivenciar com os 

alunos aulas mais diversificadas.  

De acordo com a apreciação de Maria, para que os gêneros da modalidade oral 

sejam bem explorados e que aconteçam aulas mais dinâmicas é imprescindível uma 

variedade de mídias/recursos didáticos, principalmente os de ordem visual. Porém, não 

comungamos dessa ideia, uma vez que acreditamos que cabe ao professor a 

responsabilidade de „ensinar‟ e promover um uso mais crítico do material didático 

utilizado na aula.  Pois, de que adianta ter o recurso e não ter um profissional 

qualificado/habilitado ao manuseio do objeto? 
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É inegável a relevância do uso de recursos multimídia na escola, é uma 

possibilidade de dinamizar a aula, mas para tanto é fundamental levar o alunado a 

refletir criticamente sobre o material e desenvolver um trabalho contextualizado e 

articulado com os interesses da situação de ensino e aprendizagem vivenciada. 

Quando perguntamos sobre a função do LDP em sua prática Maria respondeu 

que o Livro Didático tem um papel relevante na sala de aula porque é “um recurso 

quase único nas escolas públicas”. 

Contudo, mesmo destacando a importância do objeto no ensino e aprendizado, 

percebemos no decorrer da vivência em sala de aula que a professora concebe o LDP 

apenas como um material que integra (fragmentos de) textos, imagens, propostas de 

atividades, retirando dele o que lhe interessa e não como um objeto dialógico que possui 

um projeto didático autoral dirigido a certo público de professores e alunos. 

Com base nisso, comprovamos, portanto, que Maria não adota a concepção de 

Livro Didático como gênero, o que indica que ainda é tímido o conhecimento da teoria 

relativa ao LDP como “gênero do discurso complexo” (BUNZEN, 2005). Como 

teorizam Souza e Viana (2011) a compreensão do LDP como um gênero é fundamental 

e pode impactar positivamente as ações didático-pedagógicas e interferir nas relações 

estabelecidas entre professores e alunos.  

Em nossa situação específica de pesquisa, verificamos que os conhecimentos do 

LDP já estão internalizados, tanto no aluno, quanto no professor. Quanto à ação de 

Maria percebemos que ela não desempenhou uma posição ativa e decisiva frente ao uso 

do material de ensino. Quanto a (re)ação dos jovens alunos, comprovamos que mesmo 

afirmando que não utilizam o LDP como fonte de pesquisa e tendo a oportunidade de 

utilizar outros recursos, acabam por reproduzir os discursos dos autores do LDP. Isso 

ficou muito evidente durante a apresentação dos Seminários.  

Conforme verificamos, trata-se de um ensino e aprendizagem em que uma voz (a 

do aluno e também do professor) repete o que o outro (o LDP) diz.   

Maria destacou que o problema central do LDP é a má distribuição, enfatizando 

que não há Livros Didáticos o suficiente para todos os alunos. 
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 Enquanto estávamos na escola tivemos dificuldades para encontrar um LDP 

para análise e acompanhamento das atividades na aula. Constatamos que no noturno o 

problema era ainda maior, pois não havia livros o suficiente para todas as turmas
5
.   

 

  

                                                           
5
 A esse respeito ocorreu um fato interessante na escola: os alunos manifestaram publicamente em um 

telejornal local sobre a falta de Livros Didáticos, enfatizando que o LD era um direito do estudante, 

direito que estava sendo violado.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho é um pontapé inicial para o desenvolvimento de outros estudos 

sobre usos do Livro Didático de Português do Ensino Médio na perspectiva dos gestos 

profissionais docentes. Nele, tivemos como objetivo principal investigar, interpretar e 

descrever usos do LDP, a partir da mobilização de gestos profissionais realizados por 

uma professora em uma turma do 2º ano de uma escola Estadual da Rede Pública de 

Ensino.  

Para tanto, trilhamos dois caminhos de análise: o prescrito no Livro Didático e o 

que foi realizado na aula de português e entre o que foi dito no Questionário docente 

Maria, a professora participante da pesquisa e o que realmente se efetivou em sala de 

aula.   

