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Presentación 

El Interaccionismo Sociodiscursivo (ISD) es una corriente que se asume como una prolongación 

y una variante del movimiento denominado Interaccionismo Social, en la línea de Vygotsky y 

Voloshinov, entre otros. Esta corriente fue iniciada por un grupo de investigadores de la 

Universidad de Ginebra, Suiza, en los años 80 y es actualmente un espacio de pensamiento, 

estudio e intervención en el que confluyen las prácticas de investigadores y profesores de 

diferentes países. 

Este V Encuentro Internacional del Interaccionismo Sociodiscursivo, realizado en la ciudad de 

Rosario (Argentina) entre el 30 de agosto y el 1 de setiembre de 2017, continúa un camino 

colectivo iniciado hace una decena de años, cuando se resolvió formalizar la práctica de los 

encuentros que ya se venían suscitando en el marco de otros eventos. El primer Encuentro 

Internacional del Interaccionsimo Sociodiscursivo se realizó en San Pablo (Brasil) en el mes de 

junio de 2006 e inauguró un espacio para la profundización del debate de ideas y el intercambio 

de experiencias entre investigadores que convergen en un mismo marco teórico y 

epistemológico. A ese encuentro inaugural le siguieron el segundo en Lisboa (octubre de 2007), 

el tercero en Belo Horizonte (noviembre de 2008) y el cuarto en Ginebra (julio de 2013).  

Manteniendo el mismo deseo de propiciar un espacio y un tiempo para el encuentro y la 

reflexión compartida, esta edición propone como tema central “Actividad de lenguaje, textos y 

discursos: recorridos de investigación e intervención”. Tal como los investigadores y profesores 

interaccionistas podrán identificar, este tema retoma intertextualmente el título del libro 

“Activité langagière, textes et discours. Pour un interactionisme socio-discursif”, de Jean-Paul 

Bronckart, que justamente para la fecha del Encuentro festeja sus 20 años de publicación. Dado 

el carácter innegablemente fundacional de la obra, el paso de estos veinte años amerita una 

celebración que nos permita volver la mirada sobre la consolidación del marco teórico-

epistemológico, la definición de los conceptos principales, las reelaboraciones de los modelos 

de análisis y el desarrollo de acciones de intervención. 
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Además, el V Encuentro del Interaccionismo Sociodiscursivo toma como foco los “recorridos de 

investigación e intervención”, ya que asumimos que este marco que nos reúne constituye un 

ámbito en permanente movimiento, que se transita (que se recorre) colectivamente. Pero en 

ese andar, hay quienes se destacan por el impulso que producen. Es por ello que, siendo la 

primera vez que el evento se realiza en Argentina, se rinde un homenaje especial a la Dra. Dora 

Riestra, investigadora pionera del ISD en la Argentina. Este homenaje busca reconocer el aporte 

singular de su trayectoria a este camino que todos hacemos en conjunto. También, en su 

primera visita a la ciudad de Rosario, rendimos homenaje al Dr. Jean-Paul Bronckart, a quien la 

Universidad Nacional de Rosario le otorga el título de Doctor Honoris Causa, como acto de cierre 

de lujo del Encuentro. 

Durante el transcurso de este V Encuentro, se presentan comunicaciones libres, simposios, 

mesas de diálogo y conferencias. Esta publicación reúne los resúmenes de los trabajos 

presentados y resulta una muestra indiscutible de la enorme productividad, de la relevancia y 

de la actualidad de esta corriente de estudio e intervención. 
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La inversión epistemológica del ISD en la enseñanza de las lenguas. Un balance 

desde el contexto argentino 30 años después de Las ciencias del lenguaje ¿un desafío 

para la enseñanza? 

 
“La indeterminación es la matriz de la ampliabilidad semántica 

de las palabras. Gracias a ella las lenguas cumplen el principio 

de la omniformatividad semántica: a priori no existen límites 

para la “decibilidad”, el campo de las cosas que pueden decirse 

en y con una lengua (p.125)”.            

                               Tullio De Mauro, Primera lección sobre el lenguaje 

 

 

Dora Riestra 

UNRN 

 

 

El texto de Jean-Paul Bronckart Las ciencias del lenguaje ¿un desafío para la enseñanza? 

es tomado como punto de partida para analizar la inversión epistemológica que propuso 

el interaccionismo socio-discursivo (ISD) en tanto programa de investigación y propuesta 

de enseñanza de las lenguas.  

El recorrido por los conceptos del ISD y su divulgación, en particular en Argentina, a 

modo de proceso de transmisión de las nociones del marco teórico, tiene la finalidad de 

presentar una revisión epistemológica de cuestiones teóricas y metodológicas que en la 

actualidad nos ocupan a docentes investigadores inscriptos en esta línea de trabajo. 

La reflexión sobre la inversión epistemológica es abordada en algunas líneas más gruesas 

o generales del modelo teórico, como la interacción verbal definida como actividad de 

lenguaje y los conceptos referenciales del ISD (el concepto de desarrollo, la semiosis con 

las lenguas, la genericidad de los textos desde Vygotski, Saussure y Voloshinov) y en 

algunas líneas más finas como lo son los conceptos del texto y los tipos de discurso, eje 

teórico clave del ISD, en relación con el concepto de la indeterminación semántica de las 

lenguas (De Mauro, 2005) y el concepto coseriano de lenguas funcionales en la 

interacción áulica. 

Se apunta a aportar, desde la didáctica de las lenguas, en la discusión de la problemática 

central que aún persiste: las contradicciones pedagógicas y políticas que necesitan del 

“auxilio de las ciencias del lenguaje” (Bronckart, 1985). 
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Aprender a enseñar a escribir: la producción escrita en la formación de 

profesorado 

 

Joaquim Dolz 

Universidad de Ginebra (Suiza) 

  

 ¿Qué saberes sobre la producción escrita son abordados en la formación del profesorado? 

