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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. A
concepção de texto que pode ser tomada nesse contexto
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), que, praticado por um sujeito
de características marcadamente passivas, solicita-lhe 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. Essa abordagem se desdobra em estudos
mais avançados, entre os quais se destacam a Linguística
Textual, a Pragmática, a Análise do Discurso e, mais
recentemente, o Interacionismo Sociodiscursivo, suporte
teórico tomado para nosso estudo. 
Essas reflexões tem se tornado cada vez mais frequente entre
os professores das áreas do ensino de línguas. 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.
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.

Apresentação



RESUMO: Este produto educacional
objetiva suscitar aos professores da
Educação Profissional e Tecnológica a
atitude reflexiva a respeito da própria
atividade docente no que se refere à
proposição de atividades de produção
escrita de textos a seus alunos, de modo a
identificar e analisar os fundamentos
teórico-metodológico que os orientam
nesse processo especificamente. Oferece
suporte para essa ação reflexiva a partir da
discussão dos preceitos teóricos
propostos pelo interacionismo
sociodiscursivo (ISD) sobre os parâmetros
de produção e método de análise de
textos. Discute, dentro desse enfoque, os
conceitos de concepção de linguagem,
letramento e gêneros de texto, tomando
como referência os estudos de autores
como Bronckart (1999, 2007); Dolz e
Schneuwly (2000), entre outros. A oficina
se desenvolve em suporte digital,
utilizando-se o aplicativo Padlet para
construção de painel interativo. Está
organizada metodologicamente a partir de
atividades de levantamento das condições
em que se dão as ações de produção de
textos no domínio da sala de aula
mediante o relato de experiências dos
professores e pela
construção formal de proposta de
produção textual.

Aplica-se a técnica de instrução
ao sósia para melhor e mais espontânea
exposição da realidade vivenciada nesse
contexto. Abordam-se também os
principais conceitos do ISD pelas
exposições teóricas em videoaulas,
ampliadas na discussão em tempo real
através de sessões em videoconferências
e apoiadas em atividades práticas de
produção textual
realizadas ao longo de toda a oficina. Como
resultado verifica-se o engajamento dos
professores na construção do percurso
formativo decorrente de sua participação
inicial na oficina e da autorreflexão
propiciada. Realiza-se levantamento de
sugestões e proposições de ações e
estudos para formulação dos módulos
subsequentes da oficina, tomando como
base a perspectiva da pesquisa e da
proposição de soluções didático-
pedagógicas para questões de ensino que
envolvam as ações de linguagem
propostas no âmbito da sala e aula ou fora
dele como efetivos processos de
letramento.

Palavras-chave: Educação profissional e
tecnológica. Formação continuada.
Produção textual. Interacionismo
sociodiscursivo.
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 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. 
 Para 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).
 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.

Compreendemos que a formação
continuada não se institui a partir de
um mero processo de suprimento de
formações precárias ou de adequação
às mudanças no conhecimento, nas
tecnologias ou mesmo no mundo do
trabalho.
Nesse contexto, 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. Vislumbramos
que, para caracterizar a formação
continuada como meio de o professor
ter valorizados os seus conhecimentos e
atendidos os seus próprios interesses e
necessidades, é necessário construir tal
processo coletivamente e a partir da
ação autorreflexiva de seus atores.
 Para tanto, tomamos com referência os
aspectos teóricos abordados por
autores como Bronckart (1999, 2007);
Dolz e Schneuwly (2000).
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 
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 As proposições teóricas do Interacionismo
Sociodiscursivo (ISD), 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. 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. 
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Metodologia e
Orientações para
Implantação da
Oficina

 APONTAMENTOS DE PLANEJAMENTO E DE DESENVOLVIMENTO
CRONOLÓGICO DA OFICINA COM  ORIENTAÇÕES PARA
IMPLANTAÇÃO DA OFICINA E REALIZAÇÃO DE ENCONTROS
SÍNCRONOS VIRTUAIS E ATIVIDADES ASSÍNCRONAS.

Partindo dessa base teórica,  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.

Ressaltamos a caracterização da oficina como sendo de “engajamento”,
porque nela serão oferecidas tão somente as bases conceituais e teóricas
para a ref lexão sobre a prática docente,  delegando a partir  daí ao coletivo de
professores a definição de como se constituirão os módulos subsequentes
do processo de formação, a partir  da perspectiva de desenvolvimento de
pesquisas coletivas para aprofundamento dos temas estudados e sua
repercussão do ponto de vista didático-metodológico. 

A oficina propõe-se a contribuir para a caracterização teórico-metodológica
da ação docente no contexto da EPT,  especif icamente aquelas centradas na
proposição de atividades de produção escrita de textos.

Dado ao fato de ter sido desenvolvida em período de suspensão das
atividades presenciais na instituição em que se promoveu a sua real ização, e
mesmo por opção técnica de seu propositor ,  a oficina foi
metodologicamente organizada para  um suporte virtual de interação com os
professores.  Fora uti l izado o apl icativo Padlet ,  no qual foi  constituída uma
sequência didática para sua execução. A partir  das efetivas colaborações
dos professores participantes da oficina pi loto e pelo aferimento das
dif iculdades ocorridas por conta das especif icidades de um período letivo
conturbado pelo surgimento de uma pandemia,  empreendemos adequações
didático-metodológicas que resultaram na configuração  indicada em plano
de trabalho aqui apresentado. 