Esta pesquisa compreendeu momentos de (des)aprendizagens, pois quando nos 

propomos a desenvolvê-la a única certeza que tínhamos era que vivenciaríamos uma 

intensa experiência. A cada dia “pisando no chão na Escola” (re)significávamos  as 

nossas posições, os nossos objetivos, as nossas suposições, enfim, fomos nos 

reconstituindo e ao mesmo tempo redefinindo o que desejávamos investigar.  

A vivência cotidiana na escola foi decisiva para a constituição do nosso estudo, 

por isso em se tratando na análise/descrição/interpretação dos gestos profissionais 

docentes elegemos aqueles mais recorrentes nos achados.  Não elencamos uma 

categoria de gestos de análise, pois foi a partir da interação com o objeto pesquisado que 

desenvolvemos as discussões, os debates, os questionamentos que sustentaram o nosso 

trabalho.  

Nesse sentido, o estar em campo significou, para nós, uma possibilidade de 

reaprender, desmitificar, criticar e refletir sobre o que achávamos que havíamos 

apreendido, e principalmente deu-nos engajamento para lutarmos por uma ação 

pedagógica mais dialógica, democrática, pois foi a partir da interpretação do agir do 

outro que nos (re)avaliamos, refletimos e compreendemos a importância de um olhar 

mais apurado para as questões ligadas à docência. 

E tudo isso ocorreu através do contato real com o nosso campo de pesquisa, foi 

por meio das experiências dentro e fora da sala de aula, da proximidade com os 

professores e alunos que melhor compreendemos o nosso papel de professor 

pesquisador. A realidade da escola foi por nós vivenciada de modo surpreendente, o que 

foi visto, ouvido e vivido permitiu-nos aguçar ainda mais os nossos sentidos, de modo a 
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perceber, entender e refletir sobre a pluralidade e ao mesmo tempo a singularidade do e 

no espaço estudado, a heterogeneidade que tipifica cada sala de aula, as particularidades 

de cada aluno e o agir de cada professor.   

A mudança de percurso fez com que reorganizássemos o que havíamos 

planejado. Não esperávamos mudar três vezes de professor colaborador, não 

imaginávamos um calendário escolar tão dinâmico, (im)previsível e que precisaríamos 

de três meses para familiarizarmos com ações ocorridas no espaço pesquisado, com os 

alunos, funcionários e professores.  

  

[...] A escola constroe-se a partir da vida cotidiana dos diferentes 

sujeitos que estão imersos neste universo, a educação se realiza desta 

forma, pela ação cotidiana dos sujeitos nos diferentes espaços 

escolares. (TEIXEIRA, 2009, p. 40). 

 

 

Cada escolha, cada etapa e retomada de posição serviram de alicerce para o 

nosso recomeço e deu-nos subsídios para refletir sobre o que foi vivido. Foi em meio a 

tudo isso que colocamos a prova o nosso lado professor/pesquisador: repensamos 

conceitos, reavaliamos a nossa função no espaço investigado e situamos o lugar do 

nosso objeto de estudo, ficou evidente para nós que o uso do LDP é resultante desse 

processo de avaliação, mutação, reflexão e que muitas vezes é determinante no agir do 

professor.  

Em se tratando da pesquisa específica na sala de aula, fomos desprovidos de 

qualquer (pré)conceito,  não há boa convivência quando há desrespeito. Naquele espaço 

experienciamos o estranhamento: éramos estranhos aos olhos do outro e ao mesmo 

tempo esse outro era estranho para nós. E foi através dessa (inter)ação com o 

desconhecido que trilhamos um caminho permeado de respeito, (des)aprendizados e 

afeto. 

Os momentos de observação deu-nos a certeza de que é somente vivenciando o 

dia-a-dia escolar que nos damos conta das dificuldades e desafios enfrentados por 

professores e alunos e das carências da escola. Em função disso, reafirmamos a 

necessidade de pesquisas que versam sobre o ensino e aprendizado de Língua Materna, 

em especial as que voltam o olhar para a sala de aula, para o trabalho do professor.  