¿Cómo aprenden a enseñar a escribir los futuros profesores de lengua? A partir de una 

investigación que reúne y analiza las prácticas de formación del profesorado de los 

cantones francófonos de Suiza, presentaremos los principios constitutivos de la difusión 

de este objeto de la formación. 28 secuencias de formación serán analizadas poniendo 

una atención particular a la descripción de las actividades que los futuros profesores 

realizan sobre los géneros textuales. Definiremos la acción del formador y los gestos y 

las herramientas que caracterizan su trabajo. En fin, mostraremos el papel fundamental 

de las interacciones verbales en la puesta en escena de la enseñanza de la escritura. 
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ISD: ¿De dónde venimos y a dónde vamos? 

Jean-Paul Bronkcart 

Universidad de Ginebra (Suiza) 

 

¿De quién somos herederos? 

Comentaremos dos importantes fuentes que alimentaron al ISD. Por un lado, la corriente 

del interaccionismo social (heredada de Leontiev, Luria y Vygotski) que da a la historia 

social un papel determinante en la emergencia y desarrollo de las capacidades humanas,  

sin dejar de lado, por razones epistemológicas profundas, las dimensiones biológicas y 

cognitivas de las conductas. Por otro lado, los abordajes del estatuto del lenguaje 

presentados en los escritos de De Mauro, Coseriu y en la obra reconstituida de Saussure. 

Discutiremos algunas consecuencias de esas dos herencias respecto de la problemática de 

la lingüística general y de la didáctica de las lenguas. 

¿Qué hemos realizado? 

Destacaremos algunos puntos fuertes que surgen de trabajos realizados en el marco del 

ISD. a) Los trabajos producidos por la lingüística general que dieron lugar al esquema de 

análisis descendente que articula actividad de lenguaje, géneros de textos y tipos de 

discurso. b) los trabajos elaborados por la didáctica de las lenguas, que abordan las 

problemáticas de la formación en la lengua desde la perspectiva de la transposición 

didáctica, del análisis del trabajo de enseñanza, de la formación de docentes y de los 

aprendizajes en el ámbito escolar. c) Los trabajos que tienen como objetivo identificar el 

papel de la actividad de lenguaje en el desarrollo profesional y personal, con la 

elaboración de métodos de análisis de entrevistas, la identificación/conceptualización de 

las figuras de acción y la identificación del papel que desempeña la gestión discursiva en 

el desarrollo de las personas. 

¿Qué direcciones podríamos tomar? 

Identificaremos, para cada una de las áreas evocadas, un eje susceptible de desarrollarse 

en un futuro inmediato. En el plano lingüístico, aplicar la metodología de análisis del ISD 

a amplios corpus de textos, del oral familiar a la literatura, para identificar los aportes 

específicos de ese modo de análisis. En el plano didáctico, analizar los procesos de 

aprendizaje llevados a cabo por los alumnos comparando los diferentes aspectos de la 

enseñanza de las lenguas. En el plano del desarrollo por el lenguaje, analizar los procesos 

de figuración respecto de objetos de tipo didácticos diferentes de la actividad/acción, 

analizar el lugar que tienen esos procesos en el desarrollo, por un lado, de los 

conocimientos y por otro, de las capacidades o competencias. 
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Mesa de diálogo I: “Perspectivas interaccionistas sobre el sujeto y la lengua” 

 

Expositor Invitado (1): Dra. Norma B. Desinano 

Universidad Nacional de Rosario 

 

Título de la exposición:  

El sujeto desde otro punto de vista interaccionista. 

 

Las ciencias fácticas, entre ellas la Lingüística y todas aquellas que se ocupan del 

lenguaje, entre otras, proponen teorías que difieren en muchos sentidos de las que se 

plantean en otros campos científicos. Una “materia heteróclita” admite problemas 

múltiples y deriva en respuestas que, aunque rigurosas y coherentes, descubren al mismo 

tiempo vastos territorios en los que se advierten vacíos argumentativos. Me refiero a que 

la ciencia en este caso cubre con holgura sus objetivos en cuanto a rigor y coherencia 

interna, pero no produce una conceptualización teórica compacta que pueda dar cuenta 

de todos los fenómenos presentes o posibles en la materia original, susceptibles de ser 

convertidos en objeto de estudio. Sirva esta introducción para dar entrada a una visión 

alternativa al ISD, que si pretende manifestarse como una oposición teórica lo es en la 

medida en que la oposición -en el sentido en el que el estructuralismo la plantea- habilita 

a la vez una instancia de complementariedad y presupone que la existencia de un término 

da lugar a una diferencia respecto de otro término. Ese estudio de la diferencia es clave 

para entender los alcances y los límites de categorías en algún sentido opuestas. En esta 

exposición se pretende demarcar por oposición y diferencia, los alcances y los límites 

entre las concepciones teóricas de sujeto que sustentan el ISD y el interaccionismo 

propuesto en el grupo de Campinas por la Dra. Claudia Lemos que reconoce como fuentes 

una revisión cuidadosa del estructuralismo saussureano y la influencia del Psicoanálisis, 

especialmente lacaniano.  

