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RESUMO 

 

O presente estudo cumpre demanda acadêmica do Curso de Mestrado Profissional em Educação 

Profissional e Tecnológica do polo IFMA - Profept/IFMA.  Filia-se à linha de pesquisa Práticas 

Educativas em Educação Profissional e Tecnológica. Por um enquadramento epistemológico, 

compreendemos a EPT a partir do entendimento do trabalho como princípio educativo e atribui 

à educação profissional caráter omnilateral, integral e emancipador. Essa orientação determina 

que a pesquisa se situe contextualmente no âmbito do Ensino Médio Integral, e sugere o perfil 

do professor atuante nessa modalidade de ensino da EPT como sujeito adequado para essa 

análise. Nessa perspectiva, tem como objeto de estudo a prática pedagógica de professores da 

Educação Profissional e Tecnológica atuantes no Curso Técnico em Química, na modalidade 

de Ensino Médio Integrado. A pesquisa toma como lócus de investigação o Campus São 

Luís/Monte Castelo do Instituto Federal do Maranhão e tem como objetivos analisar os 

fundamentos teórico-metodológicos que orientam esses professores quando da proposição de 

atividades escritas aos alunos e investigar de que forma as noções de letramento e gêneros de 

texto, ainda que em suas concepções mais elementares, estão refletidas em suas práticas. 

Fundamenta essa análise nos pressupostos teóricos do Interacionismo Sociodiscursivo, 

ressaltando a importância dos mecanismos de produção e análise de textos. Toma como bases 

teóricas as noções de Letramento e Gêneros de Texto, além de considerar as concepções de 

linguagem que permeiam os processos de estudo do texto. Metodologicamente está organizado 

como pesquisa qualitativa e dispõe dos princípios da pesquisa exploratória e da técnica da 

instrução ao sósia para estruturar a coleta de dados. Os resultados obtidos confirmam a hipótese 

que motivou a orientação teórica e metodológica da pesquisa realizada: os professores 

investigados apresentaram em suas manifestações indicadores de que é necessário desenvolver 

ações formativas que atendam à necessidade de consolidação teórica a respeito dos conceitos 

de Letramento e Gêneros de Texto, de modo a ampliar possibilidades metodológicas de 

tratamento das ações de linguagem no contexto do ensino das diversas disciplinas do quadro 

curricular da EPT. Nesse sentido a pesquisa também orienta a elaboração de produto 

educacional, configurado na forma de oficina que tem o objetivo de propiciar o engajamento 

de professores da EPT em processos de construção coletiva de itinerário formativo para sua 

formação continuada. 

Palavras-chave: Educação Profissional; Ensino Médio Integrado; Prática Docente; Prática de 

Escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This study fulfils the academic demand of the Professional Master's Degree Course in 

Professional and Technological Education at the IFMA - Profept/IFMA. It is affiliated with the 

research line Educational Practices in Professional and Technological Education. Through an 

epistemological framework, we understand EPT from the understanding of work as an 

educational principle, which attributes to professional education an omni lateral, integral, and 

emancipatory character. This orientation determines that the research is contextually situated in 

the context of Integral High School and suggests the profile of the active teacher in this modality 

of teaching in the EPT as a suitable subject for this analysis. From this perspective, it takes as 

its object of study the pedagogical practice of Professional and Technological Education 

teachers working in the Chemical Technician Course, in the Integrated High School modality. 

The research takes as the locus of investigation the São Luís / Monte Castelo Campus of the 

Federal Institute of Maranhão and aims to analyze the theoretical-methodological foundations 

that guide these teachers when proposing written activities to students and investigate how the 

notions of literacy and text genres, although in their most elementary conceptions, are reflected 

in their practices. It bases this analysis on the theoretical assumptions of Sociodiscursive 

Interactionism, emphasizing the concepts of Literacy and Text Genres. Methodologically, it is 

organized as a qualitative research and uses the principles of action research and the double-

instruction technique to structure data collection. The results obtained confirm the hypothesis 

that motivated the theoretical and methodological orientation of the research carried out: the 

investigated teachers presented in their manifestations indicators that it is necessary to develop 

training actions that meet the need for theoretical consolidation regarding the concepts of 

Literacy and Text Genres, in order to expand methodological possibilities for the treatment of 

language actions in the context of teaching the various subjects of the EPT curriculum. 

In this sense, the research also guides the elaboration of an educational product, configured in 

the form of a workshop that aims to provide the engagement of EPT teachers in the process of 

collective construction of a formative itinerary for their continuing education. 

Keywords: Professional Education; Integrated High School; Teaching Practice; Writing 

Practice. 
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INTRODUÇÃO 

O presente estudo foi desenvolvido no contexto da Educação Profissional e 

Tecnológica (EPT, doravante). Fomos trazidos a esse domínio por duas vias. A primeira é a 

nossa atuação profissional como professor de Língua Portuguesa há vários anos no Instituto 

Federal do Maranhão (IFMA), inicialmente como professor da Educação Básica e 

posteriormente atuando nos cursos de licenciatura e engenharias da instituição na educação 

superior. A segunda via diz respeito a nosso acesso como aluno ao Programa de Mestrado 

Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (PORFEPT) ao qual o IFMA se associou 

em 2018. 

Atuar profissionalmente em instituição da Rede Federal de Educação Profissional 

Tecnológica traz a perspectiva de ver a educação mais imediatamente voltada para a formação 

do homem de modo a fornecer-lhe competências para estar e atuar no mundo, inclusive 

profissionalmente. Neste ponto, alguém poderia sugerir uma correção: “... atuar no mundo do 

trabalho, costuma-se dizer!”. Ou noutra circunstância, arrazoar que capacitar para estar no 

mundo é tarefa da educação como um todo e não da Educação Profissional. De certo ambas as 

posições encerram ideias adequadas. Mas justamente essa suposta contradição – formar para o 

trabalho e para estar no mundo – é, a um só tempo, seu dilema e sua missão.  

 

Aproximar o foco desta investigação científica da realidade da EPT nos leva a 

perceber que todo o percurso histórico dessa modalidade de ensino está arraigado num eixo 

denominado dualidade estrutural. Na concepção de Nosella (1995) essa dualidade vê a 

educação constituída por duas vertentes: a da “escola do dizer”, que aqui pode ser traduzida em 

escola do comandar, e a da “escola do fazer”, destinada aos que devem obedecer. Isto significa 

que historicamente a EPT vem se desenvolvendo num processo de “travessia”, conforme 

nomeia Ciavatta (2014), em que ora a concebem estabelecida como modalidade educacional 

voltada exclusivamente para dotar o indivíduo de capacidade instrumental para o trabalho; ora 

vislumbramos espaços com possibilidade de instituí-la como educação unitária, politécnica, 

voltada para a formação integral do homem, numa visão de omnilateralidade. Para Manacorda, 

 

 

a omni ou onilateralidade é a [...] a chegada histórica do homem a uma totalidade de 

capacidades produtivas e, ao mesmo tempo, a uma totalidade de capacidades de 

consumo e prazeres, em que se deve considerar sobretudo o gozo daqueles bens 

espirituais, além dos materiais, e dos quais o trabalhador tem estado excluído em 

consequência da divisão do trabalho (MANACORDA, 2007, p. 89). 
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Para afinar o nosso foco sobre essa questão e sobre tantas outras que lhe são 

decorrentes, serviu-nos justamente seguir pela segunda via, da educação unitária e omnilateral. 

O PROFEPT ofereceu-nos a condição de construir lentes mais adequadas para esse olhar 

específico. Revelou possibilidades de trilhar caminhos que nos aproximam da perspectiva de 

discussão teórica sobre os princípios que orientam a articulação da educação ao trabalho e de 

vislumbrar formas de atuação prática nesse contexto de forma a garantir a emancipação do 

homem e a transformação da sociedade.  

 

Seria mais simples se fôssemos apenas estudiosos do tema. Como militantes de uma 

causa, à compreensão dos princípios e dos conceitos, segue-se a exigência histórica 

de conhecer e levar em conta a realidade neles compreendida, e o compromisso com 

sua transformação segundo os princípios declarados (CIAVATTA, 2014). 

 

Neste trabalho, tomamos a prática docente sob o foco da investigação qualitativa 

para discernir como objeto de interesse específico o professor da EPT que, mesmo não sendo 

professor de disciplinas da área das línguas – recorte adotado na pesquisa, tem o seu fazer 

pedagógico invariavelmente influenciado pelas concepções de linguagem que adota - ou as que 

o alcançam. 

O professor de EPT, a partir de determinado entendimento sobre linguagem, 

exercita o seu letramento e utiliza aquilo que ele (o letramento) lhe proporciona para lidar com 

as ações de linguagem que habitam seu ambiente de ensino. Entre essas ações, certamente 

encontra na escrita uma ferramenta fundamental para trabalhar, seja qual for a sua disciplina. 

Por sua transversalidade, a escrita constitui instrumento exemplar para a construção do 

conhecimento. Desse modo, auxilia a aquisição, elaboração e compartilhamento dos diversos 

saberes convocados pela atividade escolar. Portanto, não se restringe ao contexto escolar do 

ensino de línguas. 

O enquadramento epistemológico adotado em nossa pesquisa fornece-nos a 

compreensão da EPT a partir do entendimento do trabalho como princípio educativo, o que 

referencia a EPT como sendo de caráter omnilateral, integral e emancipador. Esse aspecto fez 

com que a pesquisa se situasse no âmbito do Ensino Médio Integral e sugeriu que tomássemos 

como sujeito da pesquisa o professor atuante nessa modalidade de ensino da EPT.  

Elegemos como corpus de investigação um grupo de professores que atendem aos 

pré-requisitos indicados e atuam no curso Técnico de Química, na modalidade Ensino Médio 

Integrado do campus São Luís/Monte Castelo do Instituto Federal de Educação Ciência e 
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Tecnologia do Maranhão - IFMA. A escolha se deu em função de já atuarmos por muitos anos 

como professor do curso de Licenciatura em Química do IFMA/Campus Monte Castelo, o que 

proporciona reunir um escopo teórico-prático adequado para esse campo do conhecimento 

humano. 

O estudo tem como objetivo principal analisar aspectos da fundamentação teórico-

metodológica que dá suporte à prática de professores da Educação Profissional e Tecnológica 

(EPT), quando da proposição de atividades de produção textual escrita aos alunos.  Buscamos 

detectar o modo como os professores representam a si próprios e a sua ação pedagógica no 

contexto das atividades linguageiras de seus alunos. 

Para consecução da análise tomamos como referencial teórico estudos que se 

desenvolvem dentro de uma compreensão sócio-histórica de linguagem e do ensino orientado 

pela compreensão do trabalho como princípio educativo. Fundamentaram essa abordagem 

autores como Manacorda (2002), Saviani (1999; 2007; 2008; 2014; 2016); Frigotto (1993; 

2005; 2018; 2020) Moura (1998; 2010); Ramos (2004; 2019); Ciavatta (2004); Kuenzer (1997; 

1999; 2000; 2010).   

As análises discursivas e linguísticas foram pautadas nas noções de letramento, 

gêneros de texto e no modelo de análise de textos propostos pelo interacionismo 

sociodiscursivo. Para tanto, tomamos com referência os aspectos teóricos abordados por autores 

como Bronckart (1999, 2007); Dolz e Schneuwly (2000), Machado(2004, 2006). Quanto aos 

fundamentos sobre Letramento, foram consultados estudos de autores como Scribner e Cole 

(1981), Barton (1994), Kleiman (1995), Tufouni (1995), Barton e Hamilton (1998; 2000), Street 

(2000), Soares (2004), Oliveira (2010). 

Este estudo se estrutura inicialmente a partir de um levantamento dos principais 

aspectos históricos da EPT, com destaque para os principais dispositivos legais que têm 

orientado a sua ordenação política e legal. Na seção seguinte abordamos inicialmente as 

discussões sob variados matizes teóricos sobre os conceitos de letramento e gênero textual; para 

em seguida destacar a abordagem sobre gêneros de texto do Interacionismo Sociodiscursivo. 

Segue-se, em nova seção, a indicação dos procedimentos metodológicos. O trabalho finaliza 

com a análise e discussão de resultados e a caracterização pormenorizada do produto 

educacional proposto a partir desta dissertação. 
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A pesquisa se organiza no sentido de elaborar, no domínio em que se aplica, um 

diagnóstico representativo quanto aos princípios teóricos que orientam metodologicamente as 

atividades linguageiras entre as disciplinas do quadro curricular da EPT.  Busca cooperar para 

que se efetivem contribuições significativas para o ensino de escrita nessas disciplinas a partir 

da ampliação da base teórico-metodológica enunciativo-discursiva entre os seus professores. 
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2 O CONTEXTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

Conforme já indicado, este estudo está inserido na linha de pesquisa Práticas 

Educativas em Educação Profissional e Tecnológica do Programa de Pós-Graduação em 

Educação Profissional e Tecnológica – Mestrado Profissional em Rede – PROFEPT. Desse 

modo, o seu foco de análise está circunscrito ao contexto da educação profissional e tecnológica 

(EPT) no Brasil, que costuma também ser referida apenas como educação profissional.  

É necessário que estabeleçamos, inicialmente, um panorama sobre como essa 

modalidade de educação tem se caracterizado. Para isso, organizamos nossa análise a partir de 

dois eixos: a) aspectos históricos e  dispositivos de  ordenamento legal e político mais relevantes 

estabelecidos ao longo de sua existência; b) contribuição que as reflexões sobre a linguagem 

podem trazer para as discussões sobre esse campo da educação, particularmente sob pontos de 

vista ontológico e metodológico, notadamente no que possa ajudar a compreender o processo 

de constituição do ensino médio, tomado neste trabalho como lócus principal de análise e 

considerado em perspectiva integral e omnilateral de educação. 

Como aporte teórico para a memória histórica sobre a EPT e síntese das principais 

proposições legais para sua organização, recorremos aos principais estudos de autores como 

Manacorda (2002), Manfredi (202), Kuenzer (1997; 1999; 2000; 2010), entre outros, além de 

documentos da legislação referente à educação tecnológica. 

Quanto ao exame da relação da linguagem com a EPT, tomada em perspectiva 

omnilateral e integrada, servem-nos de suporte os trabalhos de estudiosos como Giroux (1986), 

Saviani (1994), Zacchi (2006), Schlesener (2015) 

  

2.1 Educação Profissional e Tecnológica: Panorama Histórico e Normativo 

A educação profissional é tematizada em um conjunto bastante vasto de estudos. 

Esses trabalhos assumem variados matizes em termos de abordagens e enfoques teóricos. Eles 

variam desde aqueles com ênfase na visão institucional, abordando o sistema escolar em 

perspectiva histórica e normativa, até estudos mais recentes, que priorizam, numa perspectiva 

histórico-crítica, a investigação da relação trabalho e educação, que possibilita reflexão crítica 

sobre os processos de organização e reorganização da educação. Este enfoque se debruça, 

frequentemente, sobre a formação profissional desenvolvida em âmbitos formais/institucionais; 

mas também já ocorrem em contextos não formais e extraescolares.  
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Mais recentemente inserem-se neste quadro, um conjunto de estudos referentes à 

formação docentes para atuação na educação profissional. Tais trabalhos refletem sobre os 

processos de formação específica para professores que atuam em diversas áreas da educação 

profissional e tecnológica. 

No presente estudo, em que nos propomos a traçar, à guisa de fundamentação 

teórica inicial, um quadro sinótico suscinto sobre a educação profissional e tecnológica no 

Brasil, valemo-nos dessas variadas perspectivas, sem, no entanto, ter a pretensão de realizar 

tratamento exaustivo das questões que povoam a discussão desse tema. Interessa-nos 

sobremaneira apresentar visão geral que apenas possibilite compreensão imediata do contexto 

em que nosso trabalho se insere. 

Historicamente, o conceito de educação profissional emerge somente a partir do 

momento em que se reestruturam as relações do homem com o trabalho. E um dos marcos para 

essa reordenação é a Revolução Industrial, no final do século XVIII, quando ocorrem 

significativas transformações nas relações de produção e capital.  Mesmo antes desse momento 

histórico, já se manifestava a necessidade de transmissão do conhecimento e difusão das 

técnicas de produção, ainda que artesanais, para gerações futuras. 

 

A educação profissional e tecnológica (EPT) acompanha o homem desde os tempos 

mais remotos, quando se transferiam os saberes e técnicas profissionais pela 

observação, pela prática e pela repetição. De geração em geração, eram repassados os 

conhecimentos sobre a fabricação de utensílios e ferramentas, de instrumentos de caça 

e outros que possibilitassem o funcionamento das sociedades, garantindo a 

sobrevivência de homens e mulheres. Aprendia-se por ensaio e erro, repetindo-se os 

saberes acumulados pela história. 

A educação profissional conhecida, hoje, iniciou sua consolidação em meados do final 

do século XVIII, a partir da Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra, que marca a 

transição para novos processos de manufatura, passando da produção artesanal para a 

produção por máquinas (VIEIRA; SOUZA JUNIOR, 2006, p.153) 

 

Até aquele momento, e desde a antiguidade, a educação consistia num processo 

espontâneo e integral de transmissão do conhecimento através de gerações (de pais para filhos; 

de um mestre para um aprendiz). Não existiam instituições educacionais formais. Na Idade 

Média, por exemplo, o processo de transmissão do conhecimento profissional ocorria fora do 

ambiente escolar pois, numa sociedade ainda caracterizada pelo trabalho servil, não havia a 

exigência de um conhecimento mais sistemático. O trabalho intelectual estava restrito a uma 

parcela da sociedade predominantemente representada pelo clero.  
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A construção histórica da educação materializada em uma escola decorre da 

transformação do modelo da sociedade primitiva – baseada na propriedade comum – para uma 

sociedade baseada na propriedade privada, marcada pela divisão em classes. Segundo Ponce 

(1986, p. 25), 

com o desaparecimento dos interesses comuns a todos os membros iguais de um grupo 

e sua substituição por interesses distintos, pouco a pouco antagônicos, o processo 

educativo, que até então era único, sofreu uma partição: a desigualdade econômica 

entre os “organizadores” – cada vez mais exploradores – e os “executores” – cada vez 

mais explorados – trouxe, necessariamente, a desigualdade das educações respectivas.  

 

Para Manacorda (2002, p. 249), “o nascimento da escola pública é contextual ao da 

fábrica e comporta grandes mudanças na vida social dos indivíduos”. Ou seja, o início do 

processo fabril serviu de base para o surgimento de uma escola que correspondesse ao 

estabelecimento de novas formas de dividir e identificar funções na hierarquia social do 

trabalho.  

E ainda que o espírito revolucionário da época impusesse essa transformação e 

mesmo aguçasse anseios igualitários suscitados pela Revolução Francesa, a escola então 

surgida preserva a marca da dicotomização nas relações sociais, repercutida no modo de 

organização da educação: de um lado a formação intelectual destinada às classes dirigentes; de 

outro, a instrução mínima, de caráter instrumental para a classe trabalhadora a fim de garantir 

a operacionalidade fabril.  

 

No desenvolvimento dos sistemas e políticas educacionais, especialmente a partir do 

final do século XVIII, sob a égide de Estados liberais ou autoritários, nas diversas 

nações, constituíram-se modelos de educação para os trabalhadores, com 

denominações diversas, tais como escola para o trabalho, educação técnica, educação 

profissional ou profissionalizante, ensino industrial, ensino vocacional e outras. O 

traço distintivo desses modelos era a dualidade do sistema educacional que nada mais 

era que a expressão da dualidade estrutural que caracteriza as sociedades capitalistas 

marcadas pela divisão social do trabalho. Em cada cultura e nação essa dualidade se 

expressa historicamente, em distintos graus, incidindo nas políticas e nos sistemas 

educacionais e definindo percursos escolares distintos de acordo com a origem dos 

educandos e em relação com o valor social atribuído ao trabalho intelectual e manual 

em cada sociedade (CAMPELO; LIMA FILHO, 2008, p. 120).  

 

Vemos, assim, que em todo o processo histórico de sua constituição, a educação 

profissional foi marcada por essa dualidade estrutural no modo de organização da 

aprendizagem, como resultante da própria dualidade social que segue se perpetuando ao longo 

dos tempos. Ao examinar essa questão, estudos de tradição marxiana ressaltam que entre tantos 

outros elementos, a formação profissional é marcada por um processo alienante, em que “não 

só o trabalho é dividido em suas diferentes frações distribuídas entre os indivíduos, mas o 
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próprio indivíduo é mutilado e transformado no aparelho automático de um trabalho parcial” 

(Marx 1987, p. 403).  

Nos apontamentos que faz sobre o verbete “Dualidade Educacional” no Dicionário 

da Educação Profissional em Saúde, Campelo (2008, p. 137) ressalta: 

 

A dualidade estrutural confirma-se nos limites das classes sociais e da dicotomia 

histórica entre os estudos de natureza teórica e os estudos de natureza prática. A 

‘escola do dizer’ e a ‘escola do fazer’ são, nas palavras de Nosella (1995), as divisões 

estruturais do sistema educativo no modo capitalista de produção. A escola de 

formação das elites e a escola de formação do proletariado. Nessa concepção está 

implícita a divisão entre aqueles que concebem e controlam o processo de trabalho e 

aqueles que o executam. A educação profissional destinada àqueles que estão sendo 

preparados para executar o processo de trabalho, e a educação científico-acadêmica 

destinada àqueles que vão conceber e controlar este processo. Essa visão que separa 

a educação geral, propedêutica da educação específica e profissionalizante, reduz 

a educação profissional a treinamentos para preenchimento de postos de trabalho. 

 

Como contraponto a esse papel da educação, Marx (1866) defende a politecnia, 

proposta de reorganização do processo educativo a partir de uma formação omnilateral, integral, 

capaz de aliar à instrução especializada de caráter instrumental a formação intelectual que 

possibilite ao trabalhador/aprendiz compreender a si próprio e as contradições da sociedade e 

do próprio mundo do trabalho. 

 

Mais adiante vemos Gramsci conceber o conceito de escola unitária, como projeto 

de formação integral da classe trabalhadora que busca elevar o seu conhecimento intelectual e 

possibilitar a superação do caráter meramente instrumentalista vigente. Estabelecem-se, assim, 

as bases para a instituição do trabalho como princípio educativo, a partir do qual Gramsci 

imaginava o indivíduo em uma escola única, elementar e média, previamente a qualquer 

formação profissional, formando-o como alguém “capaz de pensar, de estudar, de dirigir ou de 

controlar quem dirige” (Gramsci, 1979, p. 136). 

A enfática referência à questão da dualidade estrutural da educação e sua relação 

com o trabalho justifica-se pelo fato de este fator ser um dos principais aspectos definidores do 

modo como se organizam as reflexões acerca da formação profissional em vários domínios e 

épocas. Isso se aplica, evidentemente, ao exame histórico da realidade educacional do Brasil. 

Outro aspecto relevante para essa análise é o modo como a educação repercute as mudanças de 

ordem política e econômica que o país atravessa em sua história. 

http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/protrasau.html
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edupro.html
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/protrasau.html
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edupro.html
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/tra.html
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A educação profissional aportou no Brasil em pleno período colonial pelas mãos 

dos jesuítas e foi marcada pela presença de uma sociedade escravocrata em que o trabalho era 

acentuadamente desvalorizado.  “Os colégios e as residências dos jesuítas sediados em alguns 

dos principais centros urbanos foram os primeiros núcleos de formação profissional, ou seja, 

‘as escolas-oficinas’ de formação de artesãos e demais ofícios, durante o período colonial” 

(Manfredi, 2002, p.68).  

Além do propósito catequético, o ensino era caracterizado pela aprendizagem de 

práticas e ofícios para formação de artesãos que atendessem as demandas da classe dirigente. 

Também possuía o caráter estigmatizante de funcionar como forma de evitar uma suposta e 

natural propensão ao crime e ao infortúnio por parte de camadas “desfavorecidas” da sociedade 

de então. Níveis mais elevados de ensino, de valor propedêutico, eram exclusivamente voltados 

para os filhos da elite colonial. Esse quadro perdura enquanto se sustenta, sob a influência da 

ideologia católica, o poder de uma aristocracia rural, que refreara a implantação de 

estabelecimentos industriais na colônia.  

 

Os brancos, portugueses, filhos da elite, eram alvo de uma educação formal, longa e 

diversificada, preparatória para o poder e/ou para a vida eclesiástica. [...] Outros 

portugueses, pertencentes aos segmentos restritos das classes populares, tinham 

acesso apenas aos rudimentos escolares: isto é, ler, escrever e contar; [...] para os 

índios e mestiços, a educação era ministrada nas missões, nos engenhos e nas igrejas. 

A estes ensinava-se, precariamente, o catecismo preparatório para o batismo, para a 

vida cristã, além de ofícios e tarefas servis que, naquele tempo, por serem 

consideradas desonrosas, não podiam ser executadas pelos brancos (CASIMIRO, 

2007, p. 87).  