Nesse sentido, torna-se fundamental a interlocução e a intervenção da 

universidade nos espaços escolares da Educação Básica, tendo em vista que “saberes 



 

96 
 

disciplinares não são saberes profissionais”. Sendo fundamental “remeter aos conteúdos 

disciplinares a atuação do campo profissional, no caso das licenciaturas, o habitus da 

profissão professor” (SOUZA E COELHO, 2012, p. 06). Neste caso, é por meio da 

interação com a escola, seu lugar de trabalho, que o licenciando em formação terá as 

ferramentas necessárias ao cumprimento do seu papel social de professor. É a partir da 

experiência docente que ele vai se constituindo, redefinindo e compreendendo a 

relevância da sua prática em sala de aula. 

Os momentos de (inter)ação no Campo de Pesquisa foram significativos para 

nós, pois foi a partir deles que entendemos a atividade de ensinar como “um exercício 

dialógico que exige ser (re)pensado no interior de uma teia de discursos relacionados à 

escola e de lugares discursivizados (COELHO E SOUZA, 2012), o que representou e 

representa para nós um modo singular de se fazer pesquisa científica, de se compreender 

o outro e de estabelecer diálogos entre a teoria e prática.  

Quanto aos resultados obtidos por meio das análises fomos surpreendidos, 

surpreendidos quando observamos que no LDP em análise, os objetivos de ensino por 

meio do trabalho com os gêneros discursivos não são tão claros e as propostas de 

atividades estão direcionadas à gramática, não havendo um trabalho efetivo com a 

língua.  

Diferente do modo como é apregoado pelos autores do LDP, quando pontuam 

que o material didático tem em vista ajudar o aluno a “compreender o funcionamento e 

a fazer o melhor uso possível da língua portuguesa” (CEREJA MAGALHÃES, 2013, p. 

03), os nossos resultados apontam para a necessidade de um saber/fazer mais crítico e 

autônomo. 

Fomos surpreendidos ainda quanto à inexpressividade e ineficácia dos gestos 

Elementarização e Institucionalização na aula e no LDP, considerando que estes são os 

responsáveis respectivamente pela decomposição do objeto de ensino e generalização e 

contextualização do conteúdo.  

Ao contrastarmos as ocorrências dos gestos realizados no LDP e nas aulas 

observadas junto a turma do 2ª ano C percebemos a que os gestos Elementarização, 

Institucionalização e (auto)regulação que são propostos no LDP  não foram realizados 

na aula. Apresentamos abaixo um esquema que visa ilustrar o que foi dito:  
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Esquema 3 - Os gestos mais recorrentes no LDP e os mais realizados na aula (Fonte: produzido pela 

pesquisadora). 

 

 

Como ilustramos no esquema (3), no LDP em análise os gestos mais frequentes 

são Presentificação, Elementarização/Topicalização, Formulação de Tarefas e 

Institucionalização/Retomada: o objeto de ensino é geralmente apresentado e, quando 

possível, delimitado a partir da proposição de tarefas. Apresenta-se, ainda, ao final do 

capítulo Literatura uma síntese/‟revisão‟ do conteúdo trabalhado. 

Na aula, os gestos mais recorrentes foram Implementação do Dispositivo 

Didático, Presentificação, Formulação de Tarefas e Regulação: com base no LDP Maria 

apresenta o objeto de ensino, poucas vezes o decompõe, solicita a feitura de tarefas e as 

„avalia‟ através do “visto” no caderno e das provas realizadas ao final da Unidade 

Letiva.  

A ineficiência do gesto Institucionalização na aula preocupa-nos, pois “a sua 

inexpressiva presença interfere no reconhecimento dos objetos trabalhados e na relação 

que esses estabelecem com as práticas de linguagem”. (OLIVEIRA, 2013, p. 314). 

Desse modo, como é que utilizaremos uma ferramenta se não nos é dado as instruções 

de uso? Como estaremos contribuindo para a formação de sujeitos pensantes quando 

não desenvolvemos um trabalho reflexivo em sala de aula?  