El ISD se ocupa específicamente de una categoría sujeto, es decir que acuerda con el 

hecho de que una teoría lingüística, cualquier teoría lingüística, puede proponerse en la 

medida en que se encuadre simultáneamente en una teoría del sujeto. Esto no es un detalle 

banal ya que cualquier concepción de lenguaje se sostiene en el hecho de que hay habla 

y esa habla se manifiesta como rasgo característico de un sujeto. El ISD describe ese 

sujeto como un sujeto agente cuyo accionar le permite la apropiación de discursos en la 

medida en que interactúa en un medio social en el que esos discursos constituyen aspectos 

de una cultura. 
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 Mi exposición desarrollará un punto de vista probablemente menos optimista pero que 

considero insoslayable: el sujeto que habla es indudablemente un sujeto social y por lo 

tanto actúa con el discurso, pero es un discurso en su habla y esa habla, al mismo tiempo, 

vehiculiza inexorablemente lo consciente y lo inconsciente -peculiar, diferente, único- de 

ese sujeto particular. Esta visión de sujeto se relaciona con una forma de interaccionismo 

que focaliza las relaciones que ese sujeto ha mantenido -desde su estadio de infans-, con 

la lengua y con el discurso. Son relaciones que en todo momento se caracterizan por la 

aparición de rasgos que demuestran que no hay apropiación real de la lengua y del 

discurso, son relaciones a veces muy accidentadas porque ser hablante y agente no 

significa dominar la lengua y el discurso. 

 

Expositor Invitado (2): Dra. Ecaterina Bulea Bronckart 

Universidad de Ginebra 

 

Título de la exposición: 

Le sujet, la personne et les langues : un point de vue interactionniste sociodiscursif  

 

Dans une optique de réflexion et d’enrichissement par le dialogue, qui partage sans 

réserve la valeur heuristique de l’opposition mise en avant par la Dra. Norma B. Desinano, 

ainsi que la conception de la différence comme source de nouvelles significations, y 

compris au niveau théorique et épistémologique, mon intervention sera centrée sur les 

principales raisons pour lesquelles l’ISD défend une position qualifiée parfois de 

« logocentrique » ; en réalité, une position qui pose la centralité du langage pour mieux 

poser, comprendre et faire comprendre le lien indissoluble qui unit sujet humain et activité 

de langage. Conçu comme « interaction », ce lien est définitoire de l’émergence et du 

développement humains, ce qui signifie : - que l’étude des phénomènes langagiers devrait 

toujours tenir compte du caractère fondamentalement socio-sémiotique de ceux-ci ; - que 

l’étude des conduites humaines devrait toujours tenir compte de la médiation langagière 

qui les caractérise ; - enfin, que l’étude de l’interaction entre sujet et langage ne peut se 

réduire à celle des manifestations perceptibles hic et nunc de cette interaction. 
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Dans le cadre de l’ISD, cette étude donne naissance à un projet épistémologique qui 

implique plusieurs niveaux, allant du philosophique à l’empirique, en passant par les 

niveaux théorique, conceptuel et méthodologique. En outre, s’il reconnaît ses ancrages au 

niveau philosophique et épistémologique, s’il explicite les domaines disciplinaires 

auxquels il s’adresse et s’il assume les théories qui l’alimentent, ce projet n’en est pas 

moins toujours en mouvement, en devenir, en réexamen, en fonction des avancées 

psychologiques, sociologique, linguistiques, et éducatives notamment, tout en veillant à 

ce que le souci d’une approche la plus complète possible des divers phénomènes n’entrave 

de manière dommageable la cohérence d’ensemble des différents niveaux mentionnés.  

Ce dialogue sera l’occasion de revenir sur les raisons pour lesquelles l’approche de l’ISD 

privilégie la notion de « personne » plutôt que celle de « sujet » : option terminologique 

qui traduit des préoccupations théoriques, ayant trait à la connotation tantôt rationnalise 

et cognitiviste, tantôt idéaliste et solipsiste que la notion de « sujet » peut revêtir (mais 

qu’il ne revêt pas automatiquement puisqu’aucun signe de la langue n’a de signification 

naturelle et immuable, comme Saussure l’avait bien démontré). On clarifiera également 

dans ce cadre l’usage des notions sociologiques d’« agent », « acteur » ou « actant », non 

sans soulever la complexité et les questions méthodologiques que pose l’acte même de 

nommer et de circonscrire l’humain lorsqu’on veut saisir ses propriétés psycho-socio-

sémio-praxéologiques et son irréductible singularité.  

Je poursuivrai avec un point de vue sur la notion de « langue » en y soutenant d’emblée 

le pluriel, aussi bien au niveau social, le pluriel de la diversité des idiomes, mais aussi au 

niveau théorique : le pluriel de l’objet « langue ». En prenant appui notamment sur la 

lecture renouvelée du corpus saussurien, je discuterai le gain heuristique porté par ce 

pluriel théorique et par la dynamique langue(s) – personne – discours, dynamique dont le 

caractère incessant permet de concevoir celle entre appropriation, créativité sémiotique 

et développement.      
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Mesa de dialogo II: “La escritura académica: problemas y estrategias” 

 

 

Expositor Invitado (1): Elvira Narvaja de Arnoux 

Universidad de Buenos Aires 

 

Título de la exposición: 

La escritura de tesis: problemas y estrategias pedagógicas 

 

La ampliación del número de estudiantes de postgrado motivada por requerimientos 

profesionales o académicos, su expansión y la diversidad no solo de carreras (de 

Especialización y Maestrías que se agregan a los tradicionales Doctorados) sino también 

de campos del conocimiento involucrados impone la necesidad de reflexionar sobre la 

enseñanza de la escritura en ese nivel, particularmente sobre la elaboración del trabajo 

final, cuya dificultad constituye uno de los motivos de la no finalización de los estudios. 