Com a chegada de D. João VI em 1808 e a transição econômica de uma burguesia 

agroexportadora para uma burguesia urbanoindustrial, nasce um sistema educacional formal 

que passa a oferecer ofícios industriais e comerciais, ainda com perfil assistencialista, através 

das Casas de Educandos Artífices das Fábricas, criadas pelo governo imperial em 1809. 

Inicialmente o ensino profissional dá-se no interior de arsenais militares e depois ocorre nas 

instalações das fábricas. 

Após a proclamação da Independência em 1822 e a promulgação da Constituição 

de 1824, instaurou-se uma nova perspectiva política com a afirmação dos ideais liberais. A 

educação profissional, por sua vez, continuava orientada por uma mentalidade conservadora, 

assistencialista e dualista, separando a formação intelectual da elite da instrução para os 

desvalidos. Dentro desse parâmetro, a partir de 1840, criaram-se as Casas de Educandos 

Artífices, que adotaram modelo de organização e hierarquia militar. A essas unidades de ensino 
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seguiram-se os Liceus de Artes e Ofícios, criados por iniciativa da sociedade civil, servindo de 

referência para as primeiras unidades de ensino profissional que viriam a ser criadas 

posteriormente.    

Com a proclamação da República, houve profunda transformação no panorama 

social e político do país. Os processos de urbanização e de industrialização foram iniciados, por 

conta da transição do modelo econômico agroexportador para um modelo baseado na produção 

industrial, que entre suas consequências apresentava o início da formação de uma massa 

proletária, ainda mais intensificada pelo processo migratório que começava a se implantar. 

 Nos primeiros anos da república, o campo da educação foi marcado pela política 

de universalização do ensino de nível primário, de caráter público, gratuito e laico, mas com 

número de escolas e de professores insuficiente. Já a educação profissional continuava bastante 

desassistida, com uma população pouco qualificada apresentada como mão-de-obra para a 

indústria que precariamente se organizava.  Na tentativa de atender à demanda do setor, foram 

criadas as Escolas de Aprendizes e Artífices, implantadas através do decreto nº 7.566 de 23 de 

setembro de 1909. Tais escolas preservavam o caráter assistencialista e de cunho moral, 

conforme indica o caput do Decreto, transcrito em linguagem original.  

 

Considerando: Que o augmento constante da população das cidades exige que se 

facilite ás classes proletarias os meios de vencer as difficuldades sempre crescentes 

da lucta pela existencia; Que para isso se torna necessario, não só habilitar os filhos 

dos desfavorecidos da fortuna com o indispensavel preparo techinico e intellectual, 

como fazelos adquirir habitos de trabalho proficuo, que os afastará da ociosidade 

ignorante, escola do vicio e do crime (BRASIL, 1909, p. 69-75). 

 

Foram ofertados cursos de tornearia, mecânica e eletricidade, além das oficinas de 

carpintaria e artes decorativas ministradas em 19 unidades. Para alguns autores esse decreto 

constitui o marco da institucionalização da educação profissional, caracterizando a efetivação 

do estabelecimento da primeira política nacional voltada concretamente para a educação 

profissional e tecnológica no país. 

Entretanto era evidente a preservação de um sistema dualista de formação, com uma 

escola voltada para a classe trabalhadora e outra para os filhos da elite. Ao se referir a essa 

dualidade, Saviani ressalta o papel dos chamados Grupos Escolares, instituições de formação 

propedêutica criadas à mesma época, por meio do Decreto      nº 2.580/1910. 
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Quanto ao significado pedagógico da implantação do modelo dos grupos escolares, 

cumpre observar que, por um lado, a graduação do ensino levava a uma mais eficiente 

divisão do trabalho escolar ao formar classes com alunos de mesmo nível de 

aprendizagem. E essa homogeneização do ensino possibilitava um melhor rendimento 

escolar. Mas, por outro lado, essa forma de organização conduzia, também, para mais 

refinados mecanismos de seleção, com altos padrões de rendimento escolar. No fundo, 

era uma escola mais eficiente para o objetivo de seleção e formação das elites 

(SAVIANI, 2008, p. 175). 

 

Naquele contexto, a tentativa de estabelecimento de um modelo de formação 

profissional não logrou grande êxito por conta da inexistência de recursos estruturais e humanos 

qualificados, fato decorrente de um processo de industrialização ainda lento e desordenado. 

A rede de Escolas de Aprendizes e Artífices não logrou qualidade e eficiência no 

ensino profissional para o atendimento às demandas do setor industrial. Os prédios 

que as abrigavam eram inadequados; as oficinas apresentavam-se em precárias 

condições de funcionamento; havia escassez de mestres de ofícios especializados e de 

profissionais qualificados; dessa feita, o ensino profissional reduziu-se ao 

conhecimento empírico, uma vez que os mestres de ofícios se originavam das fábricas 

e das oficinas, faltando-lhes o conhecimento teórico relativo aos cursos oferecidos. 

Registrou-se, então, alta porcentagem de evasão em relação ao número de matrículas 

por escola no ano de implantação da rede. [...] A despeito de todas essas limitações, o 

modelo de Ensino profissional pensado para a implantação da rede de ensino técnico-

profissional foi se consolidando como precursor da Rede de Escolas Técnicas do 

Brasil. (CANALI, 2009, p.07) 

 

No ano de 1937, com a promulgação de nova Constituição por Getúlio Vargas, as 

Escolas de Aprendizes e Artífices são transformadas em Liceus Profissionais, como parte de 

um processo de intensificação da indústria nacional e de organização da educação profissional 

a partir de dispositivos legais mais específicos. Em 1942, os Liceus deram lugar às Escolas 

Industriais e Técnicas. Também foram criados o SENAI (1942) e o SENAC (1946).  

O então Ministro da Educação, Gustavo Capanema, promove significativa mudança 

na política educacional do país, fazendo com que o ensino profissional fosse equiparado ao 

nível médio de escolarização. Em 1959, através do Decreto 47.038/59 são criadas as Escolas 

Técnicas Federais, como marco da consolidação da chamada Rede Federal, como instância 

centralizadora das normatizações dessa modalidade educacional. Ao analisar esse contexto, 

Libâneo detecta nos dispositivos legais propostos pela gestão getulista repercussões das 

intrínsecas relações entre o governo brasileiro e os governos europeus de inspiração fascista. 

 

Foi organizado o ensino secundário, técnico-industrial, comercial e agrícola, 

estabeleceu-se uma uniformidade do currículo e sua organização, nesse período foi 

criado, formalmente, um serviço de orientação educacional em cada estabelecimento 

de ensino. A chamada Reforma Capanema e os dispositivos legais decorrentes 
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apontam uma direção nitidamente fascista visando à promoção do desenvolvimento 

econômico sem modificação da ordem econômica existente (LIBÂNEO, 1986, p.58). 

 

Esse quadro perdura até o final da Ditadura Vargas e o estabelecimento de eleições 

diretas, quando se criam expectativas bastante otimistas do ponto de vista político e, 

consequentemente, educacional, com a eleição do general Eurico Gaspar Dutra. Essas 

expectativas foram de certo modo imediatamente frustradas em virtude de as forças 

conservadoras conseguirem se manter no poder. Em 1946 foi promulgada uma nova 

constituição de características bastante limitadoras diante dos anseios democráticos.  

No âmbito da educação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 4.024/61 

determinava como exclusiva da União a responsabilidade de dispor novas bases e diretrizes 

legais, contrariando interesses de representantes de instituições particulares, notadamente as de 

confissão católica, que se opunham aos pioneiros da escola nova e aos intelectuais marxistas, 

fervorosos defensores da escola pública, concebida conforme seus preceitos teóricos. Também 

conservava antigos problemas como a falta de universalização do acesso ao ensino superior e a 

não equivalência curricular entre as diferentes modalidades de ensino. Segundo Libâneo (1986, 

p. 115), esse movimento de discussão que envolvia “educadores liberal-tradicional, liberal-

escolanovistas e socialistas teve características de mobilização política e representou um 

momento alto na história da educação pública brasileira”. 

A implantação de sucessivos governos militares entre os anos 60 e 80 fez 

recrudescer o regime ditatorial na política brasileira.   No campo da educação, o período 

correspondeu ao esforço de fazer do país uma grande potência mundial a partir de um modelo 

de desenvolvimento apoiado na educação configurada em vários ramos profissionais. O 

objetivo era ampliar o quadro de formação profissional de modo a atender as novas demandas 

propiciadas pela política de crescimento dos setores secundário e terciário da economia 

brasileira. 

O principal marco desse processo foi a promulgação da 1ª Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Brasileira em 20 de dezembro de 1961. A Lei nº 4.024 atendia essa expectativa de 

ampliação das áreas de formação profissional, mas não apresentava alternativas para a 

dualidade estrutural que sempre caracterizou a educação brasileira. Embora ampliasse o 

processo formativo com a inclusão de outros saberes e até previsse a integração entre o ensino 

profissional e a educação propedêutica para o prosseguimento em outros níveis de ensino, na 

prática, a formação educacional ainda se dava em modalidades distintas. 
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Em 1971, o governo militar promove grande reforma da educação básica por meio 

da nova LDB - Lei nº 5.692/1971 -, que alterou a estrutura do ensino primário e de grau médio, 

antes constituído dos níveis primário, ginasial e colegial que passaram a se denominar 1ª e 2ª 

graus. A lei propunha significativa alteração ao estabelecer em caráter obrigatório a formação 

profissional de 2º grau. As mudanças ocorriam em função de um novo processo de 

industrialização, para o qual era necessária a formação de mão de obra especializada. A 

concepção de educação continuava atrelada ao caráter instrumental de formação profissional e 

ao suprimento imediato do mercado de trabalho. A partir de 1982, com a promulgação da Lei 

7.044, foi abolida a formação profissional obrigatória de 2º grau. O ensino profissional passou 

a ser praticado somente em escolas especializadas (escolas técnicas e agrotécnicas) e foram 

reimplantados os cursos de formação geral de 2º grau. 

Frigotto e Ciavatta comentam o contexto de todo esse processo, que antecedeu a 

promulgação de nova LDB em 1996. Entre outros aspectos destacam as motivações econômicas 

e políticas que nortearam as decisões no plano educacional: 

 

Os governos militares (1964-1984) sinalizam a ruptura com as oligarquias rurais – 

processo iniciado ao longo dos anos de 1920 e 1930 – e a implantação autoritária da 

ordem social burguesa e da ordem econômica industrial capitalista. No período, há a 

entrada decisiva do capital internacional, apesar da declarada política nacionalista, e 

implantam-se um modelo concentrador de renda, um processo extenso de 

modernização e desenvolvimento econômico e novos padrões de consumo para uma 

camada restrita da população.  

Com a ajuda internacional, faz-se a Reforma Universitária e a Reforma do Ensino de 

primeiro e segundo graus (ensino primário ou fundamental e ensino médio), que 

revertem a unidade da LDB de 1961, através de leis próprias aos diferentes níveis de 

ensino. A lei respondia a duas exigências do modelo político-econômico imposto pela 

ditadura: preparar abundante mão de obra para a produção e desviar, para a opção 

técnica e profissional, a massa de estudantes que, impulsionados pela oferta educativa 

dos anos de 1950 e 1960, buscavam o ensino superior (FRIGOTTO; CIAVATTA 

(2011, p. 625-627). 

  

A esse momento seguiu-se um período de grande efervescência ideológica e 

política, marcando a transição para um auspicioso movimento de redemocratização do país e 

superação das políticas concentradoras até então implementadas pelos governos militares. 

Desde a convocação da Assembleia Nacional Constituinte até a consequente promulgação da 

Constituição em 1988, entraram em cena diversos grupos de interesse com demandas diferentes 

e até mesmo concorrentes.  Mobilizaram-se representantes das classes trabalhadoras, agentes 

políticos e empresariais e demais segmentos representativos da sociedade brasileira para 
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discussão do Projeto de Lei inicial para construção de uma nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Brasileira.  

Em 1994, por meio da Lei nº 8.948/1994, a Rede Federal de Educação Profissional 

passou por significativas mudanças, com a transformação das Escolas Técnicas Federais em 

Centros Federais de Educação Profissional e Tecnológica. Essas entidades ampliaram a 

educação profissional, abrangendo ensino e pesquisa em nível superior de caráter tecnológico.  

Quanto à nova LDB, após tramitação marcada por intensa discussão e proposição 

de sucessivos projetos substitutivos e emendas, foi promulgada em dezembro de 1996 por meio 

da Lei nº 9.394. No que concerne à EPT, a LDB refere-se de maneira pouco precisa à 

regulamentação dessa modalidade de ensino e não é clara quanto à superação da visão dualista 

tão característica de todo esse processo histórico. O que se evidencia mais uma vez é seu 

centramento nos interesses do mercado de trabalho.   

Tendo sido um dos colaboradores na elaboração do projeto inicial da LDB, do 

deputado Otávio Elísio, que se alinhava com a proposta de educação profissional integral e 

politécnica, Saviani assim analisa a consistência do projeto substitutivo, carregado de 

alterações, que viria a transforma-se em LDB: 

 

O projeto é mais um exemplo do caráter tópico e localizado das iniciativas do MEC. 

De outro modo seria possível que um projeto como esse tramitasse 

concomitantemente, mas de forma independente e paralela ao projeto de LDB? Além 

disso, esse projeto traz como consequência o descomprometimento do MEC em 

relação às escolas técnicas federais, provavelmente a experiência mais bem-sucedida 

de organização do nível médio a qual contém os germes de uma concepção que 

articula formação geral de base científica com o trabalho produtivo, de onde poderia 

se originar um novo modelo de ensino médio unificado e suscetível de ser 

generalizado para todo o país. (SAVIANI, 2016, p. 216). 

 

Na sequência de sua promulgação, e a pretexto de estabelecer ajustes e 

regulamentações, seguiram-se variados Decretos de Lei, quase sempre recrudescendo a guerra 

de interesses, gerando incoerências ou aprofundando imperfeições.  Em relação à EPT, 

destacamos o Decreto nº 2.208, de 17 de abril de 1997. Proposto pelo governo de Fernando 

Henrique Cardoso, o referido decreto definia os objetivos da educação profissional, seus níveis 

(básico, técnico e tecnológico), diretrizes curriculares, estruturação de currículos, formas de 

articulação e outros dispositivos. O Decreto, claramente, dispõe sobre a extinção da formação 

técnica integrada, preservando apenas suas formas concomitante e subsequente.  
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O recurso a este e a outros decretos constituía maneira de intervenção fácil e 

imediata nas configurações da educação profissional de modo a refletir os interesses do projeto 

neoliberal, levado a efeito pelo governo FHC e por outros representantes de interesses 

setorizados, aversos à uma educação profissional integral, politécnica e emancipadora. 

Na sequência, um importante marco regulatório foi a publicação do Decreto 5.154 

de 23 de julho de 2004, através do qual a equipe educacional, já no governo Lula, revoga o 

Decreto 2.208/1997, redefinindo dispositivos referentes ao Ensino Médio e à Educação 

Profissional. Fora retomada a formação técnica integrada à formação geral e preservadas as 

formas subsequente e concomitante.  Seguiram-se, no governo Lula, outras intervenções na 

Educação Profissional, através de decretos, portarias e resoluções como fruto de discussões 

políticas e teóricas com a equipe de governo e diversos segmentos sociais em meio a disputas 

de projetos societários distintos.  

Em 2008 os CEFET’s viriam novamente a se transformar em Institutos Federais de 

Educação, congregando mais amplamente a educação básica, profissional e superior. A Lei nº 

11.982/2008 lhes atribuía maior autonomia, didático-pedagógica, administrativa e financeira, 

cabendo a elas, inclusive, papel preponderante na interiorização da educação profissional e a 

possibilidade de realizar certificação de competência profissional. Estava em construção o 

processo de transformação de políticas educacionais transitórias em políticas de Estado com a 

mobilização da sociedade civil em favor de uma educação cidadã. Escort, analisando o quadro 

estabelecido naquele momento histórico da EPT, observa: 

As discussões sobre a implementação de novas políticas públicas para a EPT 

envolveram teóricos e pesquisadores da área no Brasil, sendo marcadas pela defesa 

de um projeto estratégico para a construção da cidadania e para uma melhor inserção 

de jovens e trabalhadores na sociedade contemporânea, plena de grandes 

transformações e marcadamente tecnológica (BRASIL, 2004). As concepções e 

dimensões da EPT defendidas nesse novo projeto trazem características complexas do 

ponto de vista conceitual e de implementação de novas práticas. Essas discussões se 

encaminharam para a superação da compreensão linear, que restringe a EPT ao 

treinamento dos estudantes para a empregabilidade, bem como da visão reducionista, 

que objetiva apenas a preparação do trabalhador para executar tarefas instrumentais. 

O que se colocava, nesse momento de definição de novos rumos da EPT, é o 

compromisso por um projeto educacional alicerçado no comprometimento com o 

trabalho como princípio educativo e compreendido no contexto histórico, cultural, 

científico e tecnológico construído pela sociedade (ESCORT, 2020, p.8-9). 

 

Esses esforços de avanço encontravam entraves nas proposições iniciais da LDB, 

que traziam muitas lacunas sobre a regulamentação da educação profissional. As intervenções 
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posteriores mostraram-se insuficientes para afastar plenamente os embates e contradições em 

torno da EPT, muitas das quais também resultantes dos próprios decretos e portarias que se 

sucediam como tentativa de realinhamento do que fora cunhado na LDB pela política neoliberal 

do governo Fernando Henrique Cardoso.  

O panorama histórico que se constitui a partir desse momento é bastante complexo 

e reflete as diferentes concepções de educação profissional e tecnológica que estavam norteando 

as decisões. Também são abundantes os estudos que interpretam os vários marcos regulatórios 

criados ao longo das décadas que se seguiram.  

Uma revisão panorâmica da bibliografia analítica sobre a LDB e a EPT, suas 

concepções e sua organização regulatória a partir dos anos 80 até a atualidade - Saviani (1999; 

2007; 2008; 2014; 2016); Frigotto (1993; 2005; 2018; 2020) Moura (1998; 2010); Ramos 

(2004; 2019); Ciavatta (2004); Kuenzer (1997; 1999; 2000; 2010), Silva (2008; 2018), entre 

outros - revela quão latente é o estado de transitoriedade e de antagonismos que ainda  

caracteriza as discussões sobre a educação profissional.  

 

Quadro 01: Cronologia de marcos normativos Ensino Médio e EPT -1916/2018 

1996 1997 1998 1999 

0 de dezembro 

Sancionada a Lei 

de Diretrizes e Bases 

da Educação 

Lei 9.394/96 

Art. 26 – determina 

que se tenha uma base 

nacional comum para 

todas as etapas da 

educação básica 

Art. 35 – finalidades 

do Ensino Médio 

Art. 36 – Organização 

curricular do EM 

Art. 39 e 40 – Tratam 

da Educação Profissional 

Decreto 2.208/97 

Regulamenta os 

artigos 

39 e 40 que tratam 

da oferta da 

Educação 

Profissional 

Técnica 

de Nível Médio 

 

Define as formas de 

oferta: 

Concomitante 

Subsequente 

Resolução 03/1998  

do CNE 

Homologada a  

com base no Parecer 

15/98 

Diretrizes 

Curriculares 

Nacionais para 

o Ensino Médio 

(DCNEM) 

Propõe o currículo 

com 

base em 

competências 

e habilidades 

MEC publica 

os Parâmetros 

Curriculares 

Nacionais 

para o Ensino 

Médio 

(PCNEM) 

Organizado por áreas, 

define “competências 

e habilidades” para 

cada área/disciplina 

Parecer 16/99 

DCNEP 

Diretrizes 

Curriculares Nacionais 
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2003/2004 2009/2011/2012 2016/2017 2018 

Seminário 

Em Brasília 

Ensino Médio: 

Ciência, Cultura 

e Trabalho 

 

São enunciadas as 

ideias centrais que 

darão sustentação 

conceitual e 

metodológica a 

um processo de 

reformulação do EM: 

Trabalho, ciência 

e cultura 

 

2004 

Decreto 5.154 

Revoga o Decreto 

2.208/97 

Possibilita o Ensino 

Médio Integrado 

EP integrada ao EM 

 

011/2012 

EC 59/2009 

Obrigatoriedade 

escolar para a faixa 

etária de 15 a 17 

anos (faixa etária 

indicada para 

a etapa) 

2009 

Criado o Programa 

Ensino Médio 

Inovador 

(ProEMI) com 

vistas 

a induzir 

à reformulação 

do EM 

2011 

Aprovado o Parecer 

05/11 Altera 

as DCNEM 

Incorpora as 

bases conceituais 

debatidas no 

Seminário de 2003 

2012 

Homologadas com 

base no Parecer 

05/11 a Resolução 

02/12: novas 

DCNEM 

2012 

Criada  

a CEENSI 

(Comissão 

destinada a 

promover estudos 

com vistas à 

reformulação 

do EM) 

Dez/2013 

Relatório da 

CEENSI traz o 

PL 6.840/2013 

2014 

Em discussão o 

PL Em várias 

audiências públicas 

É aprovado em 17 

de dezembro com 

vistas a ir a 

plenário em 2015 

(o que não ocorre) 

2014 

Aprovado o 

Plano Nacional 

de Educação 

Meta 3 – 

universalizar em 

85% o acesso 

faixa etária de 15 

a 17 anos 

BNCC 

Abril de 2018 

MEC torna pública a 

primeira versão 

da BNCC do EM 

Retrocede ao 

currículo organizado 

por competências 

Apenas Língua 

Portuguesa e 

Matemática têm 

detalhamento 

As demais disciplinas 

estão subsumidas 

em áreas descritas 

em termos de 

competências que o 

EM deve desenvolver 

nos estudantes 

Fonte: adaptado de (SILVA, 2018, p.7-8) 

A polêmica acerca da integração ensino médio/educação profissional não havia sido 

resolvida de todo pelo Decreto 5.154/2004. Alguns analistas não vislumbram efetividade na 

operacionalização dessa integração, principalmente no âmbito estadual. A preservação das 

modalidades concomitante e subsequente também lhes soava como estratégia de atender aos 

segmentos contrários à oferta da EPT de forma integrada. 

 Ao analisar este contexto, Moura reconhece na proposta da referida lei a 

possibilidade de construção de um ensino médio em condições mais favoráveis, mas faz a 

ressalva de que o ensino médio integrado ao ensino técnico se distingue de uma concepção 

propriamente igualitária de ensino médio integrado (ou integral, unitário em sentido 

gramsciano). 
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Essas duas perspectivas, EM integrado à EP e EM integrado [...] não se confundem 

entre si, mas partem de uma base unitária constituída pela concepção de formação 

humana integral baseada na integração entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura, 

tendo como princípios fundamentais: homens e mulheres como seres histórico-

sociais; trabalho como princípio educativo; a realidade concreta como uma totalidade. 

Apesar das duas possibilidades serem compatíveis e, conceitual e legalmente, viáveis, 

o processo histórico é contraditório e construído a partir da atuação dos distintos 

sujeitos, classes sociais (ou fragmentos) e grupos de interesse e das correlações de 

forças entre eles (MOURA, 2010, p. 883)  

 

Um claro indicador do grau de instabilidade conceitual e política de todo esse 

período de controvérsias regulatórias são os termos nominativos e qualificativos que   podem 

ser identificados a partir dos títulos de alguns trabalhos contemporâneos que tratam da educação 

profissional e tecnológica: “retrocessos”, avanços”, “resistência”, “desafios”, “entraves”, 

“contradições”; “perspectivas”, “possibilidades”, “limites”; “dualidade, e tantos outros.  

Fazem parte ainda dessas regulamentações ditas controversas, de modo episódico, 

a formulação dos Parâmetros Curriculares Nacionais,  por iniciativa do Conselho Nacional de 

Educação através do Parecer 15/98; o lançamento das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Profissional (Parecer 16/99) e a recente proposição da Reforma do Ensino Médio, 

tendo como carros-chefes a drástica a alteração da carga horária da educação básica, o retorno 

dos conceitos competências e habilidades na organização do currículo e o estabelecimento da 

Base Nacional Comum Curricular.   

Esse é, enfim, o quadro composto a partir de 2018, ao qual Silva (2018), adensando 

o painel de qualificativos descrito acima, atribui o epíteto de “o resgate de um discurso 

empoeirado” em um de seus trabalhos. Esta e outras análises dão conta do retrocesso que marca 

o momento mais recente da educação e, especificamente, da educação profissional, submetida 

bruscamente ao retorno da perspectiva dualista estrutural do ensino, ao ensino por competências 

e à ameaça de restrições à autonomia administrativa, didática e financeira. 