É urgente uma ação mais reflexiva e ativa por parte do professor com o objetivo 

de “criar possibilidades e dar vozes ao educando para ter liberdade no processo de 

escolha do que será lido, independente das estandardizações eminentes nos currículos”. 

Gestos Didáticos mais frequentes 
no LDP 

Presentificação  

Elementarização  

Formulação de 
Tarefas  

Institucionalização 

(auto)regulação 

Gestos Didáticos mais realizados na 
aula (Duas Unidades Letivas) 

Implementação do Dispositivo 
Didático  

Presentificação 

Formulação de Tarefas  

Regulação  
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(SOUZA e TEIXEIRA, 2013, p. 368). Pois, no espaço da sala de aula é ele o 

profissional autorizado a romper com o „tradicionalismo‟, de modo a instituir a 

linguagem como uma prática interativa e compreender melhor o seu papel/trabalho de 

educador, agindo na construção de aulas mais polêmicas e polissêmicas.  

 Márcia Andrea Oliveira (2013, p. 68) afirma que “a passagem entre o saber 

teórico e o saber ensinado não é mecânica; pelo contrário, envolve reconstrução, 

recriação e adaptação”, em função disso, cabe-nos mais uma vez ratificar a importância 

de trabalhos que direcionam o olhar para a escola, para o professor e alunos, que tomam 

os materiais didáticos como objeto de investigação e discussão. 

Almejamos apontar caminhos favoráveis à redefinição desse objeto, permitindo 

a atualização de práticas e saberes que colaboram para a autonomia de professores e 

aluno(s) no sentido de capacitá-los a agir criticamente, a serem autores dos seus 

próprios enunciados, tornando-os aptos a uma interação de melhor qualidade.   

Conforme explicitamos neste trabalho, na aula de Língua Portuguesa o LD 

ocupa uma posição central na construção dos conhecimentos, de modo que os saberes 

do LDP já estão internalizados, tanto no discente, quanto no docente. Configurando-se 

como um Dispositivo de ensino norteador da ação do professor e (também da reação) 

dos alunos.  

O LDP é favorável à mudança do objeto de ensino e a depender do tratamento 

dado pelo professor pode ser atualizado, reinterpretado, o que comprova a necessidade 

de compreendê-lo como um gênero de discurso passível de ressignificação. Portanto, 

enfatizamos a necessidade de um trabalho de (auto)reflexão e avaliação  por parte do 

professor, para que ele compreenda melhor o seu papel na sociedade e que conceba a 

docência como uma prática transformadora, um trabalho dialógico que possibilita 

desaprendizados e tomadas e retomadas de posição.  

Cabe-nos destacar que, em meio a tudo isso, também observamos um pequeno 

avanço em termos teóricos e metodológicos em se tratando do objeto em análise que 

(timidamente) começa a apresentar algumas (tentativas de) propostas de trabalho 

interdisciplinar, especialmente no capítulo dedicado ao ensino de literatura, notamos 

ainda uma preocupação com as “linguagens em circulação” (CEREJA e 

MAGALHÃES, 2013, p. 03), a saber, o cinema, a música, o teatro, a pintura etc.  
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Pensar literatura traz, conjuntamente, uma gama de aspectos culturais 

que estão presentes. Cada leitura, cada texto, cada leitor, cada qual 

com suas margens culturais, a fim de promover um confronto de vozes 

e promover um processo dialógico. (SOUZA e TEIXEIRA, 2013, 

p.365). 

 

 

 

Desse modo, para que a teoria se concretize na prática é fundamental que o 

puramente estético dê lugar ao dialógico, no sentido de compreender a arte literária 

“como uma relação dialógica entre aquele que cria e o contemplador da obra lida, tendo 

em vista a sua inserção no meio social” (SOUZA e TEIXEIRA, 2013, p.365). 