Para colaborar en el desempeño de los estudiantes en relación con esta tarea se han creado 

seminarios de tesis y talleres de escritura de tesis para cuyo funcionamiento se deben 

diseñar secuencias didácticas adaptadas a este nivel, al grupo específico y al campo 

disciplinar en el que se trabaja. En la exposición abordaremos un ejercicio de síntesis que 

constituye un tramo del proyecto de tesis: la especificación del tema. Expondremos los 

pasos de la actividad realizada con un grupo de maestrandos, en la que se valora la 

interacción con los pares y el coordinador, y los resultados obtenidos. Consideramos que 

la actividad facilita la construcción de una representación global de la tesis (con su eje 

temático, orientación argumentativa y dimensión valorativa) a la vez que interviene en el 

proceso de socialización del estudiante, de ingreso a una comunidad académica específica 

con sus rasgos culturales propios, sus tradiciones de escritura y sus peculiares estilos 

argumentativos. 
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Expositor Invitado (2): Dra. Maria Antónia Coutinho 

Universidade Nova de Lisboa 

 

Título de la exposición: 

Escrita em contexto académico: que desenvolvimento? 

 

Esta contribuição tem como ponto de partida a comunicação de Elvira Arnoux – La 

escritura de tesis: problemas y estrategias pedagógicas – e organizar-se-á em três 

momentos.  

Numa primeira etapa, pretender-se-á sublinhar aspetos particularmente relevantes da 

contribuição de Elvira Arnoux relativamente ao tema em discussão. Destaca-se, desde já 

mas não de forma definitiva: a própria escolha do tema, associada ao reconhecimento da 

necessidade de desenvolver reflexão e trabalho didático sobre a escrita a nível de pós-

graduação e, em particular, da escrita de teses; o reconhecimento de movimentos e 

tendências a ter em conta, como a internacionalização e a diversidade de “tradições 

nacionais de escrita universitária”; a articulação entre escrita académica e escritas 

profissionais, por um lado, entre leitura e escrita, por outro; a importância dos saberes 

teóricos e do domínio dos géneros, como ferramenta de aprendizagem de textos, 

nomeadamente de textos complexos como são as teses; a apresentação de dinâmicas 

oficinais, de caráter internacional e colaborativo, como estratégia didática para o 

desenvolvimento da capacidade de redação de teses. 

A contribuição de Elvira Arnoux recorre frequentemente a uma fundamentação centrada 

na perspetiva do Interacionismo Sociodiscursivo. Dando continuidade a esta opção, 

propomos no segundo momento uma breve reflexão sobre diferentes posicionamentos 

teóricos, nomeadamente na linha da Análise do discurso e da Linguística do texto – de 

forma a evidenciar a centralidade dos compromissos epistemológicos, no quadro do 

Interacionismo Sociodiscursivo, e as potencialidades que daí decorrem. 
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O terceiro momento afastar-se-á da escrita de teses para se focar, de forma mais geral, na 

questão da escrita académica e científica – e das representações que dela circulam, 

nomeadamente em páginas web de universidades que apresentam cursos de escrita 

académica e científica. Através dessa exemplificação, pretender-se-á discutir: (i) até que 

ponto a noção de géneros cumpre funções de mediação, na elaboração do conhecimento; 

(ii) que papel é efetivamente atribuído à escrita, enquanto modo de conhecimento 

específico. Ainda que de forma provisória, parece-nos que esse percurso evidenciará que 

uma parte significativa dos discursos (institucionais) sobre a escrita académica e 

científica decorrem de (e concorrem para) uma representação altamente uniformizada e 

estandardizada das práticas académicas e científicas – e, nessa mesma medida, também, 

da escrita académica e científica. A ser assim, será tempo de (re)pensar em que medida o 

papel fundamental da escrita, enquanto modo de conhecimento específico, tem ainda 

lugar e tempo na(s) sociedade(s) contemporânea(s).  

A concluir, só poderemos sublinhar a oportunidade das estratégias propostas por Elvira 

Arnoux – e a necessidade de voltar (continuadamente) aos fundamentos epistemológicos 

do ISD, numa lógica que privilegie decisivamente o papel da escrita – e, especificamente, 

da escrita académica e científica – no desenvolvimento das pessoas e das sociedades. 

 

Mesa de dialogo III: “La problemática del desarrollo psicológico: los aportes 

de Piaget y Vygotsky a la luz de las investigaciones contemporáneas” 

 

Expositor Invitado (1): Dr. José Antonio Castorina 

UNIPE 

 

Título de la exposición: 

Las relaciones entre Piaget y Vigotsky, en la perspectiva contemporánea  

 

Hoy conservan algo de su interés las comparaciones críticas de la obra de Piaget y la de 

Vigotsky, defendiendo su incompatibilidad, compatibilidad o su inconmensurabilidad. 

Sin embargo, resulta más relevante realizar una lectura de autor de dichas obras (por los 

actuales investigadores) y no solamente de lector, de modo que se interrogue a las 

contribuciones de cada programa de investigación a los problemas que se plantea la 

psicología del desarrollo. 



 

  

Página | 17  
 

  

En el caso de J. P. Bronckart, su teoría del interaccionismo social sostiene claramente la 

pertinencia del enfoque del desarrollo de Vigotsky, y propone la integración de algunos 

aportes de la teoría constructivista de Piaget. Particularmente, los referidos al 

funcionamiento mental –principalmente en la adolescencia y adultez- y que incluye 

procesos de abstracción y generalización, que culminan en las operaciones lógico-

matemáticas, en el marco de la educación formal. 