 

Após a alteração da LDB, pela Lei 13.415/17 e, principalmente, após a publicação da 

BNCC, tem-se observado que a maior das redes públicas das escolas, especialmente 

das redes públicas estadual e municipal, num status quase que de servidão voluntária 

[...], começam a rever seus currículos para "adequar-se" à BNCC e à reforma do 

ensino médio. Isso ocorre, geralmente, sem uma reflexão mais apurada e crítica, 

inclusive sem a possibilidade de considerar os meios regulamentares da reforma como 

instrumentos para consolidação de um currículo da resistência ao avesso de submeter-

se a um currículo de resistência frágil e insuficiente para a formação integral e o papel 

público da educação. 
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Vemos a realidade da educação profissional no Brasil cursando uma interminável 

travessia, com desgastes, contradições, e até mesmo retrocessos. Mas, recorrendo mais uma vez 

à coleção de qualificadores e nominativos apresentada anteriormente, o momento também é de 

possibilidades e de resistência. Recobrando o momento em que Saviani manifestava sua 

insatisfação com os caminhos a que levaram as discussões sobre a LDB de 98, distanciando-a 

do projeto inicial, é necessário recuperar a esperança que ele mesmo retomou para reativá-la. 

 

A abertura de perspectivas para a efetivação dessa possibilidade depende da nossa 

capacidade de forjar uma coesa vontade política capaz de transpor os limites que 

marcam a conjuntura presente. Enquanto prevalecer na política educacional a origem 

de caráter neoliberal, a estratégia da resistência ativa será nossa arma de luta. Com ela 

nos empenharemos em construir uma nova relação hegemônica que viabilize as 

transformações indispensáveis para adequar a educação às necessidades e aspirações 

da população brasileira. (SAVIANI, 2016, p. 238). 

 

 

2.2 Linguagem e Educação Profissional e Tecnológica (EPT): elementos para uma 

perspectiva omnilateral e integrada de ensino 

Em qualquer contexto, e sob quaisquer recortes conceituais ou teórico-

metodológicos a partir dos quais se discutam as categorias centrais da Educação Profissional e 

Tecnológica (EPT), um elemento ganha sempre lugar de relevância: o papel representado pela 

linguagem na formação geral e profissional do indivíduo aprendiz e, por conseguinte, no modo 

de organização da atividade docente. Ao longo de todo o percurso histórico em que se 

desenvolveu a EPT, seus princípios ontológicos, seus fundamentos teóricos, suas diretrizes e 

configurações curriculares – em níveis diferenciados de complexidade e abrangência e em 

perspectivas ideológicas diversas – sempre se consideraram questões relativas à linguagem. 

A partir de Marx, Engels e Gramsci, numa perspectiva materialista-histórica da 

realidade, quando se instituem os fundamentos que definem o trabalho como princípio 

estruturante de uma educação politécnica, unitária, emancipadora, vemos destacada a questão 

da linguagem como elemento potencializador da consciência individual e coletiva. Nesse 

contexto, o domínio das diferentes formas de linguagens também é considerado como um dos 

aspectos necessários para a superação da dualidade estrutural da qual resulta, de um lado, a 

concepção de uma escola de formação mais geral, humanística para as classes dirigentes; de 

outro, uma escola de caráter instrumental, de cunho meramente profissionalizante para a classe 

trabalhadora.   
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Ainda que presente nas proposições de Marx e Engels, é em Gramsci que a 

linguagem ganha maior e mais adequada acomodação entre os preceitos ontológicos da 

educação omnilateral. Marx, ao considerar a linguagem, dera ênfase ao seu caráter perpetuador 

da subordinação da classe trabalhadora. Por outro lado, há em Gramsci a ressignificação do 

valor da linguagem a partir da proposição dos conceitos de hegemonia e de contra-hegemonia 

como indicador da possibilidade de resistência à ideologia dominante através da elevação do 

padrão intelectual do proletariado pela adoção de uma educação de caráter omnilateral. 

 

Gramsci resgata o sujeito humano, postulando uma noção de ideologia que não 

obscurece as faculdades mediadoras do homem comum. Ao mesmo tempo, ele o faz 

de uma maneira que situa a ação humana dentro de um campo preexistente de 

dominação que é aberto em seus efeitos e resultados. Assim, a consciência 

contraditória não aponta primordialmente para a dominação ou confusão, mas para 

uma esfera de contradições e tensões que é plena de possibilidades para mudança 

radical. A ideologia nesse sentido se torna um conceito crítico na medida em que 

revela as verdades bem como as funções de ocultação do senso comum. Em segundo 

lugar, Gramsci postula uma noção de ideologia e senso comum que se dirige à 

importante relação dialética entre discurso e atividade prática. Nesse caso, a ideologia 

é localizada não apenas no nível da fala e da linguagem, mas também como 

experiência vivenciada, como conduta prática na vida diária (GIROUX, 1986, p. 201). 

 

Diversos autores contemporâneos têm repercutido essa compreensão ao tratar da 

dualidade presente no processo constitutivo da EPT e de outras questões que orientam as 

reflexões acerca dessa modalidade de ensino. 

 

A divisão do trabalho que caracteriza o cotidiano nas relações sociais em geral 

(patrão-empregado, professor-aluno, dirigentes-dirigidos, governantes-governados), 

inserem-se no contexto das relações de hegemonia visando a garantir o equilíbrio das 

relações de forças entre as classes que se formam no contexto da produção e do 

consumo. Essas relações são naturalizadas e interiorizadas no processo educativo. 

Nesse contexto, a dimensão simbólica adquire significado político, e a linguagem 

materializa as relações de poder consolidadas e interiorizadas pelas classes ou grupos 

sociais que interagem entre si. Portanto, a linguagem não é neutra, mas a partir desse 

conjunto de articulações é que ela pode ser entendida: a) na sua relação com a estrutura 

da sociedade, na qual o simbólico se efetiva como expressão dessa mesma estrutura; 

a linguagem não é a essência que distingue o homem dos animais, mas os homens se 

produzem e se conhecem pela mediação do trabalho, fonte criadora da sociedade e do 

pensamento; b) por ser produzida historicamente, a linguagem é metafórica e, como 

tal, traduzível ou vinculada ao princípio da conversibilidade, viabilizando a relação 

dos saberes entre si e destes com o real vivido. c) A partir desse contexto, qualquer 

expressão linguística tem seus efeitos políticos e seu conteúdo ideológico. 

(SCHLESENER, 2015, p.109) 
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Saviani, ao analisar essa questão sob a ótica da escola moderna, fundamentada 

numa sociedade da cidade e da indústria, mas comprometida em formar para a vida, ressalta o 

papel da escrita, um componente das competências de linguagem.  

A incorporação da ciência ao processo produtivo envolve a exigência da disseminação 

dos códigos formais, do código da escrita. O direito positivo é um direito registrado 

por escrito, muito diferente do direito natural, que é espontâneo, transmitido pelos 

costumes. O domínio da escrita se converte, assim, em necessidade generalizada 

(SAVIANI, 1994, p. 156). 

Nesse contexto, têm papel precursor e fundamental os estudos desenvolvidos por 

Mikhail Bakhtin, cuja obra é caracterizada por uma concepção enunciativo-dialógica de 

linguagem, em que o enunciado não se subordina a padrões fixos, mas é constituído sob 

parâmetros históricos, sociais e ideológicos; ligado, assim, à vida. 

 

Preocupado em resistir à imposição de uma ideologia vinda de cima, Bakhtin se 

opunha a uma língua única ou padronizada, já que ela não poderia existir 

naturalmente, mas como resultado de forças culturais opressivas. Essas forças 

unificadoras, que Bakhtin chama de centrípetas, buscam erradicar a diversidade ao 

suprimir ou marginalizar outras forças culturais e linguísticas, as quais Bakhtin chama 

de centrífugas e que por seu lado lutam contra essa tentativa de se forjar a unidade. 

No âmbito das línguas, as forças centrífugas incluem não apenas variações dialetais, 

mas também toda uma variedade de formas de linguagem presentes na vida social, 

cada qual com suas regras e funções. Bakhtin (1988) cita o caso da poesia, numa época 

em que ela se firmava como centralizadora do mundo verbal-ideológico nos níveis 

sociais mais elevados. Em contraposição, nas feiras e nos espetáculos de rua, 

desenvolvia-se a literatura das canções, anedotas e fábulas, que não tinha uma 

linguagem central e parodiava as linguagens oficiais dos poetas e eruditos (ZACCHI, 

2006, p.93). 

 

Considerando o contexto histórico da educação em geral e também da educação 

profissional e tecnológica (EPT) no Brasil, fazendo um recorte que especifica o ensino de língua 

materna e de línguas estrangeiras por ser este o domínio em que mais imediatamente se 

considera a ação pedagógica referente à linguagem, temos percebido consistente transformação 

nos princípios teóricos e metodológicos que orientam a atuação dos professores. 

 Desde o advento da linguística moderna, o ensino de línguas vem transitando de 

uma visão estritamente estruturalista/formal, pautada na apreensão de modos de descrição 

fonológica, morfológica e sintática de palavras e orações, para uma visão que adota a percepção 

de língua numa abordagem sociocomunicativa, com a contribuição de estudos mais recentes da 

linguística textual, da sociolinguística, da semântica, da análise do discurso, do interacionismo 

sociodiscursivo (ISD), da pragmática e de muitos outros campos da investigação linguística.  
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Desse processo de mudança paradigmática, entre outras questões de ordem teórico-

metodológica, resulta a assunção do texto/discurso – e não mais as palavras ou frases isoladas 

– como elemento central do estudo de línguas, tomando-o como elemento de base para 

organização da ação didático-pedagógica para esse campo do ensino. Assim, têm-se imposto 

ao professor de línguas – mas não somente aos de línguas, ressalvemos – a necessidade de 

apreensão de uma gama de novas categorias teóricas entre as quais ressaltamos as noções 

referentes à compreensão dos conceitos de gêneros de texto e de letramento com significativas 

contribuições para a ação docente. 

Para consecução desta pesquisa, foram tomadas como categorias fundantes – 

aquelas que servem de base primeira para percepção, análise e discussão do objeto de estudo – 

os conceitos de Letramento, Teoria de Gêneros e Prática   Docente. Tais conceitos estão aqui 

considerados inicialmente de modo amplo, para depois tratarmos de aspectos teóricos que lhes 

são considerados categorias teóricas consequentes. 

A partir das categorias consequentes, procuramos adentrar em questões mais 

específicas e de caráter mais pragmático no tocante à realização de atividades linguageiras 

desenvolvidas no ambiente da sala de aula; notadamente, neste caso em especial, as que se 

desenvolvem quando da proposição de produção de textos escritos por alunos do ensino médio 

integrado.  

Neste trabalho, interessa-nos especificamente analisar de que modo as concepções 

de linguagem e as noções de letramento e de gêneros de texto, ainda que em suas concepções 

teóricas mais elementares e corriqueiras, estão refletidas na caracterização teórico-

metodológica da ação desenvolvida por professores de outras áreas do conhecimento, que não 

as de ensino de línguas propriamente ditas. Esse recorte – disciplinas de cursos técnicos 

integrados, com exceção às de língua materna e línguas estrangeiras – que constitui o problema 

investigado nessa pesquisa, ocorre em função de considerarmos que as categorias aqui 

indicadas já se inserem mais naturalmente nos arranjos metodológicos destas disciplinas do que 

daquelas. Compreendemos que os aspectos teóricos sobre Letramento e Gêneros de Texto são 

fundamentais e necessários para a consecução dos estudos desenvolvidos no tocante às demais 

áreas do conhecimento, de modo a garantir uma ação docente estabelecida em sintonia com 

parâmetros que caracterizam a EPT de natureza omnilateral, integral, significativa e 

verdadeiramente emancipadora.   
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3 LETRAMENTO, TEORIA DE GÊNEROS E PRÁTICA DOCENTE 

 

3.1 Letramento e suas “múltiplas facetas” 

 

A reflexão sobre os estudos referentes ao processo de ensino-aprendizagem de 

leitura e de escrita no Brasil, assim como em outros contextos educacionais, leva 

invariavelmente à constatação de que as ações de ensino dessas práticas estiveram 

tradicionalmente ligadas a uma perspectiva estruturalista, que concebia a língua como sistema 

abstrato de formas linguísticas, restrito ao subjetivismo individual, representado pelo ato 

psicofisiológico de sua apreensão e produção. Estava, pois, dissociado das relações sociais e 

das demandas concretas apresentadas pelas situações comunicativas cotidianas.  

De fato, nesse ponto de vista, estabelece-se uma série de dicotomias que vão 

influenciar fundamentalmente o modo de se ensinar e de se aprender leitura e escrita. No 

ambiente escolar, por exemplo, privilegiava-se o texto escrito, em detrimento do texto oral, 

visto que este não podia ser sistematizado como exigiam as ciências linguísticas em formação. 

Também verificamos o predomínio de construções mais formais e eruditas, enquanto que a 

informalidade era relegada à utilização menos prestigiada e menos prestigiosa ocorrida fora da 

escola. Essas divisões determinam, finalmente, uma outra e mais dicotômica distinção: o 

escolar do não-escolar, sendo que as questões que extrapolavam o ambiente escolar eram 

simplesmente desconsideradas. 

Nesse contexto, a dotação das chamadas habilidades de leitura e escrita passava 

pelo processo de alfabetização, que em sentido mais imediato corresponde à apropriação pelo 

alfabetizando da capacidade psicofisiológica de fazer correspondência entre os elementos 

gráficos do alfabeto e seus equivalentes sonoros, formando palavras e frases. A esse indivíduo 

costuma-se chamar “alfabetizado” ao final do processo, ou seja, apto a operar com o alfabeto 

em sua prática de leitura e escrita. Daí a predominância do referencial escrito para efetivação 

da leitura.  

Por isso, em muitos contextos escolares se viam e ainda se veem episódios em que 

o professor vaticina: “Meus alunos não sabem ler direito”, ao se referir a dificuldades de 

fonação e prolação do texto escrito, quando, por exemplo, os alunos pulam uma linha ou 

“engolem” silabas em suas leituras. Se, ao contrário, o aprendiz não apresenta dificuldades 

dessa ordem, ele recebe o aval definitivo e outorgante de que “já sabe ler”. Alfabetização, 

about:blank
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portanto, em sentido estrito, corresponde a um tipo de “prática” característica do ambiente 

escolar em que o aluno é ensinado por um especialista (o professor) a lidar com o sistema 

alfabético e suas regras de uso.   

Vemos, assim, que o conceito de alfabetização, numa perspectiva tradicional, 

apresenta-se acentuadamente afastado da consideração da escrita como um processo que 

envolve as interações sociais. Excluem-se também os mais diversos fatores instalados objetiva 

e subjetivamente no contexto em que se efetuam as mais variadas modalidades de interlocução 

através do texto escrito por conta da pluralidade de atividades humanas por ele e nele 

constituídas.   

Além disso, as ações e programas de alfabetização desenvolvidos no país, 

historicamente, organizaram-se a partir de suportes teórico-metodológicos que perenizavam 

posturas hegemônicas as quais mais acentuavam as diferenças de classes do que propunham a 

mobilidade e a ascensão sociais. Nesse âmbito, os usos da leitura e da escrita correspondiam à 

inclusão, normatização e padronização de comportamentos e não se constituíam modos de 

intervir na realidade para transformá-la. 

Justamente para superar esses aspectos limitadores da interpretação mais elementar 

do conceito de alfabetização, estudiosos do tema, de diversas vertentes acadêmicas, 

pedagógicas e linguísticas, como Luria (1976), Scribner e Cole (1981),  Barton (1994), Kleiman 

(1995), Tufouni (1995),Barton e Hamilton (1998; 2000), Street (2000),  Soares (2004), Oliveira 

(2010), Cunha (2010), entre outros, lançaram-se a estabelecer dois movimentos, havidos 

simultaneamente, e que Magda Soares (1998) denominou de “reinvenção da alfabetização” e 

“invenção do letramento”.  

 À reinvenção da alfabetização precedeu o processo de sua “desinvenção”, 

neologismo sugerido por Soares. Fora preciso romper com a visão de que a escrita estava 

unicamente atrelada à representação gráfica sistematizada da fala; ou seja, com a “suposição de 

que a linguagem escrita é a fala por escrito” (Goulart, 2001, p.7). 

O que podemos observar, entretanto, é que nesse processo de reinvenção, 

estabeleceu-se uma relação não só de dicotomização, mas de verdadeiro antagonismo entre 

correntes teórico-metodológicas referentes ao ensino de leitura e escrita.  

Analisando o que acontecia inicialmente nos Estados Unidos e na França, Soares 

interpreta esse movimento como uma ação pendular em que hora identificamos, de um lado, a 
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compreensão de alfabetização como resultado de um método sintético de conhecimento da 

relação fonema-grafema e domínio dos procedimentos de codificação e decodificação; de outro, 

o que denominou de  

 

concepção holística da aprendizagem da língua escrita, de que decorre o princípio de 

que aprender a ler e a escrever é aprender a construir sentido para e por meio de textos 

escritos, usando experiências e conhecimentos prévios; no quadro dessa concepção, o 

sistema grafofônico (as relações fonema–grafema) não é objeto de ensino direto e 

explícito, pois sua aprendizagem decorreria de forma natural da interação com a 

língua escrita (SOARES, 2004, p.12) 

 

É, pois, uma perspectiva que vai possibilitar o equilíbrio desse movimento pendular 

e que ocorre justamente quando o termo letramento é inserido nessa discussão. No Brasil, quem, 

de forma pioneira, iniciou esse processo de reinvenção foi Paulo Freire, que, embora não tenha 

abandonado o termo alfabetização, substituindo-o por letramento, trouxe-lhe novos matizes, 

ressignificando-o e transformando-o no que se pode chamar de alfabetização crítica e 

socialmente e engajada: 

 

Inicialmente me parece interessante reafirmar que sempre vi a alfabetização de adultos 

como um ato político e um ato de conhecimento, por isso mesmo, como um ato 

criador. Para mim seria impossível engajar-me num trabalho de memorização 

mecânica dos ba-be-bi-bo-bu, dos la-le-li-lo-lu. Daí que também não pudesse reduzir 

a alfabetização ao ensino puro da palavra, das sílabas ou das letras. Ensino em cujo 

processo o alfabetizador fosse “enchendo” com suas palavras as cabeças 

supostamente “vazias” dos alfabetizandos. Pelo contrário, enquanto ato de 

conhecimento e ato criador, o processo da alfabetização tem, no alfabetizando, o seu 

sujeito. O fato de ele necessitar da ajuda do educador, como ocorre em qualquer 

relação pedagógica, não significa dever a ajuda do educador anular a sua criatividade 

e a sua responsabilidade na construção de sua linguagem escrita e na leitura desta 

linguagem (FREIRE, 1987, p. 28). 

 

 

Nesse contexto surge o termo letramento, tradução do termo inglês literacy, que 

originalmente tanto se referia ao procedimento de alfabetização, entendido como domínio do 

código da língua escrita, quanto ao processo de letramento, referente a “um conjunto de práticas 

de uso da escrita que vinham modificando profundamente a sociedade, mais amplo do que as 

práticas escolares de uso da escrita, incluindo-as, porém” (Kleiman, 2015, p.21). 

O termo letramento, em quaisquer dos contextos acadêmicos em que foi forjado, 

surge em meio a uma série de possibilidades conceituais. Dá-se também sob uma densidade de 
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discussões e enfoques, uma vez que são diversificados os modos de se atuar em sociedade por 

meio da linguagem, cujo tratamento não pode prescindir de um viés político-ideológico.  

Ao tratar da “invenção do letramento”, expressão inspirada no título do livro 

L’invention de l’“illetrisme”, de Lahire (1998), Magda Soares compõe consistente quadro 

sinótico do surgimento do letramento em diversos países, ressaltando o que ela chamou de suas 

“múltiplas facetas”. 

 

Assim, é em meados dos anos de 1980 que se dá, simultaneamente, a invenção do 

letramento no Brasil, do illettrisme, na França, da literacia, em Portugal, para nomear 

fenômenos distintos daquela denominada alfabetização, alphabétisation. Nos Estados 

Unidos e na Inglaterra, embora a palavra literacy já estivesse dicionarizada desde o 

final do século XIX, foi também nos anos de 1980 que o fenômeno que ela nomeia, 

distinto daquele que em língua inglesa se conhece como reading instruction, 

beginning literacy, tornou-se foco de atenção e de discussão nas áreas da educação e 

da linguagem, o que se evidencia no grande número de artigos e livros voltados para 

o tema, publicados, a partir desse momento, nesses países, e se operacionalizou nos 

vários programas, neles desenvolvidos, de avaliação do nível de competências de 

leitura e de escrita da população; segundo Barton (1994, p. 6), foi nos anos de 1980 

que the new field of literacy studies has come into existence. É ainda significativo que 

date aproximadamente da mesma época (final dos anos de 1970) a proposta da 

Organização da Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) de 

ampliação do conceito de literate para functionally literate, e, portanto, a sugestão de 

que as avaliações internacionais sobre domínio de competências de leitura e de escrita 

fossem além do medir apenas a capacidade de saber ler e escrever (STREET, 2004, p.6). 

 

 

Em obra exemplar sobre o tema, lançada ainda em 1998 – Letramento: um tema em 

três gêneros –, Magda Soares já pontuava o percurso do termo letramento entre autores 

brasileiros. 

Letramento é palavra recém-chegada ao vocabulário da Educação e das Ciências 

Linguísticas: é na segunda metade dos anos 80, há cerca de apenas dez anos, portanto, 

que ela surge no discurso dos especialistas dessas áreas. Uma das primeiras 

ocorrências está em livro de Mary Kato, de 1986 (No mundo da escrita: uma 

perspectiva psicolinguística, Editora Ática): a autora, logo no início do livro (p.7), diz 

acreditar que a língua falada culta "é consequência do letramento". Dois anos mais 

tarde, em livro de 1988 (Adultos não alfabetizados:  avesso do avesso, Editora 

Pontes), Leda Verdiani Tfouni, no capítulo introdutório, distingue alfabetização de 

letramento: talvez seja esse o momento em que letramento ganha estatuto de termo 

técnico no léxico dos campos da Educação e das Ciências Linguísticas. Desde então, 

a palavra torna-se cada vez mais frequente no discurso escrito e falado de 

especialistas, de tal forma que, em 1995, já figura em título de livro organizado por 

Ângela Kleiman: Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a 

prática social da escrita. (SOARES, 1998, p. 15) 
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Nesse processo cada vez mais consistente de discussão acerca do letramento, boa 

parte dos estudiosos propõe que se trata de um termo que não se deve considerar no singular: 

letramento; mas no plural: letramentos.  Por isso mesmo alguns autores, principalmente os 

ligados ao The New London Group (1996), considerando que leitura e escrita demandam 

diversificados elementos semióticos, cunharam o termo multiletramentos.   

Todos esses estudos ganharam novo estatuto a partir de obras de autores como 

Barton (1994); Street (2000) e Hamilton (1998), com o estabelecimento do que se convencionou 

chamar de Novos Estudos do Letramento (NEL). Nessa perspectiva, sob um enfoque histórico-

cultural de letramento, são apresentados novos conceitos como “práticas” ou “eventos” de 

letramento e abordagens inovadoras como “letramento autônomo” e “letramento ideológico”. 

 

Essas considerações conceituais se tornaram de grande relevância para a compreensão 

de como diferentes grupos sociais atribuem valores aos eventos de letramento tão 

presentes nas sociedades grafocêntricas, especialmente no domínio escolar. Desse 

modo, as implicações mais gerais para a esfera escolar parecem sugerir que a ação 

docente, para ser eficaz, deve desvelar os valores associados às práticas de letramento 

dos estudantes, ou seja, desvelar, como eles valoram a modalidade escrita, em geral, 

ou em cada evento, em particular, para, assim, intervir nos eventos de letramento, nos 

usos reais da escrita. (BRAGANÇA; BALTAR, 2016, p.5) 

 

Barton e Hamilton, por sua vez, assim distinguem prática de letramento de evento 

de letramento:  

 

Os eventos de letramento são em geral atividades que utilizam textos escritos para 

serem lidos ou para se falar sobre eles. São episódios observáveis que emergem de 

práticas e são por elas moldados. São, assim, eventos comunicativos mediados por 

textos escritos. Enquanto os eventos de letramento identificam a ocorrência de uma 

situação social na qual a escrita assume um papel central, a prática de letramento, que 

diz respeito aos “modos culturais de utilização da escrita”, corresponde às relações 

sociais que se estabelecem em torno dos usos escritos (BARTON; HAMILTON, 

2000, p. 7). 

 

 A discussão desses conceitos também aponta para a oposição entre letramento 

autônomo e letramento ideológico. O modelo “autônomo” de letramento fundamenta-se na 

concepção da escrita como um processo autônomo, organizada em si mesma, a partir de 

propriedades que lhe são intrínsecas, sem qualquer conexão com o contexto sociocultural de 

uso.  