Interpretar usos do LDP de Ensino Médio a partir dos gestos profissionais fez 

nos confirmar a relevância de pesquisas destinadas a investigação da atividade docente e 

atestar a necessidade de mudança de atitude do professor de português em relação ao 

LD, considerando o lugar de destaque que esse objeto ocupa no mundo da escola e no 

mundo social.  

A atividade docente geralmente é vista como um dom em que são poucos os 

predestinados para a realização de tal ofício. No entanto, a profissão professor é um 

trabalho e para que se alcance o êxito é necessário estudo, engajamento, qualificação, 

atualização, comprometimento etc.  

Em função disso faz-se necessário uma melhor compreensão dessa realidade, já 

que muitos professores são levados a agir de forma automática, em que não há espaço 

para a reflexão sobre o seu papel em sala de aula e “se o professor desconhece esse 

caráter humanizador de seu trabalho, o seu fazer e pensar é fragmentado e produz uma 

prática também fragmentada”. (SILVA, 2003, p. 10). 

Com isso fica claro, que é chegado o momento de „explorar‟ a escola enquanto 

lugar discursivo, um campo de estudo fértil e revelador, privilegiar a formação do 

professor reconhecendo o seu trabalho em sala de aula. É essencial reafirmar a 

identidade da escola enquanto espaço político, de cultura, de (des)aprendizados e 

experiências, de compreender a língua(gem) como uma prática mediadora que provoca 

transformação e que reconstrói realidades.   

Lutamos bravamente pela ruptura de (pré)conceitos e discriminações 

linguísticas, pela consolidação de um ensino e aprendizado mais contextualizado, 

apontando caminhos para a realização de um trabalho mais profissional por parte do 
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professor e a urgência de uma conscientização do aluno em relação ao entendimento do 

seu papel social dentro e fora da sala de aula. 

Por isso, em se tratando do uso do LD na aula de português, acreditamos que 

uma alternativa é o ensino girar em torno do trabalho com gêneros múltiplos, 

destacando o seu caráter discursivo, os interlocutores envolvidos, o contexto e a sua 

função social. Pois como teorizam Schneuwly& Dolz (2004, p. 117), “trabalhar os 

gêneros (orais) pode dar acesso ao aluno uma gama de atividades de linguagem, e 

assim, desenvolver capacidades de linguagem diversas”.   

Nesse sentido, o trabalho com os gêneros se torna importante, pois consiste em 

uma oportunidade de permitir a aproximação do jovem aluno com as práticas de 

linguagem, de modo a desenvolver nele competências textuais, linguísticas e 

comunicativas de modo a inseri-lo nas diversas situações de interação.   

Para tanto é essencial uma trabalho coletivo, uma ação que assegure o direito de 

acesso a uma educação básica mais democrática, que priorize a qualidade dos Livros 

Didáticos que chegam as nossas escolas e que considere a importância da escolha, 

avaliação e uso crítico desse material didático.  

É também necessário compreender que não cabe atribuir ao professor a culpa 

pelo insucesso escolar, é fundamental priorizar a realidade do sistema educacional em 

nosso país, a realidade das nossas escolas, é urgente um redirecionamento do olhar para 

as condições precárias em que docentes e discentes são cotidianamente submetidos: o 

excesso da carga horária e de alunos em sala de aula, a falta de recursos didáticos, a 

precariedade do espaço físico na qual estão inseridos etc.  

É o nosso desejo apontar caminhos favoráveis ao „debate‟ entre os professores e 

os autores de LDPs, visando um diálogo provocador de réplicas, de críticas, de 

desobvialização do que é pressuposto/proposto. Para que assim, o educando possa se 

sentir mais motivado a aprender e que a cada dia pisando no “chão da escola‟ ele se dê 

conta da importância do „outro‟ para sua (trans)formação.   

Cabe-nos destacar a importância dos estudiosos aqui citados e reafirmar a 

necessidade de uma maior amplitude de pesquisas que versam sobre usos do Livro 

Didático de Português do Ensino Médio, gestos profissionais docentes e que privilegiem 

o papel da escola de educação básica na formação dos jovens educandos. Em nosso 

estudo nos pautamos principalmente em Oliveira (2013) porque acreditamos na força 

teórico-argumentativa da autora, encontramos em seus trabalhos discussões que 
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dialogaram com os nossos interesses de pesquisa, entretanto percebemos que são 

escassas as pesquisas que abordam essas temáticas.  