Por lo demás, está en curso una revisión de algunas tesis del núcleo duro del programa 

piagetiano, ante los desafíos emergentes del estudio del desarrollo cognoscitivo, y de la 

reorganización de las nociones previas de los alumnos en las situaciones didácticas. Es 

decir, hay problemas planteados en las investigaciones “post piagetianas” que conducen 

a transformarlo: la dualidad de la relación sujeto-objeto, en los términos de una relación 

sujeto-objeto-otro, en diversos estudios, por ejemplo acerca de la construcción del objeto 

permanente; la necesidad de elaborar una teoría de conocimiento de dominio, no 

contemplada en la génesis de los conocimientos generales, lógico-matemáticos, para 

explicar la elaboración de conceptos acerca de instituciones sociales y la historia, fuera y 

dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje; o la exigencia de dar un lugar en el 

constructivismo a los contextos culturales, que imponen restricciones la propia 

elaboración infantil de los sistemas de representación externa, como los gráficos o los 

mapas. (E. Martí y C. Rodriguez, After Piaget, 2012) 

Incluso, los trabajos de nuestro equipo muestran que los conocimientos de ciertas 

estructuras significantes, como la política, la autoridad o la justicia, son debidos a la 

abstracción de las prácticas sociales en las que participan los individuos. Esto último en 

clara diferencia con los estudios “literales” del constructivismo clásico sobre dichas 

nociones. Se puede defender que el estudio de la actividad constructiva de los individuos 

respecto de tales objetos de conocimiento equivale, en gran parte de los casos, a indagar 

la ontogénesis de las representaciones sociales, que son parte de nuestra cultura. Dicho 

de otro modo, se afirma que los sujetos interactúan con las representaciones sociales 

propias de su grupo de pertenencia y, al apropiarse de ellas, constituyen lo que la realidad 

es para ellos. De este modo, la actividad constructiva del sujeto se dirige hacia las 

representaciones sociales presentes en su grupo social, las que se constituyen como los 

objetos de conocimiento para los sujetos. Y estos últimos ya no son puramente 

epistémicos, sino radicalmente psico sociales, al pensar desde su grupo social. 
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Las modificaciones en el programa piagetiano que se han mencionado, vinculadas a 

estudios referidos a distintos niveles de conocimiento, contribuyen a una posible 

convergencia con los estudios realizados en la perspectiva del interaccionismo social. 

Quizás, podría decirse que se ha precisado el marco epistémico relacional que subyace al 

constructivismo, que éste se ha “dialectizado” en un sentido que nos gustaría elucidar. 

Más aún, si se puede acordar que dicho marco es común a la interpretación de Vigotsky 

que hace el interaccionismo social, y a la renovación del programa piagetiano, entonces, 

es justificada la integración de aspectos del constructivismo en el interaccionismo social 

y de la cultura en el constructivismo. 

 

 

Expositor Invitado (2): Dr. Jean-Paul Bronckart 

Universidad de Ginebra 

 

Título de la exposición: 

La problématique du développement psychologique. Les apports de Piaget et Vygotski 

à la lumière des recherches contemporaines 

 

Piaget et Vygotski ont proposé deux conceptions du développement des enfants et 

adolescents qui constituent des références auxquelles les travaux contemporains 

continuent de se référer, pour les préciser, les contester ou tenter de les améliorer.  

Dans une première partie, nous examinerons la manière dont la problématique du 

développement a été abordée au cours du XXe : sur quelles bases (philosophiques) cette 

problématique a-t-elle été formulée ? Comment ont été conçus le (ou les) objet(s) du 

développement ? Dans quelle mesure les facteurs générant le développement ont-ils été 

identifiés ? Dans cet examen, nous nous centrerons en particulier sur les écueils et les 

difficultés rencontrés par les auteurs du XXe, y inclus Piaget et Vygotski. 

Dans une deuxième partie, nous discuterons des apports de certaines recherches néo-

piagétiennes en ce domaine (de Ribeaupierre, Lautrey, Karmiloff-Smith, etc.), qui 

mettent en évidence l’extrême variété inter- et intra-individuelle des processus de passage 

d’un stade à un autre, et fournissent ainsi une explication de l’échec rencontré par Piaget 

(et Inhelder) pour identifer les facteurs “causant” le développement cognitif. 
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Dans une troisième partie, nous présenterons notre conception de l’état de cette 

problématique, qui est globalement compatible avec celle de Jose Antonio Castorina, 

mais qui semble s’en différencier sur quelques points. Selon les principes de l’ISD, il est 

tout d’abord nécessaire d’identifier et de définir les divers préconstruits de l’histoire 

sociale humaine auxquels sont confrontés les enfants au cours de leur développement ; à 

ce propos nous avons proposé une cadre organisateur qui est inspiré des travaux de 

Durkheim, Habermas et Saussure et qui permet de montrer que les travaux de Piaget ne 

concernent qu’un seul de ces préconstruits et que les propositions de Vygotski restent 

relativement floues en ce domaine. Nous soutiendrons ensuite, en accord avec Castorina, 

que l’ensemble des apprentissages à la source du développement s’effectuent, non dans 

la relation duelle sujet-objet, mais dans un cadre bien plus complexe ou interviennent 

aussi les formateurs et les valeurs historico-sociales surplombant les objets. Nous 

soutiendrons encore que le développement des fonctions psychologiques s’opère sous 

l’effet d’interaction entre registres sociaux, affectifs, langagiers et cognitifs, et qu’en 

conséquence les facteurs causant le développement cognitif ne peuvent être eux-mêmes 

d’ordre strictement cognitif (raison majeure de l’échec piagétien en ce domaine). Nous 

soutiendrons pour clore que les mécanismes d’abstraction et de généralisation décrits par 

Piaget, s’ils ne s’appliquent que secondairement à des constructions psychologiques 

initalement marquées par le socio-culturel, existent néanmoins indiscutablement ; il 

convient donc de ne pas négliger ces mécanismes qui sont la cause de la construction des 

raisonnements logico-cognitifs des individus, ainsi que la cause de l’existence de ces 

corpus de connaissances universelles permettant les échanges “humains” transcendant les 

spécificités langagières, sociales et culturelles. 
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Mesa de diálogo IV: “Didáctica de la lectura: aportes teóricos y prácticos” 

 