Nesse viés teórico, o acesso ao código escrito, principalmente no contexto escolar, 

seria suficiente para estabelecer progressos cognitivos e, em função disso, possibilitar acesso a 
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conhecimentos mais eruditos e mesmo à mobilidade social (Bragança; Baltar, 2016). Essa 

concepção mais inócua de letramento, na visão de Street (2003) e Gee (2008), fundamenta a 

compreensão tradicional de aprendizagem de escrita e de leitura. E, naturalmente, ainda está 

presente nas políticas educacionais propostas pelos setores governamentais. 

Já o modelo “ideológico” de letramento considera a escrita como artefato cultural. 

Nessa perspectiva, as práticas de letramento são determinadas socioculturalmente e estariam 

constituídas ideologicamente, envolvidas em relações de poder. Somente as práticas de 

letramento dominantes seriam legitimadas por instâncias de poder (Barton; Hamilton, 1998), 

as mesmas instâncias que instituem as diretrizes educacionais acerca da aprendizagem de leitura 

e de escrita. As práticas de letramento mais espontâneas e cotidianamente realizadas, 

principalmente fora do domínio escolar, não seriam reconhecidas pelo discurso dominante. 

Recuperando o sentido freireano de alfabetização, que invariavelmente remete ao 

conceito de práticas de letramento no modelo ideológico, Giroux (2011, p. 40) identifica 

componentes políticos na concepção de alfabetização e ressalta que 

 

a alfabetização não se relaciona apenas com os pobres, ou com a incapacidade dos 

grupos subalternos de ler e escrever adequadamente; relaciona-se, também, de 

maneira fundamental, com formas de ignorância política e ideológica que funcionam 

como uma recusa em conhecer os limites e as consequências políticas da visão de 

mundo de cada um. Vista desse modo, a alfabetização como um processo é tão 

disempowering quanto opressiva. O importante a reconhecer aqui é a necessidade de 

reconstituir uma visão radical da alfabetização que gire em torno da importância de 

nomear e transformar as condições ideológicas e sociais que solapam a possibilidade 

de existirem formas de vida comunitária e pública organizadas em torno dos 

imperativos de uma democracia crítica. 

 

  Em suma, os NEL põem em contraste a concepção de leitura e escrita como 

“habilidade técnica, neutra, imutável e/ou universal situada no interior dos indivíduos” (Fischer, 

2007, p.14) e a concepção de leitura e escrita sempre situadas em práticas sociais específicas, 

determinadas socioculturalmente, marcadas pela identidade dos sujeitos que as praticam e 

submetidas a ideologias e relações de poder.  

Diante do arcabouço teórico proporcionado por esses estudos – e aqui analisados 

sumariamente, pois não é questão central deste trabalho o seu aprofundamento –, cabe que 

perguntemos: quais as implicações das questões discutidas para o contexto escolar? De que 

modo esperamos que a escola repercuta essas proposições teóricas?   
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Alguns trabalhos mais recentes na área, principalmente referentes aos usos de 

leitura e escrita no ensino de línguas, têm apontado a necessidade de que superemos o impasse 

proposto por essa confrontação de modelos de letramento; de que suplantemos o mero 

antagonismo do modelo autônomo versus modelo ideológico.  É preciso ir além, examinando 

as implicações verificáveis e aquelas desejáveis em nossas práticas sociais, especialmente as 

que se dão no contexto formal da escola.  

 

Com base no arcabouço conceitual dos NEL, os pesquisadores têm sugerido que o 

ensino de língua seja organizado em torno de projetos de letramento, o que, de uma 

só vez, promove significativas alterações: (a) no currículo escolar, que se torna mais 

sensível culturalmente; (b) na ação docente que, em relação às demandas discentes, 

se torna mais dialógica; (c) na postura discente, porque passa a ser mais responsável, 

agentiva e criativa; e (d) na concepção e tratamento dos objetos de conhecimento, 

reconhecidos como uma construção histórica e, por isso, como processos. Todas essas 

considerações, de fato, oferecem ancoragem para uma ação docente mais sensível ao 

complexo cenário educacional brasileiro, marcado pela diversidade sociocultural, 

bem como revela o intrincado conjunto de elementos que envolvem as práticas sociais 

de leitura e de escrita. Mas há algo que ainda não foi dito. [...] O que gostaríamos de 

defender é que a guinada teórico-metodológica proposta pelos NEL só promoveria, 

de fato, uma educação mais plural se impactasse a cultura escolar, a ponto de ela, 

reconhecendo-se fluida, sem ponto de fixidez, manifestar-se ‘refundada’ sob novas 

bases, a fim de ser intrinsecamente ‘plural’, no sentido de ser representativa (por meio 

de seus objetos de conhecimento, de seus objetivos, de suas representações) do maior 

número de culturas possível (BRAGANÇA; BALTAR, 2016, p.8). 

 

O engajamento da ação docente com esse projeto de transformação e 

horizontalização das práticas de letramento – considerando, inclusive, os usos não hegemônicos 

e não escolarizados de leitura e escrita – não convoca apenas os professores responsáveis pelo 

ensino de línguas, mas deve ser referência em todas as áreas do conhecimento (e do arranjo 

curricular do contexto escolar) onde se demandarem atividades de linguagem. 

Considerando as práticas linguageiras desenvolvidas no contexto da Educação 

Profissional e Tecnológica, particularmente as de uso da escrita no ensino médio integrado, nas 

diversas áreas do conhecimento, e na perspectiva temática tomada por este trabalho, outra 

questão vem orientar a pesquisa por nós desenvolvida:  as escolhas metodológicas dos 

professores – que não somente as dos de língua materna ou estrangeiras, mas especialmente 

as dos que atuam em outras áreas curriculares –  têm  recebido influência das disposições 

teóricas sobre letramento? 

Reputamos essa questão como essencial para o andamento de nosso estudo uma vez 

que o desenvolvimento de atividades de linguagem no contexto escolar não escapa da 

efetivação de práticas de letramento (ou letramentos). Com efeito, o que buscamos analisar é 
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sob que nível de esclarecimento sobre os conceitos referentes a letramento essas ações 

acontecem. Se os professores que propõem atividades de escrita caracterizam essas demandas 

como efetivos projetos de letramento ou não e se têm clareza, por exemplo, sobre a 

imprescindibilidade de um foco sobre a atividade escrita que a compreenda a partir de práticas 

sociais e sob a orientação dos mais diversos fatores socioculturais.  

Desse modo, compreendemos, ser possível reunir elementos capazes de caracterizar 

o processo educacional como adequadamente dialógico, plural, emancipatório e representativo 

da diversidade de objetos do conhecimento e de seus variados contextos sociais, inclusive 

aqueles que se situam para além do ambiente escolar. 

  

3.2 Linguagem, Discursividade e Teoria de Gêneros 

Em quaisquer circunstâncias em que se proponham atividades pedagógicas 

envolvendo a linguagem, é mister verificar que concepções de linguagem tem fundamentado a 

ação pedagógica nesses contextos. Afinal, cada uma das diferentes concepções conduz a modos 

também distintos de tomar a língua como objeto de ensino. Historicamente os estudos 

linguísticos têm proposto pelo menos três maneiras de conceber a linguagem e a própria língua. 

Entre os estudos clássicos, estabeleceu-se a compreensão da linguagem como meio 

de manifestação do pensamento, caracterizado por Travaglia (2006, p. 21) como “um ato 

monológico, individual, que não é afetado pelo outro nem pelas circunstâncias que constituem 

a situação social em que a enunciação acontece”. Nessa perspectiva ressalta-se a capacidade 

individual de apreender as formas culta de fazer o uso da linguagem, da qual decorre, no âmbito 

do ensino, a compreensão de que existe um modo certo (culto) de usar a linguagem em 

contrapartida a um modo inculto (inadequado) de usá-la, dado que a língua é considerada como 

um sistema fechado e acabado em si mesmo. O ensino da língua, então, confunde-se com o 

ensino normativo e prescritivo da gramática da modalidade linguística de maior prestígio. 

Com o advento da Linguística Moderna, surge uma segunda concepção de 

linguagem: linguagem como instrumento de comunicação. Essa concepção acentua a 

compreensão da língua como um sistema de signos e seu ensino como o estudo das 

possibilidades de combinação desses signos.  

Novamente enfatiza-se a apreensão do código como mecanismo necessário e 

suficiente para o indivíduo atuar numa ação comunicativa. “Para isso ele a coloca em código 

about:blank
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(codificação) e a remete para o outro através de um canal (ondas sonoras ou luminosas). O outro 

recebe os sinais codificados e os transforma de novo em mensagem (informações). É a 

decodificação” (TRAVAGLIA, 2006, p. 22). Desse modo o próprio processo de produção de 

uma ação comunicativa e o contexto em que ela ocorre são, mais uma vez, desconsiderados. 

Finalmente, com os avanços dos estudos linguísticos, a linguagem passa a ser 

compreendida como um processo de interação verbal, com concretos participantes de uma ação 

comunicativa efetiva e contextualmente situada, constituindo a linguagem como prática 

discursiva e social 

 Bakhtin e seus companheiros de discussões filosóficas do chamado Círculo são, 

modernamente, os precursores no estudo sobre gêneros (textuais ou discursivos, dependendo 

do viés teórico) ao abordarem o tema da discursividade. Eles o estabeleceram como categoria 

que explicita a produção de significados orientada por princípios sociais, históricos e 

ideológicos, por um sujeito situado em relação dialógica com o outro. Tais estudos puseram em 

evidência a natureza social da linguagem a partir da compreensão de que todo meio social é 

organizador da enunciação.   

A perspectiva inovadora de seus estudos, para a qual também contribuem trabalhos 

de pensadores como Michel Pêcheux, Vigotsky e Althusser, está em contrapor-se à tradição 

aristotélica/estruturalista, que trata das questões da linguagem desvinculando-as da natureza 

dialógica dos enunciados e das implicações ideológicas e sociais de sua constituição.  

 

Bakhtin é o precursor de uma teoria enunciativo-discursiva que considera a 

linguagem como atividade, instituída em um processo concreto em que o signo se 

instaura ideológico e dialogicamente. Não há, assim, qualquer movimento de 

apropriação de signos linguísticos em um sistema fechado, uma vez que o signo 

somente existe em circulação. No dicionário, há virtualidades, potencialidades que, 

em uso, são dialogizadas e ideologizadas. (...) A linguagem do ponto de vista 

bakhtiniano tem vida em um espaço enunciativo-discursivo e, com isso, amplia-se 

mais ainda ao ser considerada não como um privilégio do verbal, ou seja, todas as 

manifestações que tenham a interferência do homem constituem-se como linguagem, 

enunciado, texto (DI FANTI, 2003). 

 

Os diversos estudos produzidos sob inspiração da teoria bakhtiniana têm como 

ponto comum o fato de envolverem um aspecto irremediavelmente ligado a qualquer ação 

humana: a linguagem, e consequentemente, as relações interativas por ela proporcionadas por 

meio de produções discursivas concretas chamadas gêneros textuais. Por conta da perspectiva 

criada pelo filósofo russo, as abordagens sobre linguagem estão presentes não só nos estudos 
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linguísticos, filosóficos, de metodologia e epistemologia do conhecimento científico, educação, 

por exemplo, mas também se evidenciam em áreas menos presumíveis como as ciências da 

saúde ou estudos de inteligência artificial ou automação eletrônica. 

O ponto objetivamente essencial deste nosso estudo é a análise da prática docente 

no processo de demandar do aluno o exercício de atividades de escrita no contexto da escola 

(ou a partir dela). Para essa análise, o conjunto de aspectos teóricos que emerge do conceito de 

discursividade constituem uma das categorias basilares. Trata-se, de fato, de um pano de fundo 

sobre o qual se desenvolvem diversas e distintas reflexões envolvendo diferentes áreas do 

conhecimento científico.  

A teoria bakhtiniana resgata do cenário linguístico tradicional uma série de 

conceitos (linguagem, língua, fala, discurso, enunciado etc.) e os coloca em evidência, dando-

lhes sentidos até então não alcançados. Esse processo de ressignificação de questões linguísticas 

ocorre pelo fato de ter havido um deslocamento providencial desses conceitos: saíram do plano 

do objetivismo abstrato para o cenário da interação social. Motivado em boa conta pela sua 

adesão ao materialismo histórico, Bakhtin concebe a língua (e os conceitos que dela derivam) 

como elemento que possibilita a compreensão da realidade, pois a entende “como um fenômeno 

social da interação verbal, realizada pela enunciação ou enunciações”. A palavra (o signo) 

utilizada no processo interativo  

é o signo ideológico por excelência, pois, produto da interação social, ela se 

caracteriza pela plurivalência. Por isso é o lugar privilegiado para a manifestação da 

ideologia; retrata as diferentes formas de significar a realidade segundo vozes, pontos 

de vista daqueles que a empregam. Dialógica por natureza, a palavra se transforma 

em arena de luta de vozes, que, situadas em diferentes posições, querem ser ouvidas 

por outras vozes. (BAKHTIN, 1929, p.125) 

 

Assim, ao tratar da plurivalência da palavra, cujo sentido não está inscrito nela 

mesma, mas lhe é atribuído a partir da sua inserção numa dada realidade, Bakhtin enuncia um 

outro conceito importante de sua teoria: o de polifonia. Esse conceito tem sua origem no campo 

da música, significando literalmente muitas vozes.  

Mas, na teoria bakhtiniana, assume ele mesmo valor de plural, denotando a 

plurissignificação do signo linguístico, mas também, no campo da análise discursiva, a 

ocorrência de muitas (ou outras) vozes na composição do discurso produzido por determinado 

sujeito, cuja fala não pertenceria somente a ele próprio, mas constitui-se na mutualidade das 
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interações verbais.  Na linguística textual, representa a intertextualidade, propriedade que 

orienta a composição de um texto como sempre decorrente da preexistência de outros textos. 

Bakhtin compreende que os discursos (e os textos, como unidades de efetivação 

imediata do discurso) se interpolam entre si na atividade verbal. Daí emerge outro importante 

conceito: o de dialogismo, que se refere à condição de os discursos (e seus sujeitos), por se 

darem em ambiente de concreta interação social, determinam-se mutuamente, dialogam, 

definem-se em movimento de mutualidade. 

 

Nesta noção podemos resumir o esforço dos interlocutores em colocar a linguagem 

em relação frente a um e a outro. O locutor enuncia em função da existência (real ou 

virtual) de um interlocutor, requerendo deste último uma atitude responsiva, com 

antecipação do que o outro vai dizer, isto é, experimentando ou projetando o lugar de 

seu ouvinte. De outro lado, quando recebemos uma enunciação significativa, esta nos 

propõe uma réplica: concordância, apreciação, ação, etc. E, mais precisamente, 

compreendemos a enunciação somente porque a colocamos no movimento dialógico 

dos enunciados, em confronto tanto com os nossos próprios dizeres quanto com os 

dizeres alheios (RECHDAN, s.d. pg. 2). 

 

Por fim, tomamos o conceito de discurso, alvo de muita flutuação terminológica 

entre teóricos, que costuma ser forçosamente entendido como elemento correspondente à língua 

(e por vezes ao texto), mas que ultrapassa a abstração conceitual desses elementos e se 

estabelece na esfera das relações sociais como ente concretamente vinculado a seus falantes e 

a seus atos de enunciação. 

Esses e outros conceitos ganham presença na atividade escrita desenvolvida na sala 

de aula através da produção de diversos gêneros textuais. Eles estarão lá, independentemente 

do nível de percepção que o professor e os alunos tenham desenvolvido a respeito deles. Tanto 

melhor se estiverem cientes disso. 

E para que se estabeleça tal percepção, o estudo dos gêneros textuais ganha 

relevância e precisa ser adequada e suficientemente abordado, uma vez que esse tema está 

envolto em uma complexa gama de conceitos e abordagens, configurando distintas tradições 

teóricas e escolas de estudo de gênero contemporâneas. Essas diversas correntes acadêmicas 

reunidas sob o tópico “Teorias de Gênero” dedicam-se, essencialmente, à fundamentação 

teórica do estudo dos processos de leitura e escrita e, mais recentemente, à devida transposição 

didática dessas referências teóricas para o estabelecimento de objetivos e metodologias do 

ensino das questões de linguagem. 
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3.2.1 Estudos sobre Gêneros Textuais 

Historicamente, o conceito de gênero surge no período clássico da Grécia Antiga. 

Foi contextualizado por Platão e Aristóteles nos estudos referentes à literatura para categorizar 

as produções literárias como pertencentes aos gêneros lírico, épico e dramático. Essa 

abordagem prestava-se a distinguir os textos a partir de parâmetros como o assunto abordado, 

a estrutura típica, a audiência e o propósito de sua elaboração; entretanto, estava mais 

circunscrita à poética e à arte retórica do que aos estudos linguísticos tais como viriam a ser 

considerados nas discussões de Bakhtin e seu Círculo, divulgadas a partir da segunda metade 

do século XX. 

Há, portanto, a partir de Bakhtin, uma guinada teórica que situa os estudos 

referentes ao gênero no contexto das ações de linguagem realizadas em situações empíricas de 

interação, com interactantes concretos, cujas práticas sociocomunicativas apresentam-se 

cultural, histórica e ideologicamente situadas.  

Sob a influência da filosofia marxista, Bakhtin contribuía assim para o 

questionamento das bases teóricas de correntes linguísticas de cunho formalista e estruturalista, 

orientadas pelo que ele chamava de objetivismo abstrato e subjetivismo idealista/individualista. 

A língua passa, portanto, a ser vista como elemento vivo e essencialmente coletivo; “não como 

um sistema de categorias gramaticais abstratas, mas como uma língua ideologicamente 

saturada, como uma concepção de mundo” (Bakhtin, 2014, p.18).  

Na abordagem enunciativo-dialógica bakhtiniana (também nominada de  

enunciativo-discursiva), de cujos conceitos centrais já tratamos anteriormente, o conceito de 

gêneros discursivos  remete a enunciados escritos ou orais produzidos com diferentes funções 

e em diferentes situações interativas, as quais solicitam características temáticas, 

composicionais e estilísticas especificas, já que as  práticas sociocomunicativas realizadas são 

determinadas historicamente e cada situação social exige atuação retórica tipificada e sob 

relativa estabilidade.  

No que se refere ao conteúdo temático, Bakhtin destaca que este é determinado não 

somente pelo indivíduo locutor, mas também é balizado pelas condições sócio-históricas que 

suportam a ação comunicativa. Esse aspecto é retomado por Pereira e Oliveira (2020, p. 247): 
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Sendo o conteúdo temático um dos elementos constitutivos dos gêneros, este [o 

conteúdo temático] é determinado por uma orientação singular para a realidade, isto 

é, para os eventos concretos organizados pelo cronotopo e para visões de mundo que 

pertencem a determinado grupo social num dada amplitude espaço-temporal. À 

medida que essa orientação se expande, o conteúdo temático também é ressignificado, 

engendrado à/na constituição e ao/no funcionamento dos gêneros do discurso. Dessa 

forma, entendemos que a seleção do conteúdo temático do enunciado não depende 

exclusivamente da vontade do sujeito que enuncia, mas dessa vontade engendrada às 

condições   dadas pelo cronotopo. 

 

Quanto à construção composicional, diz respeito à organização estrutural do gênero 

e também está vinculada à prototipicidade decorrente da adequação ao contexto social em que 

circula o exemplar genérico. Já o estilo refere-se a aspectos linguísticos e orienta a escolha dos 

componentes gramaticais e lexicais presentes na superfície textual, sempre de acordo com os 

propósitos discursivos específicos que fundamentam as relações dialógicas/interativas a partir 

de gêneros primários ou secundários, conforme os classificou Bakhtin, em função de seu uso 

em contexto mais informal ou sua produção em domínios discursivos mais formalizados 

respectivamente. 

 

O querer-dizer do locutor se realiza acima de tudo na escolha de um gênero do 

discurso. Essa escolha é determinada em função da especificidade de uma dada esfera 

da comunicação verbal, das necessidades de uma temática (do objeto do sentido), do 

conjunto constituído dos parceiros etc. Depois disso, o intuito discursivo do locutor, 

sem que este renuncie à sua individualidade e à sua subjetividade, adapta-se e ajusta-

se ao gênero escolhido, compõe-se e desenvolve-se na forma do gênero determinado 

[...] Para falar, utilizamo-nos sempre dos gêneros do discurso, em outras palavras, 

todos os nossos enunciados dispõem de uma forma padrão e relativamente estável de 

estruturação de um todo. Possuímos um rico repertório dos gêneros do discurso orais 

(e escritos). Na prática, usamo-los com segurança e destreza, mas podemos ignorar 

totalmente a sua existência teórica. [...] Na conversa mais desenvolta, moldamos nossa 

fala às formas precisas de gêneros, às vezes padronizados e estereotipados, às vezes 

mais maleáveis, mais plásticos e mais criativos. (BAKHTIN, 1997, p. 301) 

 

É a partir desse novo assentamento teórico que surgem várias outras abordagens 

sobre gêneros textuais (ou discursivos). Muito frequentemente essas abordagens passam por 

distanciamentos e aproximações conceituais que caracterizam todo esse quadro teórico como 

bastante complexo e nem sempre consensual. Em comum todas trazem a marca de tomarem 

como ponto de reflexão o uso da linguagem em contextos e práticas sociais. Distinguem-se, no 

entanto, no foco de suas ênfases, ora predominantes em questões linguísticas, ora mais atidas 

às questões contextuais.  
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Por oportuno, e mediante o propósito de trazer à tona apenas as questões mais 

plenamente consagradas do ponto de vista teórico, não enfrentaremos neste trabalho questões 

mais complexas e não pacificadas dessas abordagens. Mesmo porque situamos nossas 

discussões no nível de formação de docentes não especializados em áreas do ensino de línguas. 

De acordo com Marcuschi (2008), é possível identificar pelo menos quatro 

abordagens contemporâneas sobre gêneros textuais: (i) a Linguística Sistêmica Funcional 

(LSF), também denominada de Escola de Sidney; (ii) o estudo de Inglês (ou de Línguas) para 

Fins Específicos (ESP) ou Escola Britânica; (iii) os Estudos Retóricos de Gênero (ERG), 

também conhecido como Escola Americana ou Nova Retórica; (iv) o Interacionismo 

Sociodiscursivo ou Escola de Genebra. 

 

Quadro 02: Panorama de definições de gênero 

AUTOR DEFINIÇÃO DESIGNAÇÃO ABORDAGEM 

 

Martin 

“Os gêneros são a forma pela qual se faz as 

coisas quando a linguagem é usada para 

realizá-las.” 

Gêneros são formas 

de agir 

 

LSF 

 

Swales 

Gêneros textuais são uma categoria distintiva 

de discurso de algum tipo, falado ou escrito, 

com ou sem propósitos literários” 

Gêneros são uma 

categoria distintiva 

de discurso. 

 

ESP 

 

Bhatia 

Gênero é um evento comunicativo 

reconhecível caracterizado por um conjunto de 

propósito(s) identificado(s) e mutuamente 

entendido(s) pelos membros da comunidade 

profissional ou acadêmica na qual ele 

regularmente ocorre.” 

Gênero é um evento 

comunicativo 

reconhecido. 

 

ESP 

Bazerman Gêneros são “fenômenos de reconhecimentos 

psicossocial que são parte de processos de 

atividade socialmente organizadas.” 

Gêneros não são apenas formas. São formas de 

vida, modos de ser. São frames para a ação 

social. 

Gêneros são 

fenômenos de 

reconhecimento 

psicossociais. 

ERG 

 

 

 

 

 

Bronckart 

“Os gêneros constituem ações de linguagem 

que requerem do agente produtor uma série de 

decisões para cuja execução ele necessita ter 

competência: a primeira das decisões é a 

escolha que deve ser feita a partir do rol de 

gêneros existentes, ou seja, ele escolherá 

aquele que lhe parece adequado ao contexto e 

à intenção comunicativa; e a segunda é a 

decisão e a aplicação que poderá acrescentar 

algo à forma destacada ou recriá-la” 

 

 

 

 

 

 

Gêneros são ações 

de linguagem. 

 

 

 

 

 

ISD 
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Bakhtin 

“Esfera de utilização da língua elabora seus 

tipos relativamente estáveis de enunciados, 

sendo isso que chamamos gêneros do 

discurso”. 

 

Gêneros são 

enunciados 

relativamente 

estáveis. 

 

- 

 

 

Schneuwly 

e Dolz 

“Esses autores exploram os gêneros com base 

na metáfora dos instrumentos que fundam a 

possibilidade de comunicação (e de 

aprendizagem). Assim, quando alguém tem 

que agir discursivamente deve 

instrumentalizar-se com um conjunto de 

ferramentas. Essas ferramentas são os 

gêneros” 

 

Gêneros são 

instrumentos de 

comunicação e 

aprendizagem. 