  Por fim (re)afirmamos que uma escolha crítica e um uso adequado do LDP de 

Ensino Médio podem favorecer a uma ação docente de melhor qualidade, um agir que 

assegure a formação discente, que contribua para a problematização e transformação das 

práticas pedagógicas, com vistas à compreensão da atividade de ensinar (e aprender) 

como uma prática dinâmica, em que há a apropriação e atualização de saberes.  

Cremos na possibilidade de mudança. Cremos que por meio de uma ação 

conjunta trabalharemos por uma educação mais igualitária e comprometida, 

(re)construiremos uma escola mais ativa e interativa. 

 

 

  



 

102 
 

REFERÊNCIAS  

 
ALMEIDA, M. F; LEITE, F. F. A teoria dialógica: uma experiência de inserção nas aulas de 

português no sertão cearense. Calidoscópio Vol. 11, n. 1, p. 21-28, jan/abr 2013. 

  

AMORIM, M. O pesquisador e seu outro: Bakhtin nas ciências humanas. São Paulo: Musa 

Editora, 2004.  

 

BRONCKART, J. P. Atividade de linguagem, textos e discursos: por um interacionismo sócio 

discursivo. Tradução de Anna Rachel Machado, Péricles Cunha. São Paulo: EDUC, 1999. 

 

BUNZEN, C. Construção de um objeto de investigação complexo: o livro didático de língua 

portuguesa. Estudos linguísticos XXXIV (p. 557-562). São Paulo, 2005.  

 

__________. Dinâmicas discursivas na aula de português: os usos do livro didático e projetos 

autorais. 2009. 227f. Tese (Doutorado em Linguística Aplicada, na área de 

ensino/Aprendizagem de Língua Materna). Universidade Estadual de Campinas – Campinas, 

SP. 2009.  

 

___________. O livro didático de português como gênero do discurso: implicações teóricas e 

metodológicas. I SILID (Simpósio Sobre o Livro didático de Língua Materna e Língua 

Estrangeira). São Paulo, 2005, p. 1-16.  

 

BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro 

e quarto ciclos do ensino fundamental: língua portuguesa. Brasília: MEC/SEF, 1998. 

 

BRASIL. Língua Portuguesa: ensino médio. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de 

Educação Básica, 2014. 

 

BARROS, E. M. D. O trabalho do professor sob o ponto de vista dos gestos didáticos. 

RBLA, Belo Horizonte, 2013, p. 1-29. 

 

CAETITÉ, M. F; SOUZA, E. M. F. Oralidade: uma voz licenciada no livro didático de 

português. In: Anais III SELED – Seminário de Estudos em Linguagem e Educação, 2013, 

Vitória da Conquista: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, dezembro de 2013a, p. 283-

285. ISSN 2178-907X. 

CAETITÉ, M. F; SOUZA, E. M. F. BARRETO, D. A. B. Gêneros orais, livro didático de 

língua portuguesa e ensino: refocalizações necessárias. In: Anais III SELED – Seminário 

de Estudos em Linguagem e Educação, 2013, Vitória da Conquista: Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia, dezembro de 2013b, p. 283-285. ISSN 2178-907X. 
 
CUNHA, D. O funcionamento dialógico em notícias e artigos de opinião. In DIONÍSIO, 

Angela Paiva; MACHADO, Anna Rachel; BEZERRA, Maria Auxiliadora (orgs). Gêneros 

textuais & ensino. 2. ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2003. 

 

COELHO, F. C. B; SOUZA, E. M. F. Aula de português: palavras e contra palavras. Anais do 

2º SIELP Edição atual Volume 2, Número 1. Uberlândia: EDUFU, 2012a, p. 1-11.  