Expositor Invitado (1): Prof. Estela Klett 

Universidad de Buenos Aires 

 

Título de la exposición: 

Renovar los cursos de lectura con miras a la internacionalización de los estudios  

 

Los cursos de lectocomprensión en lengua extranjera (LE) de la Facultad de Filosofía y 

Letras (UBA) tienen más de 50 años. En un período acotado de unas 150 horas de 

enseñanza-aprendizaje se provee a los aprendientes las herramientas necesarias para 

realizar lecturas críticas de textos del área disciplinar de sus carreras de origen. Los 

vaivenes de la didáctica de las lenguas y las diferentes corrientes teóricas de la lectura 

fueron marcando la orientación de los cursos de francés, a nuestro cargo durante los 

últimos 30 años. En esta presentación queremos mostrar los cambios más recientes que 

han modificado nuestro quehacer. Por un lado, tomando como fuente el Interaccionismo 

sociodiscursivo o ISD (Bronckart, 1994 y 1996), nos ocuparemos de los géneros textuales 

propios del medio universitario/académico. La importancia de éstos en el área de los 

estudios sobre el discurso resulta fuera de toda discusión. Sin embargo, en la didáctica de 

las LE su entrada ha sido tardía y su desarrollo escaso. El manejo de los géneros y de sus 

propiedades, tanto en lo referente a su estructuración como a sus actores y propósitos es 

una de las bases en la que se asienta la capacidad de utilizar adecuadamente el lenguaje. 

Por otro lado, queremos mostrar la articulación posible entre los cursos de lectura y las 

necesidades provenientes de la internacionalización de los estudios universitarios, 

verdadera prioridad de las instituciones de educación superior. Chardenet (2015, 2016) 

visualiza la internacionalización como un “flujo entre polos” que suponen intercambio de 

conocimiento (datos, difusión de la investigación y enseñanza a distancia) y actores 

(movilidad espacial y virtual de estudiantes, profesores y personal administrativo). Estas 

acciones implican el manejo de lenguas en plural con usos que amplían la 

lectocomprensión. Para apoyar la internacionalización proponemos la inclusión de la 

multimodalidad como vía de acceso a otros códigos (Kress & Jewitt 2003, Jewit, 2009 y 

Lebrun, 2012 y 2015). Describiremos entonces la institución y el marco teórico que nos 

nutre. Mostraremos las ventajas del uso de los géneros textuales y el empleo de conjuntos 

multimodales de interés para las carreras. 
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Expositor Invitado (2): Dra. Eulália Leurquin 

Universidade Federal do Ceará 

 

Título de la exposición: 

Situações didáticas concretas de leitura/compreensão de textos em contexto de 

português língua estrangeira 

Dentro da política de internacionalização da Universidade Federal do Ceará, muitas ações 

são desenvolvidas. Dentre elas, situamos o Curso de português língua estrangeira: língua 

e cultura brasileiras, ofertado pelo Departamento de Letras Vernáculas dessa instituição 

desde 2010. O objetivo do Curso é atuar no desenvolvimento das capacidades de 

linguagem dos alunos e dos professores visitantes estrangeiros a fim de que eles interajam 

de maneira produtiva com seus pares, inserindo-se de fato nas práticas linguageiras 

cotidianas e profissionais. O curso tem como base o ensino da língua portuguesa em 

situações reais de comunicação. Por essa razão, definimos o gênero textual como um 

instrumento importante nesse processo. O material didático utilizado é produzido pela 

própria equipe. Nossa proposta associa-se a uma abordagem comunicativa de ensino, 

porém sugere um ensino com base em atividades de análise linguística, produção e 

leitura/compreensão de textos de diferentes formações e provenientes de diversos 

contextos sociais. Para esta apresentação, limitamo-nos às reflexões sobre a atividade de 

leitura/compreensão de textos, cuja produção tem como base as orientações teóricas do 

quadro Interacionismo sócio-discursivo (BRONCKART, 1996, 2006 e 2008; BULEA, 

2010). Questionamos as contribuições do ISD para a formação de um leitor crítico. 

Partimos do princípio de que a aula de leitura/compreensão de textos deve ser planejada 

e que ela possui três etapas com objetivos bem definidos (CICUREL, 1992, LEURQUIN, 

2015). Estabelecemos relações entre as concepções de leitura assumidas e os 

encaminhamentos didáticos da aula. Nesse contexto, entendemos que o professor assume 

uma dupla função, pois ele medeia o movimento do repertório dos leitores, sem perder de 

vista os saberes a ensinar e os saberes para o ensino (HOFSTETTER & SCHNEUWLY, 

2009).  
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O TRABALHO DO PROFESSOR EM DIFERENTES NÍVEIS E 

MODALIDADES: INSTRUMENTOS DE MEDIAÇÃO E EXPERIÊNCIAS 

DIDÁTICAS 

 

ALENCAR, Eliana Moraes de A. 

Universidade Federal de Mato Grosso 

elianaalencar@uol.com.br 

 

VALEZI, Sueli Correia Lemes 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 

suelivalezi@uol.com.br 

 

RICIOLLI, Ana Maria Barbosa Varanda 

Secretaria Estadual de Educação – SEE/GO 
anariciolli@gmail.com 

 

SILVA, Marlene Rodrigues da 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 

marlene.silva@cba.ifmt.edu.br 

 

 

Resumo: Este simpósio aborda as relações entre a linguagem e o trabalho do professor, 

sob o enfoque das contribuições do Interacionismo Sociodiscursivo – ISD 

(BRONCKART, 2009), considerando os contextos de suas práticas e de suas atividades 

didáticas em diferentes segmentos e modalidades de ensino. Ao se aproximar da 

dimensão praxiológica deste trabalho docente (BRONCKART, 2006), pretende-se 

apresentar relatos de experiências que evidenciem os artefatos materiais e simbólicos 

presentes, nas propostas de trabalho com textos no ensino fundamental, na educação 

profissional (ensino médio integrado) e no ensino superior, bem como lançar um breve 

olhar sobre a formação e o trabalho docente. Entende-se que a atividade mediada por 

instrumentos é sempre situada e as situações têm uma influência determinante na 

atividade (RABARDEL, 2001). Ora, de acordo com cada contexto o professor elabora 

sua proposta de trabalho, e assim esses instrumentos constituem formas que estruturam e 
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mediam nossa relação com situações e conhecimentos, e, portanto, exercem uma 

influência considerável no desenvolvimento dos alunos.  