 

 

 

ISD 

 

 

Marcuschi 

“Uma noção propositalmente vaga para se 

referir a textos materializados que 

encontramos em nossa vida diária e que 

apresentam características sociocomunicativas 

definidas por conteúdo, propriedades 

funcionais, estilo e composição característica” 

 

Gêneros são textos 

materializados 

 

 

 

- 

 Fonte: adaptada de Simões (2012, p.3) 

 A Linguística Sistêmica Funcional (LSF) tem sua fundamentação inicial proposta 

nos trabalhos de Halliday, Macintosh e Strevens (1964). Evoluiu com trabalhos posteriores do 

próprio Halliday (1978, 1985, 1991, 2002, 2005) e de Hasan (1973, 1995, 2004, 2009), 

Matthiessen (1993, 2013) e Martin (1992). Opondo-se a visão estruturalista, tem como foco a 

linguagem em situação de interação social; as estruturas da língua se estabelecem em função 

dos usos (por isso funcionalista) e dos significados reclamados pelo contexto social. Seu estudo, 

portanto, extrapola o nível da palavra e da sentença e ocorre pela análise de textos.  

 

Nós podemos definir texto, talvez da forma mais simples, dizendo que ele é a língua 

que é funcional. Por funcional, queremos dizer simplesmente que a língua está sendo 

usada em algum contexto, em oposição a palavras ou sentenças isoladas que poderiam 

ser colocadas em um quadro (...). Assim, qualquer instância de língua viva inserida 

em um contexto de situação, podemos denominar texto. Ele pode ser escrito ou falado, 

ou de fato em qualquer outro meio de expressão que nos leva a refletir (HALLIDAY, 

1989, p. 10).  

 

 

 Os pressupostos teóricos da LSF dão ênfase à constituição dos gêneros a partir de 

escolhas orientadas pelas demandas sociais, o que dá margem também à consideração dos 

pressupostos políticos e ideológicos no processo de análise das questões de linguagem. Ao 

tomar o conceito de gêneros na perspectiva sistêmico-funcionalista, Silva (2018, p. 313) 

destaca: 
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Essa noção de gênero se refere a como os textos são organizados em etapas e fases 

para alcançarem propósitos sociais, sendo que o repertório de gêneros disponível aos 

membros de uma cultura constitui-se de tipos textuais utilizados em situações 

previsíveis e recorrentes. Os gêneros são criados, desenvolvidos e modificados nas 

práticas sociais, e seus propósitos relacionam-se às demandas de instituições, 

entidades, atividades, eventos, participantes e interações. Os gêneros expressam 

significados de acordo com seus amplos propósitos sociais – engajar e entreter, 

informar e avaliar textos ou pontos de vista. Em geral, a escolha dos gêneros que 

utilizamos quando lemos e escrevemos em nossas práticas sociais e discursivas se dá 

entre estórias, textos factuais e textos avaliativos. O objetivo geral das estórias é 

engajar e entreter leitores, de textos factuais é informar os leitores, e o propósito de 

textos avaliativos é avaliar textos em situações de interpretação e argumentação. 

 

 

 Os estudos da Escola Britânica ou do Inglês para Fins Específicos (ESP), por sua 

vez, têm em Swales (1990, 2004) e Bhatia (1993, 2004, 2017) os seus maiores representantes. 

Esses autores fundamentaram uma abordagem com foco acentuadamente pedagógico, pois 

dedicaram-se a refletir sobre o domínio das funções dos gêneros e das convenções linguísticas 

da língua inglesa por usuários situados em contextos de aprendizagem específicos e com 

objetivos e expectativas também contextualmente situados. Esse espectro, inicialmente restrito, 

pela origem, à leitura e escrita em língua inglesa, posteriormente ampliou o seu domínio 

conceitual para o ensino de “Línguas” para Fins Específicos.  Isso contribuiu para a ampliação 

de seus pressupostos teóricos - antes restritos à proficiência acadêmica em caráter instrumental 

- e para o surgimento de estudos contemporâneos que lhe conferiram maior representatividade 

no viés interacionista, aproximando-o de uma perspectiva sociodiscursiva. 

Os Estudos Retóricos de Gênero (ERG), também conhecidos como Escola 

Americana ou Nova Retórica, estão propostos a partir de trabalhos de dois autores: Carolyn 

Miller e Charles Bazerman. Filiam-se à tradição retórica e sociológica na análise de gêneros de 

modo a identificar sua natureza, suas ideologias e seus propósitos. Miller (2004, p. 22), 

observando que “uma definição retoricamente válida de gênero precisa ser centrada não na 

substância ou na forma de discurso, mas na ação que é usada para sua realização”, aponta os 

gêneros como “formas de ação cultural”, como resultante de “ações retóricas recorrentes”. 

Bazerman (2005, p. 35) considera-os como emergentes de processos sociais “em 

que as pessoas tentam compreender umas às outras, suficientemente bem para coordenar 

atividades e compartilhar significados tendo em vista seus propósitos práticos e 

comunicativos”. O autor não considera o gênero apenas como uma modelagem linguística 

disponível para produção de textos e ressalta seu valor psicossocial: 
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Gêneros não são apenas formas. Gêneros são formas de vida, modos de ser. São 

frames para a ação social. São ambientes para a aprendizagem. São os lugares onde o 

sentido é construído. Os gêneros moldam os pensamentos que formamos e as 

comunicações através das quais interagimos. Gêneros são os lugares familiares para 

onde nos dirigimos para criar ações comunicativas inteligíveis uns com os outros e 

são os modelos que utilizamos para explorar o não-familiar (BAZERMAN, 2006, p. 

23). 

 

Em trabalhos mais recentes, Devitt (2004) atualiza o conceito proposto por Miller, 

observando que o gênero não é propriamente resposta a uma situação recorrente, mas, em 

virtude do caráter dinâmico das ações do indivíduo, ajusta-se em sua relação recorrente à 

própria fluidez das situações, do contexto de cultura e do contexto de gêneros.  Na perspectiva 

dos estudos sociorretóricos, portanto, vemos o gênero textual como um fato social. Eles se 

transformam ou surgem novos gêneros à medida que ocorrem mudanças culturais ou se alteram 

os propósitos comunicativos do indivíduo. 

Por seu turno, o Interacionismo Sociodiscursivo recupera e atualiza o caráter 

sociointeracionista dos gêneros nos moldes postulados por Bakhtin. Para o pesquisador russo, 

“qualquer enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, mas cada esfera de 

utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, denominados 

gêneros do discurso” (Bakhtin,1997, p. 279).  

Nessa mesma linha, dois dos representantes do Interacionismo sociodiscursivo, 

Dolz e Schneuwly (1999, p. 7), definem os gêneros como 

formas relativamente estáveis tomadas pelos enunciados em situações habituais, 

entidades culturais intermediárias que permitem estabilizar os elementos formais e 

rituais das práticas de linguagem. Os locutores sempre reconhecem um evento 

comunicativo, uma prática de linguagem, como instância de um gênero. Este 

funciona, então, como um modelo comum, como uma representação integrante que 

determina um horizonte de expectativa para os membros de uma comunidade 

confrontados às mesmas práticas de linguagem. 

 

Vemos ressaltados aqui alguns pontos essenciais da abordagem interacionista 

sociodiscursiva: a) a integração da enunciação individual a um contexto mais amplo; b) 

organização linguística e discursiva dos gêneros, mediante relativa estabilidade característica 

de cada ação de linguagem própria de uma comunidade linguística; c) oposição a abordagens 

que concebem a língua como sistema abstrato, desconexo de aspectos socioculturais.  

 Dolz e Schneuwly também contribuem para o estabelecimento de outro aspecto 

característico do ISD: a ênfase na aplicação pedagógica da abordagem proposta sobre gêneros 
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textuais. Para esses autores, o gênero desempenha a função de suporte tanto para as atividades 

cotidianas de comunicação como para a instrumentalização da aprendizagem. A aproximação 

da prática de gêneros do ambiente escolar permite, assim, a socialização dos conhecimentos 

constituídos na e para a ação de linguagem e o reconhecimento de seu caráter sócio-histórico. 

Essa perspectiva configurou-se com o estabelecimento de conceitos como “transposição 

didática” e “sequência didática” (DOLZ, SCHNEUWLY, NOVERRAZ, 2004), que denotam 

estratégias de organização da atividade docente e de domínio das etapas de produção e recepção 

de gêneros textuais pelos aprendizes. 

 

Na sua missão de ensinar os alunos a escrever, a ler e a falar, a escola, forçosamente, 

sempre trabalhou com os gêneros, pois toda forma de comunicação, portanto também 

aquela centrada na aprendizagem, cristaliza-se em formas de linguagem específicas. 

A particularidade da situação escolar reside no seguinte fato que torna a realidade 

bastante complexa: há um desdobramento que se opera, em que o gênero não é mais 

instrumento de comunicação somente, mas, ao mesmo tempo, objeto de 

ensino/aprendizagem. O aluno encontra-se, necessariamente, num espaço do como se, 

em que o gênero funda uma prática de linguagem que é, necessariamente, em parte, 

fictícia, uma vez que ela é instaurada com fins de aprendizagem. (DOLZ E 

SCHNEUWLY, 1999, p. 7) 

 

Essa particularidade contribui para que o ISD se estabeleça, no Brasil, como 

principal fundamento teórico para a proposição dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

do ensino de línguas, inserindo-os numa visão interacionista sociodiscursiva. Os PCN ressaltam 

que “a escola não pode garantir o uso da linguagem fora de seu espaço, mas deve garantir tal 

exercício de uso amplo no seu espaço, como forma de instrumentalizar o aluno para seu 

desempenho social” (PCNs EM, 2000, p. 22). 

O autor que traz contribuições fundamentais para o escopo teórico do 

Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) é Jean-Paul Bronckart. Seus trabalhos têm significativa 

participação na constituição dos princípios epistemológicos do ISD a partir de proposições 

teóricas com base na psicologia da linguagem.   

 

É a adesão a uma psicologia interacionista-social que nos leva a abordar o estudo da 

linguagem em suas dimensões discursivas e/ou textuais. [...] Os textos e/ou discursos 

são as únicas manifestações empiricamente observáveis das ações de linguagem 

humanas (a língua é apenas  um construto; as frases e os morfemas são apenas recortes 

abstratos) [...] é no nível dessas unidades globais que se manifestam, de forma mais 

nítida, as relações de interdependência entre as produções de linguagem e seu contexto 

acional e social. [...] No entanto, não deixa de ser menos verdadeiro que toda ação de 

linguagem se realiza no quadro de uma língua natural particular e que se considera 

que cada língua natural constitui um sistema (BRONCKART, 2012, p.14). 
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É justamente por focalizar a dimensão interacionista sociodiscursiva das atividades 

de linguagem humanas sem prescindir de sua representação no plano formal, linguístico dos 

textos, que a abordagem do Interacionismo Sociodiscursivo manifesta abrangente consideração 

das questões relativas aos gêneros textuais; aliás, a partir dessa abordagem, renomeados como 

gêneros de texto, expressão que doravante também adotamos neste trabalho. Baseados em 

Bronckart, Machado e Cristóvão (2006, p. 549) identificam cinco princípios básicos do ISD: 

 

a) as ciências humanas teriam como objeto as condições de desenvolvimento e 

funcionamento das condutas humanas;  

b) todos os processos de desenvolvimento humano se efetivariam com base nos pré-

construídos humanos, isto é, nas diferentes construções sociais já existentes em uma 

determinada sociedade;  

c) o desenvolvimento humano se efetuaria no quadro do agir, isto é, todos os 

conhecimentos construídos são sempre produtos de um agir que se realiza em 

determinado quadro social;  

d) os processos de construção dos fatos sociais e os processos de formação das pessoas 

individuais seriam duas vertentes complementares e indissociáveis do mesmo 

desenvolvimento humano;  

e) a linguagem desempenharia um papel fundamental e indispensável no 

desenvolvimento, considerando-se que é por meio dela que se constrói uma 

“memória” dos pré-construídos sociais e que é ela que organiza, comenta e regula o 

agir e as interações humanas, no quadro das quais são reproduzidos ou reelaborados 

os fatos sociais e os fatos psicológicos. 

 

 

Os princípios levantados por Bronckart orientam as discussões relativas ao estatuto 

do texto e a problemas teóricos enfrentados pelo ISD na contraposição a outras orientações, 

mesmo algumas de base sociointeracionista. Bronckart enumera os principais objetos de 

pesquisa nos estudos do ISD, aqui também referidos por Machado e Cristóvão (2006, p550): 

 

a) os pré-construídos sociais, dentre os quais teríamos as atividades sociais, as 

formações sociais, as línguas naturais e os gêneros de uma determinada sociedade; 

b) as características dos sistemas educacionais e formativos, institucionalizados ou 

não, que permitem a transmissão dos pré-construídos sociais às novas gerações; 

c) os mecanismos de apropriação e de interiorização por meio dos quais os indivíduos 

constroem seus conhecimentos e sua identidade como pessoa. 

Além desses aspectos, também são enfrentadas questões de cunho didático-

metodológico referentes à organização da atividade docente e aos modelos de análise de textos.  

Neste tocante, Bronckart é responsável pelo estabelecimento de dois níveis de consideração do 

texto, ditos domínios de análise de textos: as condições externas de produção, que envolvem 

parâmetros do mundo físico (emissor, receptor, espaço e momento em que o texto é produzido) 

e parâmetros do mundo sociossubjetivo (elementos da interação comunicativa que integram 
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valores, normas e regras); e a arquitetura interna dos textos, que se distingue em outros três 

subníveis: infraestrutura textual, mecanismos de textualização e mecanismos de enunciação.  

As condições de produção, a infraestrutura do texto e as operações linguístico-

discursivas efetivadas a partir de elementos de textualização e de enunciação,  desenvolvem-se 

com objetivos específicos para que se estabeleçam o que Schneuwly (1998) denominou de 

operações de linguagem: 

a) Operações de ação ou acionais: que envolvem a mobilização de representações 

sobre o contexto físico da atividade, do contexto sócio-subjetivo, sobre a interação 

comunicativa e a mobilização de conhecimentos de mundo que podem ser 

verbalizados nesse contexto.  

b) Operações discursivas: que envolvem o gerenciamento da infraestrutura textual, 

que envolve a organização global e local dos conteúdos e a seleção de um determinado 

tipo de discurso.  

c)Operações linguístico-discursivas: que envolvem todas as operações de 

textualização, tais como o estabelecimento de relações entre os segmentos, 

enunciados e orações, com os mecanismos de coesão nominal e verbal e os 

mecanismos de conexão; o estabelecimento de um posicionamento enunciativo, que 

envolve o gerenciamento de vozes e a expressão das modalizações, finalmente, a 

construção dos enunciados e a seleção dos itens lexicais. 

 

Em nosso trabalho fazemos a opção por nos fundamentarmos centralmente na 

abordagem do Interacionismo Sociodiscursivo, uma vez que essa corrente teórica carrega claro 

e expressivo suporte para a prática docente com relação à atividade escrita, que constitui foco 

pragmático de nossa pesquisa. Desse modo, alguns dos aspectos apenas sumariamente referidos 

até aqui sobre o Interacionismo Sociodiscursivo terão desenvolvimento em seções posteriores. 

 

3.2.2 Contribuições do ISD para o Letramento Escolar 

“O estudo dos gêneros textuais não é novo, mas está na moda”. A frase - atribuída 

a Luís Antônio Marcuschi (1988) - testifica do momento que se estabeleceu no contexto 

acadêmico e escolar a partir do final dos anos 80 do século XX, principalmente quando o debate 

se refere ao ensino de línguas maternas. No Brasil, o período corresponde a intenso processo 

de divulgação e discussão das diversas abordagens propostas sobre o tema, num quadro de 

progressivo esclarecimento da complexa rede de questões terminológicas e epistemológicas das 

teorias sobre conceitos como texto, enunciado, gêneros e discurso, entre outros.  
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No campo acadêmico, alternavam-se grupos que pesquisavam e defendiam 

pontualmente alguma das concepções surgidas no plano internacional e grupos mais recentes 

que têm proposto a chamada “síntese brasileira” nos estudos de gêneros.  

Se, por um lado, as questões teóricas estavam se resolvendo; por outro, não se 

apresentavam claras ainda as questões metodológicas que suportassem as ações de ensino 

envolvendo os gêneros de texto. Havia inúmeras alternativas, mas pouca segurança e 

uniformidade nas escolhas.  

Tradicionalmente, o ensino da escrita, em grande parte, ainda estava centrado na 

abordagem exclusiva de aspectos formais da língua, sem considerar o caráter sociodiscursivo 

da linguagem. Ao longo das discussões, entretanto, esse quadro foi se modificando. E para isso 

dois fatores se mostraram fundamentais. O primeiro deles diz respeito à constituição do 

consenso de que, mesmo a partir de bases teóricas diversas, o ensino de línguas deveria refletir 

as realidades culturais e interacionais de seus praticantes. Assim, o ensino passava a valorizar 

o texto como interface imediata e intermediadora do discurso e do gênero, e não mais ficaria 

restrita às palavras e sentenças isoladas de qualquer contexto.   

O segundo fator refere-se à elaboração dos PCN (1987; 1992; 2000) como 

orientação teórico-metodológica oficial para o ensino de línguas. No caso do ensino de língua 

materna, por exemplo, os PCN se assentavam teoricamente em duas principais abordagens: na 

teoria enunciativo-discursiva de Bakhtin e no interacionismo sociodiscursivo.  

O caráter sócio-interacionista da linguagem verbal aponta para uma opção 

metodológica de verificação do saber linguístico do aluno, como ponto de partida para 

a decisão daquilo que será desenvolvido, tendo como referência o valor da linguagem 

nas diferentes esferas sociais. (PCN, 2000, p.18) 

 

 

Em sua configuração taxonômica, os PCN fazem referência constante a termos 

cunhados em conformidade com a abordagem bakhtiniana.  

 

Toda e qualquer análise gramatical, estilística, textual deve considerar a dimensão 

dialógica da linguagem como ponto de partida. O contexto, os interlocutores, gêneros 
discursivos, recursos utilizados pelos interlocutores para afirmar o dito/escrito, os 

significados sociais, a função social, os valores e pontos de vista determinam formas 

do dizer/escrever. (PCN, 2000, p.21) 
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Por se constituir de um conjunto de orientações teórico-metodológicas para o ensino 

de línguas, os PCN também encontram na seara do Interacionismo Sociodiscursivo tereno fértil 

para sua fundamentação, uma vez que o ISD apresenta substancial foco na abordagem 

pedagógica. Isso se verifica exemplarmente na disposição do ISD em formular ferramentas de 

organização do trabalho docente e da própria atividade de aprendizagem do aluno através do 

adensamento dos conceitos de “transposição didática” e de “sequência didática”. 

Em seus pressupostos, o ISD enfatiza a preocupação com a configuração 

metodológica para transpor a complexa gama de conhecimentos teóricos sobre os gêneros de 

texto reunidos em variadas abordagens para o ambiente de aprendizagem.  A partir dos 

princípios do ISD delimitados por Bronckart (2003), Machado e Cristóvão (2006, p. 551-552) 

identificam a seguintes questões: 

 

A diversidade teoricamente ilimitada dos gêneros e a variabilidade de sua 

manifestação concreta nos textos introduz um problema de ordem metodológica, que 

é o da definição particular de cada um deles, de sua classificação e da identificação de 

suas características centrais. 

Para o autor, estamos sempre diante de uma certa circularidade metodológica 

inevitável, uma vez que, para conceituar os gêneros, devemos primeiro ter algum 

conhecimento sobre o que eles são. [...] Em relação ao ensino de gêneros, seria 

necessário construirmos materiais didáticos adequados, que propiciassem a 

transposição didática dos conhecimentos científicos sobre os gêneros para o nível dos 

conhecimentos a serem efetivamente ensinados, de acordo com o nível das 

capacidades dos alunos, isto é, que efetivássemos uma transposição didática 

adequada. 

 

Inicialmente, o conceito de “transposição didática” (TD) remete aos trabalhos 

científicos do filósofo francês Michel Verret (1975). Posteriormente foi sistematizado por Yves 

Chavallard (1985), ao abordar a organização didática dos saberes sábios (saberes adquiridos) 

em saberes ensináveis (didaticamente organizados e transformados em conhecimentos 

ensinados).  

A partir do processamento e atualização desse referencial, o ISD elabora a 

didatização dos conhecimentos sobre gêneros de texto e propõe compreensão da transposição 

didática segundo a qual o conhecimento (sobre gêneros) passa por uma série de deslocamentos 

e rupturas. Compõe-se, então, um quadro de transformações constituído em três etapas (Dolz; 

Gagnon; Canelas-Trevisi, 2009).  
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Primeiramente, os saberes científicos, por um processo de modelização do gênero 

(práticas de linguagem tipificadas em modelos textuais), são transformados em conhecimento 

a ser ensinado; em seguida, dá-se a segunda etapa em que se elaboram tarefas e instrumentos 

de transposição didática e o conhecimento a ser ensinado transforma-se em conhecimento 

efetivamente ensinado. Finalmente, na terceira etapa, este conhecimento transforma-se em 

conhecimento efetivamente aprendido por meio da aplicação da sequência didática em sala de 

aula para produção final do gênero. 

QUADRO 3: Etapas de Transposição didática no ISD  

 

Fonte: Adaptado de BARROS (2012, p.14) 

  

De acordo com os autores da concepção sociodiscursiva interacionista, o processo 

ensino-aprendizagem de gêneros também exige a formulação de um modelo didático de gênero. 

A partir desse modelo é que se efetivam as transposições didáticas. A elaboração de um “objeto 

descritivo e operacional, constituído para apreender o fenômeno complexo da aprendizagem de 

um gênero” (De Pietro et all, 1996/1997, p. 108) permite visualizar as características 

linguísticas, discursivas e acionais como propriedades ensináveis de um gênero, adequando-as 

a determinado nível de ensino e às capacidades de linguagem dos aprendizes.  

De acordo com Schneuwly e Dolz (2004, p. 82), a formulação de um modelo 

didático de gênero deve orientar-se pelos seguintes princípios: a) legitimidade (referente a 

saberes cientificamente estabelecidos por especialistas); b) pertinência (ajustado aos objetivos, 

finalidades do processo ensino-aprendizagem e às capacidades dos alunos); c) solidarização 

(efetivamente aplicado à consolidação de saberes coerentes com os objetivos de aprendizagem). 
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Os modelos didáticos resultam da observação de um conjunto de textos 

pertencentes a uma categoria genérica, destacando-se os seguintes aspectos: características da 

situação de produção, conteúdos típicos do gênero, formas de mobilizar esses conteúdos, 

construções composicionais características e estilo particular do gênero no que se refira às 

configurações das unidades linguísticas, posição enunciativa do locutor e modalizações. 

Apoiadas em Dolz e Schneuwly, Machado e Cristóvão (2006, p.558) ressaltam que:  

 

para a construção de um modelo didático do gênero, deve-se conhecer o estado da arte 

dos estudos sobre esse gênero; as capacidades e as dificuldades dos alunos ao 

trabalharem com textos pertencentes ao gênero selecionado, as experiências de 

ensino/aprendizagem desse gênero, assim como as prescrições presentes nos 

documentos oficiais sobre o trabalho docente. Esses pontos nos ajudariam a definir o 

tipo de intervenção didática a ser desenvolvida e a construir o modelo, com a definição 

dos objetivos de ensino do gênero adaptados ao nível dos alunos e a organização das 

categorias que serão exploradas em uma determinada sequência didática. Assim, essas 

sequências serão guiadas por um número limitado e preciso de objetivos e serão 

constituídas por um conjunto de atividades organizadas em um projeto global de 

apropriação de algumas das dimensões constitutivas de um gênero. 

 

Evidenciamos, pois, a partir do que tratamos até aqui, um conjunto de contribuições 

que o ISD pode acrescentar ao desenvolvimento de projetos de letramento no ambiente da sala 

de aula. As suas proposições teóricas ou a clara representação de seus pressupostos nos 

mecanismos oficiais de orientação pedagógica como os PCN trazem perspectivas de efetivo 

tratamento das questões de linguagem dentro de uma abordagem interacionista sociodiscursiva, 

firmada na relevância de aspectos culturais e históricos para a ação interativa.  

Mas apenas o acesso às proposições teóricas do ISD ou de qualquer outra corrente 

não é garantia de bom andamento do processo ensino-aprendizagem. O estabelecimento de 

projetos de letramento por meio de modelos didáticos de gêneros requer apuro na apreensão de 

seus princípios norteadores, assertividade na definição de objetivos de ensino, assimilação dos 

variados níveis de conhecimento mobilizados no processo de transposição didática. 