 

CORACINI, M. J. R. F. O Processo de Legitimação do Livro Didático na Escola de Ensino 

Fundamental e Médio: Uma Questão de Ética. In: CORACINI, M. J. R. F. (org). Interpretação, 

Autoria e Legitimação do Livro Didático: Língua Materna e Língua Estrangeira. 2ª ed. 

Campinas, SP: Pontes Editores, 2011, p. 33-43. 



 

103 
 

 

___________. O livro didático nos discursos da linguística Aplicada e da sala de aula. In: 

CORACINI, M. J. R. F. (org). Interpretação, Autoria e Legitimação do Livro Didático: 

língua materna e língua estrangeira. 2ªed. Campinas, SP: Pontes Editores, 2011, p. 17-26.  

 

CÓTTICA, A. M.; SEIDE, M, S. Análise da interação professor-aluno em aulas tradicionais de 

Língua portuguesa. Revista Trama, Paraná, 2013, p. 93-114. 

 

CORDOVA, T. Redações, cartas e composições livres: o caderno escolar como objeto da 

cultura material da escola. Hist. Educ. (Online), v. 20. N. 49. Porto Alegre, 2016, p. 209-216. 

 

GODOY, A. S. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. Revista de 

Administração de Empresas. São Paulo, v. 35, p. 57-63, 1995b. 

 

GOULARTE, R. S. A contribuição do Interacionismo Sociodiscursivo para o ensino de 

Língua Portuguesa. (sd), p. 1-12.  

 
L, T. C. de S; MIOTO, R. C. T; DAL PRÁ, K. R. A documentação no cotidiano da intervenção 

dos assistentes sociais: algumas considerações acerca do diário de campo. Revista Textos & 

Contextos. Porto Alegre v. 6 n. 1.  2007, p. 93-104. 

 

MATTOS, C. L. G. A abordagem científica. In: MATTOS, C. L.G., and CASTRO, P. A., orgs. 

Etnografia e educação: conceitos e usos [online]. Campina Grande: EDUEPB, 2011, p. 49-83. 

 

MARCONDES, N. A. V; BRISOLA, E. M. A. Análise por triangulação de métodos: um 

referencial para pesquisas qualitativas. Revista Univap. São Paulo, v. 20, 2014, p. 2237-175. 

MAIA, K. R O. Gestos Didáticos em Atividades de Escrita: Enfoques no Interacionismo 

Sociodiscursivo e na Transposição Didática. 2016. 248f. Dissertação (Mestrado em Letras). 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) – Vitória da Conquista, BA, 2016.  

 

NEVES, V. F. A. Pesquisa-ação e Etnografia: Caminhos Cruzados. Pesquisas e Práticas 

Psicossociais, v. 1, n. 1, São João del-Rei, jun. 2006. 

NASCIMENTO, E. L. Gestos de ensinar e de aprender: uma análise interacionista 

Sociodiscursiva do trabalho em sala de aula. VI Siget – Simpósio de Estudo de Gêneros 

Textuais. UFRN. 2012, p. 11-30 

 

____________. A Dupla Semiotização dos Objetos de Ensino-Aprendizagem: dos Gestos 

Didáticos Fundadores aos Gestos Didáticos Específicos. SIGNUM: Estud. Ling. Londrina, 

2011, p. 421-445. 

 

OLIVEIRA, M. A. A. O ensino de língua portuguesa: usos do livro didático, objetos de 

ensino e gestos profissionais, 2013. 407f. Tese (Doutorado em Linguística Aplicada, na área de 

Língua Materna) – Universidade Estadual de Campinas, São Paulo. 2013. 

  

OLIVEIRA, L. A. Coisas que todo professor de português precisa saber: a teoria na prática. 

São Paulo: Parábola Editorial, 2010. 

PEIRANO, M. Etnografia não é método. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 20, n. 

42, jul./dez. 2014, p. 377-391.  

 

RODRIGUES, A. S. J. Etnografia e ensino de línguas estrangeiras: uma análise exploratória de 

seu estado-da-arte no Brasil. Linguagens & Ensino, 2007, p. 527-552.  