 

As experiências relatadas abordam o trabalho com textos inscritos em gêneros escolares 

e acadêmicos, especialmente demandados e adaptados às realidades dos alunos 

(BRONCKART, 2006). Inicialmente, Valezi (2014) aborda as práticas pedagógicas que 

envolvem o ensino de língua portuguesa na educação profissional e filia-se ao grupo de 

pesquisa GEELLI (Grupo de Estudos em Ensino de Línguas e Literatura), com sede no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso- Campus Cuiabá. 

Sob a orientação teórico-metodológica do ISD (Bronckart, 1999, 2006, 2008; Schneuwly 

e Dolz 2004; 2009), a pesquisa envolve um dos artefatos que precisam permear a prática 

pedagógica: os encontros de formação no coletivo interno de trabalho. Esses eventos, com 

vistas à reorganização do trabalho planificado, além de desenvolver novas capacidades 

docentes, revelaram-se como instrumentos de redefinição de tarefas do métier. Os 

resultados apresentados trazem um recorte, no contexto das ementas dos Cursos 

Superiores de Engenharia de Controle e Automação e de Computação, as quais foram 

reorganizadas nucleando-as a partir de gêneros acadêmicos e profissionais como: resumo, 

resenha, relatório técnico, artigo científico e seminário, de forma a desenvolver 

capacidades de linguagem para a atuação dos estudantes em práticas linguageiras 

acadêmicas e profissionais. Outra experiência envolveu alunos da disciplina de Leitura e 

Produção de Textos ingressantes em nível de graduação em Serviço Social (ALENCAR, 

2016). O trabalho abordou gêneros da esfera acadêmica, a partir da análise da 

infraestrutura global dos textos, selecionando especialmente os mecanismos de 

textualização (BRONCKART, 2004; 2009). Destaca como objetivo apresentar subsídios 

para uma proposta de atividade com esses gêneros para utilização em contextos 

semelhantes. Riciolli (2015) analisa o agir de duas professoras (S1 e S2) de ensino 

fundamental em turmas de nono ano em situação de uso de tecnologia, computador e 

internet, e como acontece a apropriação desses artefatos na prática pedagógica em aulas 

de língua inglesa. Finalmente, o trabalho de Silva (2016) relata o resultado da experiência 

de construção e realização de uma Sequência Didática (SD), baseada no gênero artigo de 

opinião, elaborada e executada por duas estudantes do Curso de Letras da Universidade 

Federal de Mato Grosso - UFMT, durante o período de realização do estágio-regência em 

uma turma de 3º ano do Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática do 

Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT. 

 

Palavras-chave: gêneros textuais; instrumentos; trabalho do professor; relato de 

experiências.  
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Prática de leitura e produção de textos na graduação: gêneros acadêmicos sob o 

enfoque do Interacionismo Sociodiscursivo 

 

ALENCAR, Eliana Moraes de A. 

Universidade Federal de Mato Grosso 

elianaalencar@uol.com.br 

 

Resumo: Ao ingressar no cenário acadêmico vários alunos enfrentam dificuldades nas 

atividades de leitura, interpretação e produção de textos que fazem parte das suas 

interações coletivas. Essas atividades, reguladas, ajustadas e planificadas por meio da 

linguagem se realiza pelos textos (BRONCKART, 2006), apresentados nesse mundo 

novo. Devem ser apropriados em um breve período de tempo, concentrados em uma única 

disciplina, mas exigidos durante todo seu processo de formação. Este relato destaca uma 

experiência com alunos de uma turma de Serviço Social da Universidade Federal de Mato 

Grosso - UFMT, na produção de resumos, resenhas e artigos científicos. As etapas 

envolveram o estudo dos contextos de produção e a análise da arquitetura interna dos 

textos (BRONCKART, 2009). Dois momentos aproximaram os alunos dos mecanismos 

de textualização e dos tipos de discurso predominantes nesses textos. Em relação aos tipos 

dos discursos e às formas linguísticas próprias percebeu-se que a dificuldade dos alunos 

é maior tanto quanto estes se distanciam daquele mundo discursivo. Por isso, o contexto 

de produção e análise dialogada dos conteúdos temáticos propiciou conhecer 

especialmente a atuação do Assistente Social em sua prática profissional. Foram 

exploradas as sequências mais recorrentes nas produções dos textos e os mecanismos que 

abrangem. Nesse aspecto, estudar os mecanismos de textualização envolveu observar 

primordialmente a conexão, depois alguns aspectos da coesão nominal e da coesão verbal 

dos textos. As produções dos alunos evidenciaram que as maiores dificuldades envolviam 

a compreensão desses mecanismos e seu funcionamento, pois a conexão se realiza por 

meio dos organizadores textuais e marcam as articulações de progressão temática, 

podendo ocorrer tanto num aspecto mais amplo operando a transição dos tipos de discurso 

e fases de uma sequência dentro do texto, bem como num sentido mais local realizar a 

transição entre as frases sintáticas (BRONCKART, 2009). Os resultados dessa 

experiência foram analisados e organizados com o auxílio de uma ferramenta 

computacional, o Tropes. O Tropes é um software que apresenta várias ferramentas de 

Análise Semântica destinadas para as áreas de Ciência da Informação, Pesquisa de 

Mercado, Análise Qualitativa e Análise Linguística (PIOLAT&BANNOUR, 2009). O 

programa serve de ferramenta para as análises linguísticas no quadro do ISD, 

especialmente os tipos de discurso, as sequências (no plano da infraestrutura textual), 

assim como a análise da organização e coerências temáticas e pragmático-enunciativas 

(Alencar, 2014). Assim, o objetivo deste trabalho é apresentar subsídios para a construção 

de uma sequência de atividades em uma proposta para outras turmas em contextos e 
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objetivos semelhantes, a partir da detecção das partes mais características dos textos dos 

alunos e das categorias mais recorrentes. 