Com relação à realização de atividades linguageiras no âmbito da educação escolar, 

todo esse nível de exigências e necessidades tem se imposto mais imediatamente aos 

professores de línguas. Mas não somente a eles. Nas demais áreas do conhecimento, embora 

em medida proporcional a propósitos formativos distintos e mais imediatos, os professores 

também se veem demandados a compreender adequadamente as questões que permeiam a 

relação linguagem, ensino e aprendizagem.  
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Todos precisamos investir tempo e esforço em processos formativos e/ou 

autoformativos que nos garantam minimamente acesso aos conhecimentos relevantes deste 

domínio, entre os quais os referentes aos gêneros de texto, presença inequívoca nas ações que 

se realizam com ou sobre a linguagem. Afinal, conforme afirma Bakhtin (1997, p. 279), “todas 

as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão sempre relacionadas com a 

utilização da língua. Não é de surpreender que o caráter e os modos dessa utilização sejam tão 

variados como as próprias esferas da atividade humana”. De fato, estamos todos implicados, 

pois vivemos. E muito mais ainda, quando ensinamos. 

 

3.2 Delimitando aspectos da prática docente 

Tomar a expressão prática docente como categoria orientadora de atividade de 

pesquisa acadêmica é tarefa complexa dada a própria complexidade que envolve esse tema. E 

isso ocorre em função da variedade de configurações que o termo assume nas diversas 

abordagens verificadas. Na maioria das vezes é tomada apenas como termo adjunto, em que 

outra categoria é destacada e a expressão prática docente ora funciona como domínio em que 

aquela categoria é examinada de modo predominante (p.e.: relação teoria/prática na ação 

docente), ora é delimitada para identificar o contexto específico em que deve ser considerada, 

recebendo imediata referenciação por acréscimo de termo especificador  ou conjugação com 

outras categorias que lhe são correlatas (p.e.: prática docente reflexiva ou   saberes profissionais 

e prática docente). 

Dessa constatação decorre a nossa proposição de também delimitar alguns aspectos 

e interrelações para o conceito de prática docente no domínio deste estudo. E para isso 

recorremos à contribuição de diversos autores como Libâneo (1994); Pimenta (2012); Saviani 

(1994); Padilha (2002), Luckesi (1994). 

Um primeiro aspecto que ressaltamos diz respeito ao fato de que toda ação docente 

é orientada por um conjunto de percepções subjetivas da realidade. A partir delas, o professor, 

em níveis variados de apreensão e consciência, constrói a imagem de si e de outros sujeitos 

participantes do processo e assenta, teórica e pragmaticamente, sua atitude de mediação 

pedagógica.  
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Para Franco e Pimenta (2012, p.17), “realizado por seres humanos entre seres 

humanos, o ensino é transformado pela ação e relação entre os sujeitos (professores e 

estudantes) situados em contextos diversos: institucionais, culturais, espaciais, temporais, 

sociais”.  

O entendimento dos objetivos, conteúdos e métodos da educação se modifica 

conforme as concepções de homem e da sociedade que, em cada contexto econômico 

e social de um momento da história humana, caracterizam o modo de pensar, o modo 

de agir e os interesses das classes e grupos sociais. A pedagogia, portanto, é sempre 

uma concepção da direção do processo educativo subordinada a uma concepção 

político-social. (LIBÂNEO, 1994, p. 52) 

 

Assim, dependendo do nível de relevância que é dada a tais contextos, e 

influenciada ainda pelo tipo de relações entre professor e aluno que ali se desenvolvem, a prática 

docente assume configurações bastante distintas e até contraditórias. Práticas que se alienam de 

aspectos sociocomunicativos, assumem um papel alienante de seus alunos. Em contrapartida, 

se esses aspectos são considerados, há a possibilidade de a ação docente acontecer em 

perspectiva mais significativa e transformadora. 

A partir dessa primeira consideração, recorremos a Libâneo (1994) para traçar um 

quadro sinótico das concepções pedagógicas que costumam embasar as práticas docentes em 

sala de aula. Para esse autor, essas concepções estão reunidas em dois grandes blocos: as 

pedagogias liberais (não-críticas ou tradicionais) e as pedagogias progressistas ou críticas. 

Dentro da concepção liberal, estão as correntes Tradicional, Renovada e Tecnicista. Entre as 

correntes de concepção crítica estão a Pedagogia Libertadora e a Pedagogia Crítico-social. 

Nas correntes de concepção liberal predomina a figura do professor como centro do 

processo educativo, já que, na Pedagogia Tradicional, ele é único detentor do conhecimento. 

Ao aluno cabe receber o conteúdo transmitido pelo professor. Nessa perspectiva pedagógica, 

está afastada qualquer tentativa de relacionar o conhecimento com a realidade e com questões 

sociais.  

Numa tentativa de superar essa situação, surge a corrente Renovada, cujo maior 

representante é a Escola Nova, centrada no aluno e em suas percepções do objeto de 

aprendizagem. A ação do professor busca “colocar o aluno em condições propícias para que, 

partindo de suas necessidades e estimulando os seus interesses, possa buscar por si mesmo 

conhecimentos e experiências” (Libâneo, 1994, p. 65).  Outra corrente de pensamento liberal é 

a Pedagogia Tecnicista, através da qual sugere-se a racionalização do ensino, trabalhando com 
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a operacionalização de objetivos instrucionais. O professor funciona como ponte de acesso ao 

conhecimento científico, supondo que assim possibilitará ao aluno condições de agir de maneira 

autônoma.  

Em ambas as correntes, entretanto, ressalta a superficialidade da relação entre 

professor e aluno e a artificialidade com que o conhecimento é abordado. Como propostas 

sinalizam para uma ação transformadora, mas, na prática, encontram barreira na instituição da 

figura do professor como mero estimulador da aprendizagem e na reprodução do conhecimento 

dentro de uma visão tradicional, inócua, portanto, quanto à possibilidade de reflexão crítica do 

aluno diante da realidade sócio-histórica. Essas perspectivas normalmente refletem no trabalho 

docente que, segundo Padilha (2002, p.6), é “permeado pela alienação, caracterizada pela 

ausência total de reflexão [...] que não forma consciência crítica em torno da prática educativa, 

cujo fim seria o de desenvolver a capacidade de discernir, de analisar”. 

Na perspectiva de reverter essa condição tradicionalmente descontextualizada da 

atividade docente, Libâneo categoriza como pertencentes à corrente Progressista as pedagogias 

Libertadora e Crítico-Social. A Pedagogia Libertadora dá ênfase às temáticas sociais, 

propiciando a reflexão sobre temas cotidianos e situados no contexto próximo do aluno, 

caracterizando o ato de aprender como o ato de conhecer a realidade e agir sobre ela 

criticamente. 

A Pedagogia Crítico-Social pressupõe a difusão e a apropriação crítica do 

conhecimento sistematizado historicamente pela humanidade. Entretanto o processo de ensino 

não está centrado nos conteúdos nem nas figuras do professor ou do aluno, mas na aquisição de 

um saber que possa ser articulado com a realidade social de modo a propiciar participação ativa 

no processo de organização e democratização da sociedade. Nessa corrente pedagógica, 

segundo Luckesi (1994, p.69): 

Os conteúdos são conhecimentos culturais universais incorporados pela humanidade, 

mas permanentemente reavaliados face às realidades sociais [...]; o aluno deve ter 

acesso aos conteúdos e ligá-los às experiências concretas - a continuidade, mas 

também lhe proporcionando elementos de análise crítica que ajudem a ultrapassar a 

experiência, os estereótipos, as pressões difusas da ideologia dominante – é a ruptura. 

 

Para Pimenta (2017, p.21), nessa perspectiva, 

 

Os saberes teóricos propositivos se articulam aos saberes da prática ao mesmo tempo 

ressignificando-os e sendo, por sua vez, ressignificados. Assim, o papel da teoria é 

oferecer aos professores perspectivas de análise para compreenderem os contextos 
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históricos, sociais, culturais, organizacionais e de si mesmos como profissionais, nos 

quais se dá sua atividade docente, para neles intervir, transformando-os. 

 

Diante de tantas perspectivas pedagógicas, como se situa o professor? Que nível de 

consciência sobre cada uma delas ele manifesta? Estas e outras questões têm gerado 

posicionamentos bastante controversos quando o assunto é a representação que o professor 

manifesta em suas práticas em referência às correntes pedagógicas tratadas. 

É corrente a visão de que o professor, ainda que de modo pouco consciente, sempre 

manifesta algum nível de subordinação didático-metodológica a determinada corrente 

pedagógica. E isso se evidencia nas escolhas que efetiva quanto aos métodos que emprega, na 

visão de mundo de que comunga, no tipo de relação que estabelece com o aluno. Mas esses são 

parâmetros pouco objetivos, já que, algumas vezes, a prática do professor envolve ações 

tomadas de maneira espontânea, sem que resulte obrigatoriamente de uma filiação 

metodológica, mas determinadas pela limitação de seu repertório de saberes, por deficiências 

em seu processo formativo, ou ainda simplesmente por escolhas para as quais se oriente por 

indicadores circunstanciais. 

Algumas proposições teóricas levadas a cabo por estudos contemporâneos têm 

trazido luz a essa questão tão cheia de meandros e melindres. Pimenta (1999, p. 19) aponta o 

surgimento da questão dos saberes docentes como elemento crucial para a definição de sua 

identidade, definida por elementos como 

 

significação social da profissão; da revisão constante dos significados sociais da 

profissão; da revisão das tradições. Mas também da reafirmação das práticas 

consagradas culturalmente e que permanecem significativas. Práticas que 

resistem a inovações porque prenhes de saberes válidos às necessidades da 

realidade. Do confronto entre as teorias e as práticas, da análise sistemática das 

práticas à luz das teorias existentes, da construção de novas teorias. 

 

Fica posta em evidência, assim, a importância de o professor investir em sua 

formação (e autoformação), na qual tenha oportunidade de reelaborar os saberes inicialmente 

adquiridos, repercutindo em sua prática docente, criando condições de dar respostas aos 

desafios que surgem ao longo de sua atuação profissional.  

Outra abordagem recorrente e afeita ao tema anterior é a temática do professor 

reflexivo, característica que o habilita a perceber de maneira autônoma as consequências de 

fatores políticos e socioculturais para o seu trabalho. Libâneo, ressaltando a importância de essa 
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reflexão se caracterizar como atitude permanente, e não banalizada como a habilidade de buscar 

soluções imediatas, chama a atenção para  

 

[...] a necessidade de reflexão sobre a prática a partir da apropriação de teorias como 

marco para as melhorias da prática de ensino, em que o professor é ajudado a 

compreender seu próprio pensamento e a refletir de modo crítico sobre sua prática e, 

também, a aprimorar seu modo de agir, seu saber-fazer, internalizando também novos 

instrumentos de ação” (Libâneo, 2002, p. 70). 

 

Analisando o significado da reflexão na prática docente, Brito (2006, p.4-5) faz 

importante alerta quanto “aos riscos de se reduzir a prática reflexiva aos problemas e desafios 

internos da aula”. E imediatamente acrescenta: 

 

É preciso reflexão na e sobre a ação, envolvendo os/as docentes na leitura/análise 

crítica e coletiva do trabalho pedagógico, compreendendo-o como prática social 

multidimensionada. Enfim, nessa perspectiva de reflexão crítica e coletiva insere-se a 

premissa de que os/as professores/as se apoiam mutuamente ao partilharem 

conjuntamente problemas e práticas, produzindo um acervo de saberes teórico-

práticos que vão ao encontro das exigências e das necessidades postas no fazer 

profissional. 

Outro grave elemento que pode se apresentar como entrave ao processo de 

consolidação de um caráter reflexivo do professor é o processo de precarização da escola e de 

proletarização da atividade docente, processos que ainda não estão superados e a respeito dos 

quais Paulo Freire (1996, p.43-44) já alertava: 

 

É uma pena que o caráter socializante da escola, o que há de informal na experiência 

que se vive nela, de formação ou deformação, seja negligenciado. Fala-se quase 

exclusivamente do ensino dos conteúdos, ensino lamentavelmente quase sempre 

entendido como transferência do saber. Creio que uma das razões que explicam este 

descaso em torno do que ocorre no espaço-tempo da escola, vem sendo uma 

compreensão estreita do que é educação e do que é aprender. 

No bojo das discussões sobre a proletarização da categoria docente surge outro 

aspecto que nem sempre tem merecido a devida atenção: a racionalização tecnológica, muitas 

vezes representada pelo excessivo controle burocrático das atividades do professor. Se, por um 

lado, esse processo favoreceu a rotinização da ação docente; por outro, põe em evidência um 

outro valor: a impositiva necessidade de autonomia do professor para atuação reflexiva.  

Para Contreras (2002), a ação das instâncias de gestão e “a relativa autonomia da 

escola e do papel do professor criam espaços não definidos nem totalmente fechados, de difícil 

controle técnico e burocrático, nos quais cabem ações de resistência à imposição controladora”. 
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Nessa perspectiva também ganha espaço um outro fator importante para o perfil profissional 

do professor, como resultante de uma perspectiva de atuação reflexiva: a formação continuada. 

Trata-se de tema complexo e investido de abordagens teóricas que dão ênfase ao 

modo contraditório com que se estabeleceu no Brasil. Andaló (1995) e Candau (1997) dão conta 

de que em suas primeiras experiências, datadas dos anos 60, as iniciativas foram consideradas 

inadequadas aos anseios dos professores. À época, a proposição dos Cursos de 

Aperfeiçoamento do Instituto de Educação do Rio de Janeiro, em parceria com o INEP, por 

exemplo, fora considerada insatisfatória e desarticulada da realidade das escolas pelos docentes. 

Analisando dados da época, Alferes e Mainardes (2011, p.1) verificaram que 

os resultados da pesquisa demonstraram que 80% dos docentes propunham uma 

reforma no sentido de se tratar de assuntos práticos de interesse do professor primário; 

69% sugeriram que as aulas deveriam partir de problemas reais do cotidiano escolar; 

42% opinaram que tais aperfeiçoamentos deveriam ser planejados levando em 

consideração as sugestões dos docentes; 43% recomendaram mais ênfase nas questões 

práticas. 

 

Apesar das críticas, o modelo de formação continuada, em seu início, segue 

caracterizado pelo princípio de “valorização de princípios de racionalidade técnica, da 

hierarquização de funções, da burocratização da escola, com repercussões diretas nas alterações 

das funções de planejamento e execução”. (Silva; Frade, p. 33). A formação estava voltada ao 

atendimento de necessidades pontuais, geralmente em atenção questões de adaptação 

curricular, tecnológica ou aquisição de habilidades específicas de interesse da organização 

escolar. Eram secundarizadas as demandas dos professores e desconsiderados os aspectos 

políticos e socioculturais do contexto onde eles atuavam.  

A partir dos anos 90, estabeleceu-se maior   valorização da formação em serviço 

como forma de aproximação das reflexões sobre a prática profissional. Ainda assim, a inserção 

do professor nesse processo continuava destituída de conteúdos que o colocassem como centro 

das questões mais consistentes quanto à prática docente de modo a poder influenciar no 

planejamento do percurso formativo. Normalmente estabelecidos pelas instâncias do poder 

público, os processos de formação não realizavam previamente diagnóstico das necessidades 

dos professores, mas se originavam das sucessivas políticas governamentais. E esta ainda é uma 

realidade verificada em muitos contextos da educação. 
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Embora a questão da formação continue envolta a tantos entraves, a partir do 

adensamento dos estudos teóricos sobre o professor reflexivo e o professor-pesquisador, abrem-

se caminhos para uma atuação mais efetiva dos docentes na construção coletiva de seus 

percursos formativos. Já se verificam muitas iniciativas nesse sentido. Ainda assim, Nóvoa 

(1992, p.22) alerta para um dilema ainda bem presente, para cuja resolução todos somos 

chamados a contribuir:   

Nos próximos tempos vai decidir-se uma parte importante da definição futura da 

profissão docente: consolidação de novas regulações e dispositivos de tutela da 

profissão docente ou desenvolvimento científico da profissão docente no quadro de 

uma autonomia contextualizada? 

Pelo exposto, podemos perceber que para o atingimento de um cenário favorável 

ao desenvolvimento da educação profissional com caráter unitário, politécnico e integral é 

fundamental que seus agentes pedagógicos assumam atitude reflexiva, de modo a subsidiar suas 

ações orientados pela compreensão adequada da interrelação subjetiva de suas práticas docentes 

com fatores de ordem política e sociocultural; e como fruto do projeto de formação continuada 

que construamos. 

Situados no contexto dessas discussões, à luz das noções teóricas aqui delineadas e 

mobilizando saberes sobre letramento e gêneros de texto, propomos neste trabalho o 

enfrentamento desses e de outros desafios a partir da verificação de carências e de demandas, 

mas também de possibilidades de uma prática docente significativa, reflexiva e efetivamente 

transformadora. Nesse sentido, interessa-nos sobremaneira identificar o estado de percepção 

teórico-metodológica e a autorrepresentação dos docentes quanto à proposição de atividades de 

escrita (com variada configuração genérica) no domínio delimitado para desenvolvimento de 

nossa pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1 Abordagem Investigativa  

Neste estudo tomamos como objeto de investigação a prática docente, situada em 

contexto de desenvolvimento de ações de linguagem no ambiente escolar. Buscamos analisar, 

particularmente, aspectos da fundamentação teórico-metodológica que dá suporte à prática de 

professores da Educação Profissional e Tecnológica (EPT), quando da proposição de atividades 

de produção textual escrita aos alunos.  Interessa-nos especialmente a detecção do modo como 

os professores de EPT representam a si próprios e a sua ação pedagógica no contexto das 

atividades linguageiras de seus alunos.  Por opção metodológica, a investigação ficou restrita a 

um grupo de professores com atuação em curso do Ensino Médio Integrado do Campus 

IFMA/Monte Castelo, com deliberada exceção dos que ministram disciplinas na área de 

línguas, uma vez que estes, por sua prática, já são, potencialmente, familiarizados com algum 

nível de discussão das questões teóricas aqui apontadas.  

Para efetivarmos nossos objetivos da investigação científica, fundamentamo-nos 

em um arranjo metodológico que tem como base a abordagem qualitativa, com opção pelos 

pressupostos da pesquisa exploratória. A opção pela abordagem qualitativa se justificou por ela 

possibilitar que se considerem, no processo de investigação, as condições sócio-históricas em 

que as ações docentes se desenvolvem, dando margem para que fossem levadas em conta, 

inclusive, categorias não consideradas previamente.  Nesse sentido, a escolha da pesquisa 

exploratória como estratégia metodológica criou a possibilidade de interação entre pesquisador 

e pesquisados em prol do levantamento e sistematização de conhecimentos reconhecidos pelos 

sujeitos da pesquisa como necessários para gerar reflexão sobre a própria atividade docente e 

construir estratégia para enfrentamento de problemas detectados. Nesse processo, concordando 

com Bomfim, Silva e Maldonado (2014, p. 134), consideramos que: 

 

O trabalho conjunto entre pesquisadores e pesquisados vem se mostrando profícuo 

para o conhecimento e reflexão sobre a realidade de grupos sociais e para a proposição 

de ações que gerem as mudanças tidas como desejáveis e necessárias. O pesquisador 

é tido como a pessoa que contribui com o grupo a partir dos seus conhecimentos 

científicos, que é colocado a serviço dos pesquisados, os quais também colocam seus 

conhecimentos em pauta para subsidiar trabalhos em comum, mesmo que com papéis 

e atribuições distintas. 
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A efetivação de levantamento de dados dessa natureza possibilita identificar 

princípios que corroboram as escolhas didático-pedagógicas desses professores e, a partir dos 

pressupostos levantados na fundamentação teórica desta pesquisa, analisar a percepção que 

esses professores apresentam acerca das noções linguagem, de letramento e de gêneros de texto. 

A coleta de dados subsidia o atingimento de outro propósito: definimos como produto 

educacional decorrente de nossa pesquisa, e como ponto de partida do processo de formação a 

ser construído coletivamente com os professores que venham a nele se engajar, a oferta de uma 

oficina denominada NOÇÕES SOBRE LETRAMENTO E GÊNEROS DE TEXTO - OFICINA 

DE ENGAJAMENTO. 

Na oficina os professores pesquisados foram mobilizados a participar das ações 

coletivas de planejamento e elaboração de percurso formativo tendo como estratégia 

motivadora a reflexão sobre a própria prática docente cotejada com questões teóricas a respeito 

de letramento e gêneros de texto.   Esta ação se desenvolveu por meio atividades práticas na 

Oficina de Engajamento, sob fundamentação da abordagem do Interacionismo Sociodiscursivo 

(ISD).  

 

 4.2 Sujeitos Pesquisados e Instrumentos de Investigação 

Conforme já indicado, esta investigação científica acontece como parte de nossas 

atribuições acadêmicas como mestrando do Curso de Mestrado Profissional em Educação 

Profissional e Tecnológica do polo IFMA - Profept/IFMA.  Filia-se à linha de pesquisa Práticas 

Educativas em Educação Profissional e Tecnológica. 

Por um enquadramento epistemológico, compreendemos a EPT a partir do 

entendimento do trabalho como princípio educativo. Esse referencial nos faz vislumbrar a 

caracterização da educação profissional necessariamente com um caráter omnilateral, integral 

e emancipador. Essa orientação determina que a pesquisa se situe contextualmente no âmbito 

do Ensino Médio Integral, e sugere o perfil do professor atuante nessa modalidade de ensino da 

EPT.  

Elegemos como corpus de investigação um grupo de professores que atendem aos 

pré-requisitos indicados e atuam no curso Técnico de Química, na modalidade Ensino Médio 

Integrado do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão, campus São 

Luís/Monte Castelo. Mais especificamente, são 4 (quatro) professores que, pela efetividade de 

suas interações responsivas, pela participação continuada nas atividades práticas da oficina e 
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pelo perfil acadêmico aferido, foram selecionados entre os 6 (seis) que foram sondados 

inicialmente. Essa escolha se justifica pelo fato de atuarmos há muitos anos como professor de 

Língua Portuguesa do curso de Licenciatura em Química deste mesmo campus, o que tem 

favorecido a constituição de considerável escopo teórico-metodológico sobre as atividades de 

linguagem nessa área específica. Também nos orientou nessa escolha a percepção de que, 

atuando com docentes de uma mesma área do conhecimento, era possível lidar com categorias 

genéricas de uso frequente naquele domínio discursivo. 

São, portanto, 4 (quatro) professores, todos com formação universitária na área de 

Química (Química Industrial e/ou Licenciatura em Química) e com atuação em disciplinas 

ofertadas ao Curso Técnico em Química - na modalidade Médio Integral - nos anos de 2018, 

2019 e 2020.  A seguir, apresentam-se breves perfis dos professores pesquisados: 

1) A professora A (PA) é servidora do IFMA, atua há 10 anos no magistério e, no 

período de 2018 a 2020 ministrou as disciplinas Química; Química Geral 

Experimental; Química Analítica; Química Analítica Experimental; Química 

Orgânica; Fundamentos de Ciências do Ambiente. É licenciada em Química. 

2) O professor B (PB) é graduado em Química Industrial, atua no magistério há 29 

anos. É servidor do IFMA, onde tem ministrado as disciplinas Química Geral, 

Físico Química, Processos Industriais, Operações Unitárias, Química 

Ambiental, Tópicos Especiais em Química. 

3) O professor C (PC) é graduado em Química Industrial e licenciado em Química. 

Atua no magistério há 30 anos. Tem ministrado aulas de Química Geral, Físico-

Química, Química Orgânica, Fundamentos de Bioquímica. É servidor do IFMA. 

4) A professora D (PD) é graduada em Química Industrial, com pós-graduação em 

Formação de Professores. É servidora do IFMA, atua no magistério há 26 anos 

e ministrou as disciplinas Química Geral Experimental, Físico-Química, 

Química Analítica Experimental, Físico-Química Experimental nos anos de 

2018, 2019 e 2020. 

 

Como instrumentos de pesquisa, recorremos à aplicação de entrevista 

semiestruturada, disponibilizada por meio eletrônico (google form) aos professores, aliada à 

análise da proposta de produção textual elaborada a partir do emprego da técnica de instrução 

ao sósia. A técnica, consistiu em exercício prático desenvolvido durante a oficina, em que o 
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professor apresentava orientações a um “sósia” que aplicaria a atividade em seu lugar na sala 

de aula. Segundo Freitas (2018, p.1), a utilização dessa técnica, criada pelo psicólogo italiano 

Ivar Oddone, possibilita realizar uma reflexão sobre o trabalho, como forma de deslindar as 

realidades particulares que o envolvem. Revela-se bastante propícia à coleta de dados 

considerando-se ainda o que apontam Anjos e Magro (2008, p. 233) sobre a técnica: “o diálogo 

deixa de ser objeto de pesquisa e assume o lugar de método. [...] é através da enunciação de sua 

ação que o trabalhador traz as realidades do trabalho”.  