A proposta buscou, acima de tudo, caracterizar-se como uma ação coletiva e
colaborativa entre professores,  que se ref letiu na condução das atividades
de exposição teórica e de produção escrita de textos,  ações didáticas
predominantes neste processo de formação continuada.



Para implantação da oficina dentro de padrões de funcionalidade e usabilidade
adequados, sugerimos observar as seguintes orientações:

a) Antes de tudo, é imprescindível que seja criada uma conta no aplicativo Padlet
(https://pt-br.padlet.com/), que funcionará como painel virtual para
disponibilização de toda a programação da oficina. É recomendável vinculá-lo a
uma conta de email criada especialmente para a oficina com drive de arquivos
próprios e preferencialmente com vínculo institucional devido.

b) Acesse o painel/padlet original da oficina pelo link:
https://padlet.com/william118/k5bccginwhduhcld ou pelo QR code abaixo. Faça
para sua nova conta do Padlet a clonagem (cópia) de todos os padlets
apresentados para a oficina (o principal, com a programação de atividades, e os
outros apresentados como suporte a algumas atividades). Qualquer edição ou
acréscimo de materiais deve ser feito nos paineis criados em sua própria conta e
não no painel apresentado originalmente como oficina, cujos créditos de autoria
devem ser preservados. Somente esse novos painéis serão editáveis pelo
mediador da oficina.

c) Copie para o drive da conta de email criada especialmente para a oficina todos
os arquivos e links apresentados no repositório que está na parte final do padlet
original da oficina.

d) Os roteiros de atividades e formulários de sondagem e avaliação apresentados
originalmente nesta oficina poderão ser adapatados à realidade em que a oficina
for replicada, registrando-se a fonte de adaptação.

e) É recomendável a criação de um grupo de
mensagens (whatsapp, por exemplo), para 
troca de mensagens e agendamento de sessões de 
videoconferência com o grupo de participantes.

f) Atenção: ao clonar o padlet para sua conta,
você deve ativar “copiar publicações”; na 
configuração de compartilhamento da oficina
elaborada, não esqueça de atribuir aos 
participantes a função de “escrever”
para que possam apresentar suas atividades.
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Plano de Trabalho



Roteiro de Atividade:

Repositório de Audiorrelatos (padlet utilizado no 1º
encontro):

Instrução ao Sósia/Formulário:
https://forms.gle/nkZgFoQAKAgdsNMd8
Videoaula (video do youtube): https://youtu.be/SZ0LH-
S9jN4

 texto 1:
https://drive.google.com/file/d/1Celrrh4SVKj88aliHK_6S_i27
YMSMmdE/view?usp=sharing
texto 2:
https://drive.google.com/file/d/1ClnNulQP7n8sSBBLsi4ozGtA
Wr769gs7/view?usp=sharing
 Formulário para envio do esquema:
https://forms.gle/j1MMEyaguRKpjK9r6

Categorias de Análise de textos no ISD (painel padlet
utilizado no 4º encontro):

Sobre instrução ao sósia: https://youtu.be/rNWrHanh2yw
Sobre concepções de linguagem:

Sobre Gêneros e tipos textuais:

Sobre análise sociodiscursiva do gênero Resumo
Informativo:

Tutorial sobre Padlet:

 Encontro 1:

https://drive.google.com/file/d/1D34XcHzCQtSuQKdFRk4_UKlm
LuL98-Ft/view?usp=sharing

https://padlet.com/william118/h8tqepw9mrz6y6ci

Encontro 2:

Encontro 3 (Textos para elaboração de esquema):

Encontro 4:

https://padlet.com/william118/qo0o5udsjdaett6e

Encontro 6
Formulário de Avaliação:
https://forms.gle/rdkyX4cJNFnSWByAA

Outros links:

https://drive.google.com/file/d/1Og7LsyQq3OthIwXZgNFGsmpn
E_DzDS1c/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13ns_NSVd2hUkToILdc_Dp-
ihqJByWK-D/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1k3WBRZA107_hmIQ4eNcZyc1fC
oarYQvG/view?usp=sharing

https://youtu.be/tfAXW8pW2vc

Links Importantes

https://padlet.com/william118/h8tqepw9mrz6y6ci
https://youtu.be/SZ0LH-S9jN4
https://drive.google.com/file/d/1Celrrh4SVKj88aliHK_6S_i27YMSMmdE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ClnNulQP7n8sSBBLsi4ozGtAWr769gs7/view?usp=sharing
https://forms.gle/j1MMEyaguRKpjK9r6
https://youtu.be/rNWrHanh2yw
https://drive.google.com/file/d/1D34XcHzCQtSuQKdFRk4_UKlmLuL98-Ft/view?usp=sharing
https://padlet.com/william118/h8tqepw9mrz6y6ci
https://padlet.com/william118/qo0o5udsjdaett6e
https://forms.gle/rdkyX4cJNFnSWByAA
https://drive.google.com/file/d/1Og7LsyQq3OthIwXZgNFGsmpnE_DzDS1c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Og7LsyQq3OthIwXZgNFGsmpnE_DzDS1c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k3WBRZA107_hmIQ4eNcZyc1fCoarYQvG/view?usp=sharing
https://youtu.be/tfAXW8pW2vc
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Este material foi produzido pelo seu autor
na forma de livreto com a utilização do
aplicativo CANVA (canva.com). O layout
constitui template desse aplicativo e
foram utilizadas fotos gratuitas dos
arquivos do próprio Canva e do acervo
pessoal do autor.