 



 

104 
 

ROJO, R.H.R. Materiais didáticos: escolha e uso. Ministério da educação. 2005. 

 

RAMOS, F. B; ZANOLLA, T. Repensando a aula de literatura no Ensino Médio: a 

interação texto-leitor como centro. Cadernos do Aplicação, Porto Alegre, v. 21, n. 2, jan./jun. 

2008 

SOUZA, E. M. F.; TEIXEIRA, A. F. B. O letramento literário no livro didático do Ensino 

Médio: uniformização da leitura, negação de leitores. Eutomia, Recife. 2013, p. 359-369. 

 

SOUZA, E. M. F.; VIANA, L. D. C. A discursividade do livro didático de língua 

portuguesa: um gênero do discurso complexo na Teoria Dialógica da Linguagem. In: I 

Seminário de pesquisas sobre os livros didáticos de língua portuguesa. Cadernos de Resumos. 

USP 2011. Disponível em 

http://dlcv.fflch.usp.br/sites/dlcv.fflch.usp.br/files/Caderno%20de%20Programacao_v8revSilvia

.pdf 

 

SOUZA, E. M. F., COELHO, F. C. B. Contrapontos entre linguagem e educação: a docência 

como objeto de discurso. (2012b). In: Anais II SEMFEX – Seminário sobre Formação de 

Professores em Exercício. Formação de professores em exercício: cenários contemporâneos, 

setembro 2012, Volume 1, Número 1, UFBA, 2012, p. 1-16. ISSN 2316-3399. CD-ROM. 

 

SCHNEUWLY, B. e DOLZ, J. Gêneros Escolares – das Práticas de Linguagem aos Objetos 

de Ensino. In: Gêneros orais e escritos na escola. Campinas, São Paulo: Mercado de Letras, 

2004. 

 

SILVA, R. C. Uma Reflexão Sobre o Trabalho Docente a Partir da Análise do Conceito de 

Crenças. Psicologia ciência e profissão, 2003, p. 6-13. 

TORRES, L. L. A escola como entreposto cultural: o cultural e o simbólico no desenvolvimento 

democrático da escola. Revista Portuguesa de Educação, 2008, p. 59-81. 

 

TEIXEIRA, R. F. B. Relações professor e livro didático de alfabetização. 2009. Universidade 

Federal do Paraná, Curitiba, 2009. Dissertação (Mestrado em Educação) Universidade Federal 

do Paraná, Curitiba, 2009.   

 

Livro Didático utilizado na análise  
 

CEREJA, W. R.; MAGALHÃES, T. C. Português: linguagens. Ensino Médio, 2. 9. ed, São 

Paulo: Saraiva, 2013. 

  

http://dlcv.fflch.usp.br/sites/dlcv.fflch.usp.br/files/Caderno%20de%20Programacao_v8revSilvia.pdf
http://dlcv.fflch.usp.br/sites/dlcv.fflch.usp.br/files/Caderno%20de%20Programacao_v8revSilvia.pdf


 

105 
 

APÊNDICE  

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens 

Mestranda: Marineide Freires Caetité 

 

 

QUESTIONÁRIO  

 

1. Experiência profissional; Formação; Tempo de exercício docente; Atuação em turmas 

do ensino médio. 

2. Como ocorre a escolha do Livro Didático de Português (LDP) na escola? Os livros 

escolhidos são os que chegam à escola? 

3. Conhece o Guia, utiliza? O que você acha do PNLD?  

4. Está utilizando LDP este ano? Se sim qual? 

5. Qual a frequência de uso do LDP? Diária? Semanal? 

6. Quais atividades você realiza com o LDP? Qual a seu ver é a mais importante? E a 

mais frequente? 

7. Quanto ao manual do Professor, você o conhece, usa? 

8. Que função o LDP desempenha em sua prática pedagógica? 

9. Que elementos a seu ver são prioritários num LDP (coerência, clareza, gêneros, 

textos, projeto gráfico, atividades diversificadas)? 

10. Como você utiliza o LDP (sequencialmente ou por unidades)? 

 

 