Assim, a aplicação da técnica de instrução ao sósia se deu já na etapa de realização 

da Oficina de Engajamento para possibilitar que, através das interações intersubjetivas que 

propicia, pudéssemos aferir a configuração concretamente dada nas práticas docentes e se 

revelassem os saberes e as competências envolvidas.  

A coleta de dados foi organizada em duas fases. A primeira consistiu na aplicação 

de questionário com questões abordando as três categorias de análise referenciadas pela 

fundamentação teórica discutida com os pressupostos conceituais da pesquisa: letramento; 

gêneros de texto e prática docente.  

Fundamentamos esta análise nas interações subjetivas realizadas quando da 

testagem da oficina proposta como objeto educacional decorrente do estudo realizado. Nesta 

fase contamos com o feedback dos professores pesquisados através da aplicação de atividade 

orientada pela técnica de instrução ao sósia. Nela solicitávamos aos professores a elaboração 

de uma proposta de produção textual com as seguintes instruções: 

 

Quadro 04: Proposta de Atividade - Instrução ao Sósia 

ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE PRODUÇÃO TEXTUAL ESCRITA 

 

(INSTRUÇÕES AO SÓSIA) 

Caro professor, nesta atividade solicitamos que seja elaborada uma 

proposta de produção textual escrita (simulada ou baseada em situação já 

experimentada em sala de aula). Neste caso, especificamente, sugere-se que a 

proposta seja realizada a partir da técnica de instrução ao sósia (veja 

esclarecimentos a seguir). Indicamos os seguintes parâmetros para sua 

realização: 

A partir da técnica de instrução ao sósia, que, segundo Freitas (2018, 

p.1), possibilita realizar uma reflexão sobre o trabalho, como forma de 

deslindar as realidades particulares que o envolvem. Sua proposta deve dar-se 

sob o seguinte contexto:  
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a) Na impossibilidade de apresentar a atividade ao aluno 

pessoalmente, você irá recorrer a um sujeito imaginário 

completamente semelhante a você (um sósia).  

b) Este sósia receberá, na forma escrita, um rol de instruções para 

propor a atividade ao aluno, de modo que o sósia proceda 

igualmente ao modo como você procederia. E, assim, o aluno não 

perceba a substituição. 

c) Nas instruções, entre outros aspectos, faça necessariamente a 

caracterização da atividade e indique o passo a passo a ser seguido 

pelo sósia. 

Fonte: elaboração do autor 

 

Os dados coletados foram cotejados com os referenciais teóricos reunidos em nossa 

fundamentação. A partir dessa análise, instituímos os indicadores apresentados a seguir para 

efeito de discussão.  

 

4.3 Contexto Situacional 

Em relação ao contexto situacional da pesquisa, é importante ressaltar que o 

advento da pandemia de corona vírus, e as vicissitudes por ela impostas ao trabalho docente e 

à ação acadêmica, determinaram a necessidade de ajustes de cronograma e de procedimentos 

anteriormente estabelecidos; notadamente com a substituição de ações presenciais por 

interações mediadas pelas TIC’s e por recursos tecnológicos diversos. As entrevistas com os 

professores pesquisados, anteriormente previstas para acontecer presencialmente, foram 

realizadas a partir de formulários eletrônicos e a oficina foi disponibilizada em painel Interativo 

digital elaborado a partir do aplicativo denominado Padlet, com disponibilização de vídeos e 

interações síncronas através de videoconferência.  

 

Após o ajuste das ações previstas para acontecerem presencialmente e sua 

acomodação ao contexto virtual, já que as atividades presenciais estavam suspensas no campus 

IFMA/Monte Castelo, foi realizado o levantamento de dados a partir dos novos instrumentos 

de pesquisa e estabelecemos a efetiva compreensão do problema empírico enfrentado, do 

quadro metodológico verificado. Também foram ajustados os procedimentos didáticos que 

fundamentaram a elaboração do produto educacional (Oficina de Engajamento), para adequar 

a ação formativa ao suporte elaborado: um painel interativo através do aplicativo Padlet.  
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As condições impostas pelo quadro pandêmico de algum modo afetaram a 

responsividade dos professores pesquisados. Desse modo, as interações entre os atores 

mobilizados no processo investigativo - sob os impositivos condicionantes da pandemia - e as 

trocas intersubjetivas nelas efetivadas determinaram que o desenvolvimento da pesquisa não 

vislumbrasse um resultado plenamente fechado, conclusivo. Contrariamente até ao que era 

sugerido na proposta inicial - conforme demonstrado no próprio título - a ação formativa não 

se definiu como curso de “aprimoramento”, mas foi reajustada para atingir um efeito que se 

convertesse em mobilização continuada do grupo pesquisado, em atuação coletiva, a partir da 

motivação ao engajamento no projeto e orientações recebidas na oficina. Daí a denominação 

“Oficina de Engajamento” e a sugestão de alteração do próprio título deste trabalho para 

composição mais ajustada a esse entendimento. Essa percepção, decorrente também de 

orientações recebidas na qualificação da proposta, firmou-se ainda mais adequado com o 

aprofundamento da compreensão sobre formação continuada, categoria desenvolvida em nossa 

fundamentação teórica. 

Não compreendemos a formação continuada como um processo de mero 

suprimento de formações precárias ou de adequação às mudanças no conhecimento, nas 

tecnologias ou mesmo no mundo do trabalho. Contexto em que, muitas vezes, os professores 

nada ou pouco contribuem para a definição do próprio percurso formativo, que normalmente já 

se lhes apresenta definido, acabado e fechado. Concordamos com Nóvoa, ao considerar que 

É preciso trabalhar no sentido da diversificação dos modelos e das práticas de 

formação, instituindo novas relações dos professores com o saber pedagógico e 

científico.  A formação passa pela experimentação, pela inovação, pelo ensaio de 

novos modos de trabalho pedagógico.  E por uma reflexão crítica sobre a sua 

utilização. A formação passa por processos de investigação, diretamente articulados 

com as práticas educativas. (NÓVOA, 1992, p.28) 

A partir dessa percepção, definimos o produto educacional objeto de nossa pesquisa 

como ponto de partida do processo de formação a ser construído coletivamente com os 

professores que admitirem a ele se engajar. Decidimos pela oferta de uma oficina denominada 

Noções sobre Letramento e Gêneros de Texto - Oficina De Engajamento.  Ressaltamos a 

caracterização da oficina como sendo de “engajamento”, porque nela foram oferecidas tão 

somente as bases conceituais e teóricas para a reflexão sobre a prática docente e realização de 

ações práticas de produção textual e coleta de sugestões.  
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Conforme o afinamento de nossa opção pelos parâmetros metodológicos da 

pesquisa exploratória, os professores pesquisados, participantes não só da oficina piloto 

oferecida para avaliação, mas do próprio percurso da pesquisa, contribuíram com a definição 

de como se constituiria o itinerário formativo do processo de formação continuada.  A partir da 

perspectiva de desenvolvimento de pesquisas coletivas para aprofundamento dos temas e de 

análise da repercussão dos estudos para escolha de arranjos didático-metodológicos, foram 

colhidos subsídios para projetar módulos subsequentes. Essa formatação, ao nosso ver, atende 

melhor ao propósito de caracterizar a formação continuada como processo em que o professor 

tem os seus conhecimentos valorizados e atendidos os seus próprios interesses e necessidades.  
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 5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

5.1 Concepções de Linguagem e de Letramento Subjacentes à Prática Docente 

A ancoragem teórica deste trabalho põe em relevo a concepção da linguagem como 

recurso de interação.  Essa abordagem considera as práticas de linguagem sempre 

contextualizadas em situações sociocomunicativas, orientadas por fatores socioculturais, 

históricos e ideológicos. O estudo realizado também busca fundamentação na compreensão de 

que os atos comunicativos se constituem como práticas de letramento, tendo nos fatos da 

linguagem artefatos que se manifestam socioculturalmente nos diversos cenários onde se 

desenvolva ações interativas. E a escola é um desses espaços em que a interação tem 

fundamental importância para o desenvolvimento do conhecimento e de múltiplas 

aprendizagens.  

Por isso é tão importante detectar se o professor, ao desenvolver sua prática, está 

firmado nesses preceitos conceituais sobre a atividade linguageira; se de fato propõe em sala de 

aula atividades interativas para o aluno a partir de um projeto de letramento. Isso significa dizer 

que é importante detectar se o professor considera a linguagem como lugar de atividade 

interativa situada socio-historicamente e propiciadora de efetiva aprendizagem ou se a reduz a 

mera ferramenta para a consecução de tarefas imediatas. 

O exame das respostas dos professores pesquisados à pergunta “Ao propor 

atividades de produção escrita, você se baseia em que conceitos e concepções de linguagem?”, 

as manifestações são claramente indicativas da incipiência de conhecimento consciente a 

respeito de concepções de linguagem. O professor C (PC, doravante) é direto ao responder 

monossilabicamente: “Não.” De PD, obtivemos a resposta “Não sei responder.”  Na resposta 

da professora PA, que faz referência à “linguagem técnica e científica da área”, vemos uma 

recorrente questão a caracterizar o tratamento das ações de linguagem: reduzir seu tratamento 

à referenciação das questões normativas e normalizadoras dos manuais de organização 

estrutural dos trabalhos acadêmicos; distante, portanto, de uma abordagem interacionista 

sociodiscursiva, conforme descrito em nossa fundamentação teórica. 

Já na resposta do professor PB se encontra manifestação concernente a estudos de 

linguagem dentro de uma tradição linguística estruturalista. Demonstrando alguma 

familiaridade   com as discussões correntes sobre o assunto, PB indica basear as atividades que 

propõe aos alunos considerando a “linguagem como expressão do pensamento e forma de 

about:blank
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comunicação”.  Não considera uma terceira alternativa: a linguagem como lugar de interação, 

linha mais sintonizada com o Interacionismo Sociodiscursivo. 

Em outra pergunta, solicitados a indicar outro aspecto teórico que lhes orientasse a 

atividade de linguagem, todos os professores (PA, PB, PC, PD) apenas reiteraram as indicações 

mencionadas acima. Um deles – PB – dando mais consistência a sua manifestação anterior 

respondeu que “a linguagem escrita como expressão do pensamento e forma de comunicação é 

fundamental para o desenvolvimento das competências necessárias ao mundo do trabalho e à 

vida social”. Essa resposta, ainda que vincule a linguagem ao mundo do trabalho e à vida social, 

não a situa numa perspectiva interacionista sociodiscursiva (a linguagem como lugar de 

interação). 

Considerando o que tais posicionamentos revelam, fica suposta a necessidade de 

maior aprofundamento na abordagem que situa a linguagem como ação interativa, orientada 

por fatores socioculturais. Essa percepção, ao que nos parece, é mais propícia a que se instale, 

no contexto da EPT, uma educação integral, omnilateral, emancipatória. 

 

5.2 Representação de Escrita e de Gêneros de Texto na Prática Docente 

Entre tantos elementos que a constituem, a ação docente, em qualquer que seja a 

área do conhecimento, tem no texto (no seu processamento e em sua produção) um pilar 

essencial. De acordo com Carvalho (2011, 2012), a produção de textos no contexto escolar pode 

ser projetada em quatro planos: o plano do sujeito (que aprende a escrever em sua interação 

com o professor e o objeto de aprendizagem); o plano da relação da escrita com outros 

conteúdos da língua); o plano da inserção da escrita no domínio de outras disciplinas escolares; 

e o plano da participação da escrita nas ações de linguagem dadas na realidade externa à escola. 

Tudo isso distancia a escrita da simples realização de uma tarefa escolar. 

Ao investigar a produção da escrita no domínio escolar, percebemos que ela assume 

um duplo estatuto. É a um só tempo objeto do conhecimento – tradicionalmente situado no 

domínio do ensino de línguas – e também se constitui meio de compartilhamento de 

conhecimentos de outra ordem.  Entretanto nem sempre é fácil discernir uma situação de uso 

da escrita em simples atividade de linguagem do que se constitua o emprego da escrita para 

desenvolvimento de determinada competência cognitiva em diversos campos do conhecimento. 

about:blank
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Dada a complexidade da produção da escrita no ambiente escolar, não se pode 

colocar apenas no domínio do ensino de línguas a necessidade de o professor desenvolver um   

suporte teórico sobre a escrita, visando a plena funcionalidade das ações de linguagem. O 

professor de qualquer componente curricular revela em sua prática a influência de determinadas 

concepções sobre linguagem e sobre o papel da escrita. Essa influência pode ocorrer de modo 

ativo e consciente, quando ele busca constituir um referencial teórico para si; ou ele pode ser 

alcançado por certas concepções a partir da própria vivência no meio acadêmico e profissional 

ou, por exemplo, a partir do que lhe imponha o uso de livros didáticos. 

A análise das proposições de produção textual feitas por professores a seus alunos, 

e a verificação de como se estabelecem a estruturação dos enunciados e os critérios de análise 

(avaliação) das atividades de escritas permitem aferir que princípios teórico-metodológicos 

fundamentam a sua prática. Nesta pesquisa, buscamos reunir referências teóricas a partir do 

interacionismo sociodiscursivo, relevando os conceitos de letramento e de gêneros de texto. 

A realização deste estudo entre professores da área de Química demonstra o uso 

frequente da escrita no contexto de suas aulas. Pelo que eles expõem, no entanto, esse uso se dá 

sob uma percepção pouco consistente quanto à utilização da linguagem dentro de uma 

abordagem interacionista sociodiscursiva para a qual convergem exatamente o conceito de 

gêneros e demais aspectos apontados pelo ISD. Não foi verificada nas respostas apresentadas 

nenhuma referência direta a esses termos ou a aspectos relativs a letramento escolar. As 

atividades de escrita foram sempre nomeadas pela sua categorização mais imediata: relatório 

técnico, resumo expandido, artigo científico, nas respostas de PA, por exemplo, mas sem sua 

caracterização como exemplar de uma categoria genérica. 

Também se verificou a designação tácita das atividades apenas como texto – 

“Elabore um texto...”, na fala de PB. Nas respostas de PD quanto ao modo de enunciação das 

tarefas, identificamos referência à utilização da escrita para efetivação de comandos situados 

no processamento de informações e de procedimentos de retextualização: “Descreva as 

etapas...; faça um resumo...”. 

Especificamente nas indicações dadas por PC, é possível identificar o uso da escrita 

em ações de linguagem organizadas como atividades interativas situadas em contexto 

sociocultural, aproximando-se do que poderíamos reconhecer como efetivo projeto de 
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letramento. Esse professor refere atividade realizada com uso de poesia de cordel, tendo, 

inclusive, recorrido ao apoio da professora de Português da turma. 

 

No caso do Cordel, a atividade foi apresentada no início do semestre para que os 

alunos elaborassem ao longo e apresentassem no final (alunos buscaram apoio nos 

professores de LP e Artes); no caso do projeto Química no Cotidiano, a turma foi 

dividida em grupos, que realizaram entrevistas sobre hábitos alimentares, postavam 

material sobre o tema em um canal criado no Youtube e o projeto foi finalizado com 

uma feira em que foram apresentados os trabalhos pelas 9 equipes (professores de 

várias disciplinas participaram); Provas e outras atividades escritas são usadas. 

Quanto à verificação dos critérios de análise e avaliação da produção escrita dos 

alunos, foram obtidos os seguintes indicadores:  

 

Quadro 05: Critérios de Avaliação 

a) Utilizo templates com normatização da ABNT (PA). 

b) Organização (introdução, desenvolvimento e conclusão); Conteúdo (ater-se ao tema e 

profundidade de abordagem); Estética (texto limpo, sem borrões ou rasuras); quando é 

possível faço comentários quanto a ortografia e gramática (PB). 

c) Após leitura, solicitamos revisão, quando for o caso (em atividades como relatórios, 

banners, ...) (PC).  

d) A avaliação contempla o todo, ou seja, o conteúdo específico e também a escrita, a 

coerência, a sequência lógica, etc (PD). 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Esses indicadores apontam para uma grande variedade de critérios na configuração 

da análise ou avaliação das produções textuais. Do ponto de vista metodológico, apontam para 

distintas fontes de orientação teórica. 

a) Suporte nas orientações quanto à estruturação formal e normativo, comuns nos 

manuais de organização de trabalhos acadêmicos; sem que os considere como 

exemplares pertencentes a determinada categoria de gêneros de texto; 

predisposição de padrões de modelagem da elaboração de gêneros presentes na 

atividade escolar, sem qualquer referência a aspectos contextuais ou discursivos 

que apontem de modo mais concreto para parâmetros físicos e sociossubjetovos 

de produção textual do gênero almejado: oferecem-se tão somente modelos 

(templates) prontos para preenchimento; 
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b) Predominância de critérios próprios da análise formal e estruturalista da língua, 

a partir de padrões estruturantes da atividade redacional tradicional (introdução, 

desenvolvimento, conclusão) e correção gramatical; relevância de valores 

subjetivos como limpeza, clareza. Mais ajustada aos parâmetros de análise, há 

a citação de critério de adequação temática. 

c) Imprecisão ao indicar critério de revisão: não se especifica na resposta se a 

revisão é processada pelo aluno em atividade de reescritura final do texto ou se 

a própria revisão, pelo professor, já constitui procedimento de avaliação. 

d) Referência à coerência, ou seja, ao sequenciamento lógico dos significados, 

como fator de verificação de textualidade de enunciados produzidos; ausência 

de outros fatores que encaminham para análise sociointeracionista de gêneros 

de texto. 

A interpretação dos indicadores apontados reforça a percepção de que há espaço 

para o aprimoramento dos critérios de análise textual, ajustando-os à consideração das 

operações acionais de produção de textos e da efetivação de processos de letramento como 

práticas de escrita situadas socioculturalmente. Assim, verificamos como oportuno que se 

discutam primeiramente os parâmetros de produção de gêneros, de acordo com o que preconiza 

a abordagem interacionista sociodiscursiva.  

 

5.3. Indicadores das Interações Subjetivas e Testemunho dos Sósias 

Conforme já indicado, outras vias de levantamento de dados se estabeleceram 

durante a aplicação da Oficina de Engajamento. Nela, adotamos os pressupostos da pesquisa 

exploratória para realizar interlocuções com os professores e no seu decurso também aplicamos 

atividade de escrita apoiada na técnica de instrução ao sósia. Das interações intersubjetivas com 

os professores firmou-se a convicção de que há, da parte de todos, a compreensão do papel 

fundamental que a linguagem desempenha no desenvolvimento das ações pedagógicas nas 

disciplinas ministradas tanto no domínio do ensino de línguas como na prática pedagógica.  

Dois dos quatro professores participaram mais efetivamente da oficina e ressaltam 

em suas falas as contribuições detectadas para a ação docente e também apontam expectativas 

de que os temas abordados se aprofundem em novos momentos de estudos. Para PA, “as 

atividades propostas geraram inquietações importantes para minha prática docente, pois fiz 
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algumas reflexões sobre minha escrita e avaliação da escrita dos alunos”. PB, por sua vez, 

ressalta que “a oficina foi importante para despertar a discussão sobre concepções de linguagem 

e produção textual”. 

A aplicação da técnica de instruções ao sósia contribuiu para dar consistência ao 

levantamento de dados, na medida em que serviu para explicitar de maneira prática como os 

professores costumam elaborar propostas de produção textual. Na situação propiciada, os 

professores foram chamados a elaborar uma atividade de escrita e orientar um sósia para 

substitui-los no momento de aplicação da proposta. A intenção era fazer com que os professores 

pudessem refletir sobre a própria prática, mas assumindo, subjetivamente, certo distanciamento 

ao orientar outro indivíduo (no caso um sósia) para efetivação da ação. 

Detectamos que a técnica não era conhecida pelos professores, por isso 

apresentamos material anexo na oficina para melhores esclarecimentos. Dadas as aplicações, a 

produção textual foi realizada pelos professores PA e PB. Posteriormente a atividade de cada 

professor foi alvo de análise em encontro síncrono por videoconferência. Essa discussão 

coletiva propiciou melhor percepção do estágio de entendimento das questões teóricas por cada 

um dos professores. Após as indicações apreciativas, as atividades de PA e PB passaram por 

processo de rescrita final, chegando ao resultado que apresentamos a seguir: 

Quadro 06: Instruções do Sósia pelo professor PA 

INSTRUÇÕES AO SÓSIA 

Professora: PA 

Atividade:  Regras de Segurança no Laboratório de Química 

 

1. No ambiente do Classroom na Unidade do 1o Bimestre, crie uma Atividade, 

conforme o título abaixo: 

● [Atividade] Regras de Segurança no Laboratório 
2.  

Apresente as seguintes instruções para a Atividade: 

 

 

● Vamos exercitar os conhecimentos sobre segurança química em laboratório, 

a partir da execução de uma reação química simulada. 
● A atividade deve ser realizada em grupo, formem 08 grupos de 05 

componentes cada. 
● Cada membro do grupo deve enviar a atividade e, nos comentários deve 

informar os nomes de todos os componentes do grupo formado. 
 

3. Crie o Formulário no Google Forms, intitulado Segurança Química; 

4. O formulário deve constar de 05 questões (01 de resposta curta; 02 de respostas 

longas e 02 para adicionar arquivo IMAGEM ou PDF); 
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5. Na 1a questão, o grupo formado deve selecionar 02 reagentes e equacionar uma 

reação química de neutralização; 

6. Na 2a questão, o grupo deve indicar os cátions e ânions envolvidos na reação 

realizada na 1a questão; 

7. Na 3a questão, o grupo deve apresentar os principais Pictogramas de Perigo 

indicados para os rótulos dos reagentes utilizados na 1a questão; 

8. Na 4a questão, o grupo deve construir o Diagrama de Hommel para os reagentes e 

o principal produto formado na 1a questão; 

9. Na 5a questão, o grupo deve apresentar propostas para o descarte e/ou tratamento 

de resíduos gerados na reação química simulada;  

10. Anexe o Formulário e disponibilize a [Atividade] Regras de Segurança no 

Laboratório para todos os alunos, estabelecendo 1 semana de prazo de entrega, a 

partir da data de envio; 

 

11.  Envie um breve aviso no grupo de WhatsApp da disciplina: 

● Turma, vejam a  [Atividade] Regras de Segurança no Laboratório, 

qualquer dúvida entrem em contato! 
 

 

 

 

 

Quadro 07: Instruções do Sócia pelo professor PB 

INSTRUÇÕES AO SÓSIA – Professor PB 

 

 
Olá Sósia, bom dia. 
 
Tenho uma atividade remota para ser aplicada aos estudantes da sala 100 e preciso de sua 

ajuda para tal feito. Vou encaminhar, em anexo a atividade com as orientações aos 

estudantes, mas também vou enviar algumas orientações para você seguir na aplicação 

dessa tarefa. 
  
Orientações ao Sósia 
  
1.      Envie o link para o encontro síncrono, pelo e-mail acadêmico e pelo grupo do 

whatsapp, com antecedência de 24 horas. 
2.     Abra a sala 5 minutos antes do início e mantenha a câmera e microfones desligados, 

permitindo que os estudantes possam interagir entre si sobre temas variados, sem 

interferências. 
3.      No horário exato de iniciar informe que será dado uma tolerância de 5 minutos para 

os retardatários e peça que os presentes encaminhem mensagens aos faltosos informando 

que a atividade será iniciada em 5 minutos. 
4.     Informe a todos que a atividade irá iniciar e que a mesma será gravada. 
5.      Inicie cumprimentando a todos, fale da importância de participar dos encontros 

síncronos e que, a qualquer momento, se alguém quiser fazer uma participação, basta 

levantar a “mão” e lhe será concedida a fala. 
6.      Informe que os questionamentos todos devem ser feitos por meio de áudio, pois 

pode ser importante para outros colegas. 
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7.      Informe que foi compartilhado um texto, via SUAP, que é um artigo científico 

sobre a temática ambiental, de autoria do prof. Pedro Rangel, publicado em 2019, na revista 

Educação e meio ambiente. 
8.      Informe que esse trabalho aborda os conteúdos que foram trabalhados nos 

encontros anteriores. 
9.      Compartilhe com eles na tela as orientações e faça a leitura detalhada das mesmas. 
10.   Explique que eles devem fazer uma leitura atenta e detalhada do trabalho, buscando 

identificar conceitos e propostas que sejam novas ou que já tenham sido abordados em 

outros trabalhos lidos por eles. 
11.   Informe que após a leitura eles deverão produzir um texto digital, em PDF, com 

fonte arial 12, em torno de 35 linhas, estruturado em quatro parágrafos, com os seguintes 

conteúdos: 
12.   Explique qual deve ser o conteúdo de cada parágrafo: 
Parágrafo 1 – Deve apresentar a ideia principal do autor. 
Parágrafo 2 – Deve contextualizar, segundo a visão do autor, a ideia abordada no parágrafo 

1. 
Parágrafo 3 – Deve trazer o que o autor apresentou como proposta ou conclusão sobre a 

ideia abordada. 
Parágrafo 4 – Deve trazer suas impressões (dele estudante) sobre o trabalho estudado. 
13.   Informe que eles podem fazer outras leituras correlatas para enriquecer a 

compreensão do trabalho abordado. 
14.   Informe que o prazo limite de envio do trabalho para o e-mail da turma é até às 22h 

do dia 20/08. 
15.   Coloque-se à disposição para sanar quaisquer dúvidas. 
16.   Se tudo estiver nos conformes, despeça-se dos estudantes lembrando da 

importância de cumprir as atividades dentro dos prazos estabelecidos e com qualidade. 
  
  Abaixo tem um resumo da atividade proposta. 
  
Atividade: Produção textual. 
  
Caro estudante, está sendo socializado um artigo científico sobre a temática ambiental, de 

autoria do prof. Pedro Rangel, publicado em 2019, na revista Educação e meio ambiente. 
  
Vocês devem fazer uma leitura atenta e detalhada do trabalho, buscando identificar 

conceitos e propostas que sejam novas ou que já tenham sido abordados em outros trabalhos 

lidos por vocês. 
Ao final vocês deverão produzir um texto digital, em PDF, com fonte arial 12, em torno de 

35 linhas, estruturado em quatro parágrafos, com os seguintes conteúdos: 
Parágrafo 1 – Deve apresentar a ideia principal do autor. 
Parágrafo 2 – Deve contextualizar, segundo a visão do autor, a ideia abordada no parágrafo 

1. 
Parágrafo 3 – Deve trazer o que o autor apresentou como proposta ou conclusão sobre a 

ideia abordada. 
Parágrafo 4 – Deve trazer suas impressões sobre o trabalho estudado. 

 

A análise das propostas de produção escrita direcionadas ao sósia elaboradas serviu 

para refinar as impressões até então verificadas e confirmar algumas questões de ordem 

metodológica, denunciadas pelo caráter prático que a atividade carrega. Registremos que 

indicadores anteriormente colhidos nas entrevistas apontavam para o fato de que nem sempre a 

atribuição de atividade escrita era tão detalhadamente descrita como na feitura de instruções ao 
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sósia. Na fala de alguns professores registravam-se apontamentos de proposição apenas de 

maneira oral ou com breves anotações na lousa.  

Nessa perspectiva, consideramos importante ressaltar que as atividades foram 

elaboradas enquanto os professores se encontravam desenvolvendo suas aulas em modalidade 

remota, por conta da suspensão das aulas presenciais devido à pandemia do coronavírus. Como 

sabemos, o contexto de aulas intermediadas por recursos tecnológicos em situação remota 

impõe características bem específicas ao modo de enunciação das tarefas ali atribuídas. 

Ao analisar a proposição de PA, verificamos a ocorrência de alguns elementos que 

possibilitam vislumbrar o relativo cumprimento de certas etapas do processo de produção de 

textos prescritos pelo modelo interacionista sociodiscursivo. É possível reconhecer a indicação 

do contexto de produção e dos conteúdos que precisam ser mobilizados.  A categoria genérica 

também está indicada: trata-se de um formulário/questionário (Google Forms), o que também 

auxilia na depreensão de qual deveria ser a modalidade discursiva predominante.  

Há, porém, uma questão que não se consegue esclarecer. Se, como especialistas na 

questão, podemos depreender como verificáveis alguns aspectos da abordagem do modelo 

interacionista sociodiscursivo pelo que a tarefa apresenta; não se pode confirmar se, por parte 

do próprio professor, esse conhecimento é tácito ou se apenas decorre da ação empírica já 

desenvolvida no cumprimento de tarefas similares. Por conta disso é que falávamos que as 

concepções de linguagem e sobre outros conceitos teóricos podem ser buscadas pelo professor 

ou podem simplesmente alcançá-lo inconscientemente. As análises anteriores apontam para 

circunstâncias de parcial domínio dessas questões, ao se tomar o conjunto de indicadores 

referentes ao professor PA. 

A análise da proposta do professor PB se encaminha para a detecção de outros 

elementos. Ela é abundante em instruções no que se refere às orientações processuais de como 

o momento da aula será organizado e sobre os passos que antecedem a realização da produção 

escrita propriamente. Dá, portanto, relativas indicações sobre os parâmetros físicos e 

psicossociais da produção escrita. Mobiliza, portanto, representações sobre a interação 

comunicativa e sugere a efetivação de operações acionais.  

Mas a própria atividade não indica qual o gênero a ser produzido. Informa somente 

que se trata de um texto em quatro parágrafos e prediz o que cada um deles deve apresentar, o 

que dá pistas de que o texto talvez se filie à categoria de gêneros de retextualização, porque 

supõe a leitura prévia de um suposto texto-fonte. Se o aluno não tiver informações prévias sobre 
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esses indicadores, terá dificuldade de saber exatamente que gênero textual está sendo chamado 

a produzir. Pela vivência acadêmica que temos nos cursos de formação docente, esta é uma 

realidade bastante recorrente entre os alunos. 

Ao final, podemos verificar pertinência em nossa motivação para realizar este 

estudo. A parcela de professores do curso de Técnico em Química do IFMA/Campus Monte 

Castelo tomada como corpus de nossa pesquisa apresenta características em sua prática docente 

que confirmam a tese de que há lacunas que podem ser preenchidas do ponto de vista teórico-

metodológico. Isso pode ser atendido a partir da elaboração de novos programas de formação 

continuada para a qual já manifestaram engajamento ao final da oficina que teve esse objetivo. 
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6 PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Entendemos que a concepção de linguagem e de texto que pode ser tomada no 

contexto escolar depende do modo como se concebe a língua e o próprio sujeito que a pratica. 

Essa questão vem continuamente sendo examinada ao longo das transformações por que passam 

as ciências humanas, notadamente as ciências linguísticas. Historicamente tem predominado a 

compreensão da língua como um sistema (de códigos), praticado por um sujeito concebido de 

forma marcadamente passiva, a quem se solicita tão somente a competência de codificar e 

decodificar, desconsiderando inclusive os determinantes sociais (e contextuais) da língua. Esta 

é a abordagem estruturalista de língua.   

 Esse quadro começa a se modificar com o advento da linguística moderna, com 

Saussure (2002), e mais definitivamente com Bakhtin (2003), cujos estudos ressaltam a 

importância dos fenômenos sociais para as interações verbais, reconhecendo-as como realidade 

fundamental da língua. Institui-se, assim, novo modo de abordar as questões sobre língua e 

sobre o texto, a que denominamos abordagem sócio-cognitivista. Para Bakhtin: 

a verdadeira substância da linguagem não é constituída por um sistema abstrato de 

formas linguísticas, nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato 

psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal, 

realizada pela enunciação ou pelas enunciações. A interação verbal constitui, assim, a 

realidade fundamental da linguagem (BAKHTIN, 1986, p.123). 

 

A visão bakhtiniana se desdobra em estudos mais avançados, entre os quais se 

destacam a Linguística Sistêmica Funcional (LSF), o Estudo de Línguas para Fins Específicos 

(ESP), os Estudos Retóricos de Gênero (ERG), também conhecidos como Nova Retórica; e, 

mais recentemente, o Interacionismo Sociodiscursivo, suporte teórico tomado para nosso 

estudo. 

Essas reflexões têm se tornado cada vez mais frequente entre os professores da área 

do ensino de línguas, pelo óbvio aspecto de que a eles tem cabido o ensino das questões de 

linguagem. Mas entendemos que o professor de Educação Profissional e Tecnológica - 

EPT, seja qual for sua área de formação e a disciplina que ministre, necessita compreender, 

ainda que de modo amplo, o quadro de proposições teóricas que fundamentam as atividades 

de leitura e produção de textos. Precisa lidar mais especificamente com as noções de 

letramento e de gêneros de texto, já que ele demanda o processamento e a produção de 

diversos textos em suas atividades de ensino. 
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Nesse sentido, em nosso trabalho dissertativo, desenvolvido no âmbito do Programa 

de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica - PROFEPT/IFMA, 

dedicamo-nos a fundamentar e estruturar o módulo inicial de proposta de formação 

continuada centrada na discussão sobre temas considerados essenciais para a compreensão 

e análise das atividades linguageiras tão comuns e necessárias no ambiente escolar.  São 

noções que se desenvolvem dentro de uma compreensão sócio-histórica de linguagem, que 

remetem a conceitos como letramento (ou letramentos), gêneros textuais e interacionismo 

sociodiscursivo. Para tanto, tomamos com referência os aspectos teóricos abordados por 

autores como Bronckart (1999, 2007); Dolz e Schneuwly (2000), entre outros. 

Deste ponto, parece-nos prudente fazer um pontual e importante ressalva. 

Contrariamente ao que se tem estabelecido historicamente, não compreendemos a formação 

continuada como um processo de mero suprimento de formações precárias ou de adequação às 

mudanças no conhecimento, nas tecnologias ou mesmo no mundo do trabalho. Contexto em 

que, muitas vezes, os professores nada ou pouco contribuem para a definição do próprio 

percurso formativo, que normalmente já se lhes apresenta definido, acabado e fechado por 

instâncias diretivas.  

Partindo dessa percepção, definimos como produto educacional decorrente de nossa 

pesquisa, e como ponto de partida do processo de formação a ser construído coletivamente com 

os professores que venham a nele se engajar, a oferta de uma oficina denominada OFICINA 

DE ENGAJAMENTO EM PRÁTICAS LINGUAGEIRAS NA EPT.   

A oficina tem como principal propósito discutir com professores os conceitos de 

letramento e gêneros de texto dentro da abordagem interacionista sociodiscursiva, de modo a 

contribuir para a caracterização teórico-metodológica de suas ações no contexto da EPT, 

especificamente aquelas centradas na proposição de atividades de produção escrita de textos. A 

seguir apresentam-se os apontamentos de planejamento e de desenvolvimento cronológico da 

oficina, com carga horária de 18 horas/aula, com realização de encontros síncronos e atividades 

assíncronas, com a substituição de ações presenciais por interações mediadas por recursos 

tecnológicos. 
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QUADRO 08:  Plano de trabalho da Oficina 

 

OFICINA DE ENGAJAMENTO EM PRÁTICAS LINGUAGEIRAS NA EPT 

● Ementa: Noções sobre Letramento e Gêneros de Texto; Análise de textos na perspectiva do 
Interacionismo Sociodiscursivo (ISD); Fundamentos didático-metodológicos para formulação de 
propostas de atividades de produção textual escrita; Produção textual. 

● Objetivos: (a) Discutir sobre os conceitos de Letramento e Gêneros de Texto; (b) Praticar análise 
de textos segundo parâmetros do ISD; c) Construir/reconstruir proposta de atividade de produção 
escrita; (d) Produzir textos segundo propostas dadas. 

ENCONTRO  Componente 
Curricular 
(Conteúdo) 

Metodologia 
(Descrição das Atividades) 

Recursos 
Didáticos 
(Materiais 
Utilizados) 

CH 

 

 

1º 

1º MOMENTO: 
Apresentação da 

proposta da Oficina; 
Apresentação dos 

participantes 

 
Exposição Ilustrada da 
Proposta da oficina em 

Videoconferência 
 

 
ATIVIDADE 
SÍNCRONA: 

Videoconferência 
 

 

1h  

2º MOMENTO 
Relato de Experiência 

Pessoal 

Produção de vídeo/áudio-
relato sobre Experiência de 

Proposição de Atividade 
Escrita 

ATIVIDADE 
ASSÍNCRONA: 

Painel de Interação 
Virtual/Padlet 

 
2h 

 

 
 

2º 

1º MOMENTO: 
Construção Inicial  

de proposta de 
produção textual 

Aplicação da técnica de 
Instrução do Sósia para 

elaboração  
da proposta de Escrita 

 
ATIVIDADE 
SÍNCRONA: 

Videoconferência 

 
2h 

2º MOMENTO: 
Noções sobre 

Letramento e Gêneros 
de Texto 

Exposição Teórica 
 em Videoaula 

ATIVIDADE 
ASSÍNCRONA: 

Painel de Interação 
Virtual/Padlet 

 
1h 

 

 
3º 

1º MOMENTO: 
Operações de 

Produção Textual no 
ISD 

Exposição Ilustrada em 
Videoconferência 

ATIVIDADE 
SÍNCRONA: 

Videoconferência 

 
1h 

2º MOMENTO: 
Produção Textual:  
esquema de leitura 

Produção Textual:  
Escrita inicial do gênero 

Esquema de Leitura 

ATIVIDADE 
ASSÍNCRONA: 

Painel de Interação 
Virtual/Padlet 

 
2h 

 

 

4º 

 

1º MOMENTO: 
Categorias de análise 

de textos no ISD 

 
Exposição Dialogada 
 Atividade de Leitura 

 
ATIVIDADE 
SÍNCRONA: 

Videoconferência 

 
1h 

2º MOMENTO: 
Análise Sociodiscursiva 

do Gênero Relato de 
Experiencia Pessoal 

Produção textual: elaboração 
de esquema com análise 
sociodiscursiva de gênero 

acadêmico dado 

 
ATIVIDADE 

ASSÍNCRONA: 
Painel de Interação 

Virtual/Padlet 

 
2h 
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5º 

 

Análise e Reescrita 
da proposta inicial de 

produção textual 

Análise, reescrita da exposição 
da proposta final 

ATIVIDADE 
SÍNCRONA: 

Videoconferência 

 
3h 

 

 
 

6º 

 

 

 

Encerramento da 
Oficina 

 

Análise conclusiva da 
Oficina/Atividade de Leitura 

 

ATIVIDADE 
SÍNCRONA: 

Videoconferência 

 
1h 

Aplicação de formulário de 
avaliação /levantamento de 

Sugestões para Construção de 
Itinerário Formativo 

ATIVIDADE 
ASSÍNCRONA: 

Formulário/Painel 
de Interação Virtual 

Padlet 

2h 
 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

Quadro 9: Elementos de acesso ao Padlet da Oficina 

  

Link de acesso à oficina no Padlet: https://padlet.com/william118/k5bccginwhduhcld 

Fonte: elaboração do autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://padlet.com/william118/k5bccginwhduhcld
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Uma breve revisão do percurso histórico da Educação Profissional e Tecnológica 

do Brasil evidencia uma jornada marcada por retrocessos, inconsistências, incoerências e 

também de avanços pontuais.  Muito se tem cobrado dos segmentos oficiais em favor da 

construção de um quadro educativo que realmente favoreça a formação de cidadãos de forma 

plena (integral) e realmente emancipadora. Diversos estudos tem trazido importantes 

contribuições para esse diagnóstico, que dão a medida de quão justa é essa cobrança, afinal as 

políticas educacionais não devem seguir rumos que contrariem os anseios coletivos.  

Mas cabe também aos profissionais envolvidos com a EPT atuar nesse processo de 

construção, a partir de iniciativas individuais e como organismo coletivo, vivo, que se 

movimenta e enquanto caminha constrói os próprios caminhos.  

 A pesquisa aqui apresentada se constituiu um caminhar individual, pois parte de 

um profissional que se vê engajado nesse movimento, ao mesmo tempo em que produziu um 

chamado a que outros caminhem. Para configurar esse chamamento, organizou-se em forma de 

proposta de delineamento inicial processo de formação continuada de docentes que atuam no 

curso Técnico de Química, na modalidade Ensino Médio Integrado do campus São Luís/Monte 

Castelo do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA.  E o que 

nos motivou nesse empreendimento foi a experiência como professor de Língua Portuguesa, 

com atuação na educação básica e de nível superior no IFMA/Campus Monte Castelo.  

As interações profissionais com outros colegas e as trocas intersubjetivas havidas 

nesse contexto firmaram o propósito de investigar a respeito das concepções teóricas que 

fundamentam o desenvolvimento de ações de linguagem – mais especificamente de escrita – 

nas práticas pedagógicas dos professores componentes do corpus selecionado. 

Os resultados obtidos em nosso estudo dão em medida suficiente a confirmação da 

hipótese que motivou a orientação teórica e metodológica da pesquisa realizada: os professores 

investigados apresentaram em suas manifestações indicadores de que era necessário 

desenvolver ações formativas que suprissem a necessidade de consolidação teórica a respeito 

dos conceitos de Letramento e Gêneros de Texto. 

Consideramos importante ressaltar que, embora satisfatórios, os resultados apontam 

para a necessidade de aprofundamento desse diagnóstico em novos trabalhos investigativos, 
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inclusive com a extensão das consultas a outras áreas de conhecimento, de modo a determinar 

demandas de formação continuada ainda não identificadas.  

Também é imperativo registramos as limitações impostas ao processo investigativo, 

havido em meio à pandemia do coronavírus e à suspensão das aulas presenciais, o que acabou 

determinando a realização de medidas de adaptação de procedimentos previstos para 

acontecerem presencialmente. Eles foram convertidos em ações de interação mediadas por 

recursos eletrônicos e sob condições relativamente limitadoras para o desenvolvimento das 

ações programadas, já que os professores componentes do corpus da investigação científica, 

encontravam-se dedicados à própria adaptação ao ensino em modalidade remota.  

O fato é que, a despeito de qualquer limitação, persistimos no nosso proposito e 

obtivemos resultados que corroboram a compreensão de que é tarefa inegável dos profissionais 

da EPT adensar a reflexão sobre princípios abordados neste estudo através da pesquisa e da 

análise crítica sobre a prática pedagógica que desenvolvem. A ação coletiva em favor de 

processos de formação contínua também se confirmou como caminho possível para a 

transformação e superação do dualismo estrutural.  

Julgamos ter colhido, através da investigação realizada, elementos suficientes que 

contribuem para a superarmos a visão que concebe a educação profissional apenas como 

habilitação técnica para atendimento ao mercado de trabalho ou mesmo, numa concepção 

dicotomizada, dualística de ensino, assenta pacificamente a ideia de uma EPT constituída pela 

simultaneidade, paralela, de uma formação profissional com a formação geral, propedêutica.  

Por sua natureza, o PROFEPT tem a propriedade particular de estimular a 

associação entre a pesquisa consistente e a proposição de soluções práticas para os problemas 

detectados na atividade profissional no contexto da EPT, configurada nos produtos 

educacionais que solicita como requisito de graduação. Empenhamo-nos em cumprir esse 

papel. Segundo Sousa e Placco (2016, p.24), os mestrados profissionais 

têm um compromisso com um impacto mais claro, mais preciso, em relação à 

educação básica, respondendo à sua realidade e demandas, e   que   sua   proposição   

deve   estar   alinhada   com   os resultados de uma política voltada para a melhoria da 

qualidade do ensino, principalmente da formação de professores, coordenadores e 

diretores de escola. 
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Finalmente, queremos estimular outros profissionais da EPT a replicarem e a 

ampliarem os trabalhos aqui relatados. Para isso disponibilizamos os dados e demais materias, 

com a ressalva de que as ações sejam encaminhadas por profissionais que tenham expertise nos 

fundamentos teóricos que sustentaram este trabalho e que sejam registrados os créditos de sua 

produção de modo que nosso caminhar encontre sintonia com outros que também percorrem as 

trilhas do Educação Profissional e Tecnológica.  
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APÊNDICE 1: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 

MARANHÃO – IFMA – CAMPUS SÃO LUÍS MONTE CASTELO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA – MESTRADO PROFISSIONAL EM REDE – PROFEPT 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

O Sr(a). está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa intitulado 

“PROPOSTA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA DOCENTES DA EPT A PARTIR 

DAS NOÇÕES DE LETRAMENTO E GÊNEROS TEXTUAIS”. Este trabalho é desenvolvido 

pelo pesquisador William Pereira dos Anjos, professor do Instituto Federal do Maranhão, 

Campus Monte Castelo, como requisito do Programa de Mestrado em Educação Profissional e 

Tecnológica – PROFEPT/IFMA – e tem como objetivo investigar as bases teóricas e 

metodológicas sustentadas por professores de EPT nas demandas apresentadas aos alunos por 

atividades de produção textual, examinando-as a partir da consideração das noções de 

letramento e discursividade, numa perspectiva sócio-histórica. Para realizar o estudo será 

necessário que o(a) Sr.(a) se disponibilize a participar de entrevista, previamente agendadas a 

sua conveniência, assim como permitir acesso ao material didático utilizado nessas ações e às 

consignas (peças propositivas) de atividades escritas utilizadas em suas aulas. 

Esta pesquisa servirá como parâmetro para reconhecer, nas práticas docentes 

analisadas, os fundamentos que corroboram as escolhas teórico-metodológicas quando 

desenvolvidas atividades centradas na utilização da escrita, consideradas as noções de 

letramento e gêneros textuais. Os riscos de sua participação nesta pesquisa são relacionados à 

imprecisão de dados decorrentes de possível desconhecimento acerca dos conceitos teóricos e 

da pouca familiaridade com termos técnicos concernentes a esses conceitos. Os benefícios da 

pesquisa, por seu turno, são previstos em relação à possibilidade de suprimento à ação docente 

na produção de atividade de produção textual. Isso se dará justamente através da consolidação 

das noções de letramento e gêneros textuais mediante desenvolvimento de produto educacional 

estruturado com esse fim.  

O(a) Sr.(a) terá o direito e a liberdade de negar-se a participar desta pesquisa total 

ou parcialmente ou dela retirar-se a qualquer momento, sem que isto lhe traga qualquer prejuízo 

com relação ao seu atendimento nesta instituição, de acordo com a Resolução CNS nº466/12 e 

complementares.  

Para qualquer esclarecimento no decorrer da sua participação, estarei disponível 

através dos telefones: (98) 981438475 (celular) e (98) 32367613. O senhor (a) também poderá 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Unidade de Ensino Superior 

Dom Bosco - UNDB, na Avenida Colares Moreira, nº 443, Prédio Central, Térreo, Sala CEP, 
telefone (98)4009-7070, endereço eletrônico: cep@undb.edu.br, para obter informações sobre 

mailto:cep@undb.edu.br


 

 

esta pesquisa e/ou sobre a sua participação, através dos telefones 4009-2804, 4009- 

2805.  Desde já agradecemos!  

 

 

Eu ___________________________________________(nome por extenso) declaro 

que após ter sido esclarecido(a) pelo pesquisador, lido o presente termo, e entendido tudo o que 

me foi explicado, concordo em participar da Pesquisa intitulada “AÇÃO DOCENTE EM 

EPT A PARTIR DAS NOÇÕES DE LETRAMENTO E DE GÊNEROS DE 

TEXTO”. 

  

São Luís, _____ de _________________ de 20___. 

 

 

 

_________________________________________ 

WILLIAM PEREIRA DOS ANJOS - pesquisador 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 

Cel: (98) 981438475 – e-mail:  william@ifma.edu.br 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do pesquisado 
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APÊNDICE 2: ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA APLICADA 

A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

 

Prezado professor, esta entrevista apresenta-se como instrumento de coleta de dados do 

trabalho de pesquisa intitulado “AÇÃO DOCENTE EM EPT A PARTIR DAS 

NOÇÕES DE LETRAMENTO E DE GÊNEROS DE TEXTO”, desenvolvida 

como Dissertação no Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica do IFMA 

(Campus Monte Castelo) pelo mestrando William Pereira dos Anjos, sob orientação do Prof. 

Dra. Déa Nunes Fernandes. Desde já agradecemos sua atenção e disponibilidade em participar 

deste processo. 

 

Parte 1: IDENTIFICAÇÃO E DADOS GERAIS 

 

 

1. Nome: 

2. Idade: 

3. Formação Acadêmica: 

4. Disciplina que leciona: 

5. Tempo de atuação no magistério: 

6. Cursos/turmas em que leciona: 

 

Parte 2: ENTREVISTA 

Módulo 1: Proposição de atividades de escrita 

 

 

1. Como acontecem, em sua disciplina, as atividades de produção escrita? 

 

2. Quais os instrumentos através dos quais essas atividades são propostas? 

 

3. Como essas atividades costumam ser nominadas formalmente no instrumento de 

proposição? 

 

4. Qual o produto final obtido nas atividades de produção escrita? 

 

5. De que modo ele é apresentado pelo aluno? 

 

6. Quais os critérios utilizados para a avaliação das atividades de produção escrita 

realizadas pelos alunos? 

 

 

Módulo 2: Fundamentação Teórico-metodológica 

 

1. Em sua experiência docente, como se tem caracterizado sua compreensão sobre a 

produção de textos? 

 



 

 

2. Ao propor atividades de produção escrita, você se baseia em que conceitos e 

concepções de linguagem e escrita? 

 

3. Há algum aspecto teórico considerado fundamental para a proposição de atividades 

de produção escrita em sua atividade docente? Qual? 

 