 

Palavras-chave: gêneros acadêmicos; arquitetura interna dos textos; ferramenta 

computacional; análise linguística; proposta de atividade. 

 

 

 

A replanificação do trabalho em eventos mediadores da formação para o agir 

docente na educação profissional de nível superior 
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suelivalezi@uol.com.br 

 

Resumo: O presente trabalho discute a temática sobre as práticas pedagógicas que 

envolvem o ensino de língua portuguesa na educação profissional e filia-se ao grupo de 

pesquisa GEELLI (Grupo de Estudos em Ensino de Línguas e Literatura), com sede no 

IFMT - Campus Cuiabá. Sob a orientação teórico-metodológica do ISD (Bronckart, 1999, 

2006, 2008; Schneuwly e Dolz 2004; 2009) entende-se que as ações didáticas devam ser 

mediadas por artefatos simbólicos (RABARDEL, 1999) que, ao serem apropriados e 

transformados em instrumentos, propiciam o desenvolvimento de capacidades de 

linguagem ou docentes. Partindo dessa premissa e motivados pela necessidade de uma 

reestruturação do trabalho planificado com base em gêneros de texto, os professores de 

Língua Portuguesa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato 

Grosso - Campus Cuiabá organizaram-se em um Grupo de Estudos, em encontros 

quinzenais nos anos de 2014 e 2015, com o objetivo de se reformular os textos 

prescritivos que orientam o agir do professor nos cursos da instituição. Esses encontros 

constituíram-se um caminho em que os artefatos simbólicos, os textos teóricos filiados ao 

interacionismo sociodiscursivo (ISD), instrumentalizaram os docentes participantes de 

maneira que, com os conhecimentos teóricos internalizados, pudessem protagonizar o 

processo de revisão dos documentos prescritivos mediadores das ações didáticas do 

trabalho docente para os diferentes cursos e modalidades ofertados pela instituição, 

tomando, por base, o objetivo geral da disciplina, a saber: "possibilitar ao aluno, por meio 

de procedimentos sistemáticos, o desenvolvimento de capacidades de leitura, escritura, 

fala e escuta para agir em práticas de linguagem semiotizadas em gêneros textuais, 

conforme as situações de interação de diferentes esferas: social, acadêmica e 

profissional". Assim, esse trabalho contribui com o eixo temático "Análise das práticas", 
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pois envolve um dos artefatos que precisam permear a prática pedagógica: os encontros 

de formação no coletivo interno de trabalho. Esses eventos, com vistas à reorganização 

do trabalho planificado, além de desenvolver novas capacidades docentes, revelaram-se 

como instrumentos de redefinição de tarefas do métier, um processo que, conforme Clot 

(2007) pode ser uma forma de promover a qualidade da vida coletiva, visto que, ao se 

perfilar o trabalho planificado, diminui-se a carga de trabalho do professor e, ao mesmo 

tempo, contribui para a melhoria do ensino de Língua Portuguesa no contexto da 

educação profissional. Assim, com a instalação do Grupo de Estudos, as ementas de todos 

os cursos da instituição foram reformuladas com base na teoria de gêneros e, fazendo um 

recorte desse processo, este trabalho discute somente as ementas dos Cursos Superiores 

de Engenharia de Controle e Automação e de Computação, as quais foram reorganizadas 

nucleando-as a partir de gêneros acadêmicos e profissionais, a saber: resumo, resenha, 

relatório técnico, artigo científico e seminário, com vistas ao desenvolvimento de 

capacidades acionais, discursivas e linguístico-discursivas com vistas a atender às 

demandas de inovação para a formação de um cidadão e de um profissional perfilado com 

as práticas linguageiras da atualidade. 

Palavras-chave: trabalho planificado; mediação instrumental; formação docente; 

gêneros acadêmico-profissionais; educação profissional. 

 

 

 

Aprendizagem da docência no contexto da educação profissional de nível médio: a 

sequência didática como instrumento na formação inicial 
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marlene.silva@cba.ifmt.edu.br 

 

Resumo: Neste trabalho, apresentamos o resultado da adoção e implementação de uma 

Sequência Didática (SD) sobre o gênero artigo de opinião, elaborada e executada por duas 

estudantes do Curso de Letras da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT no 

período em que realizaram estágio-regência em uma turma de 3º ano do Curso Técnico 

de Nível Médio Integrado em Informática do Instituto Federal de Educação, Ciências e 

Tecnologia de Mato Grosso Campus Cuiabá Octayde Jorge da Silva – Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso. Na regência da sala de aula, uma das 

etapas voltada para a formação do profissional docente, o estudante do Curso de Letras 

da UFMT tem a oportunidade de aplicar, na prática, os conhecimentos teóricos acerca do 

ensino da língua materna adquiridos durante a sua vida acadêmica. Compreendendo a 

relevância desse espaço de formação da docência, a UFMT firmou uma parceria com o 
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IFMT, visando à troca de experiências significativas para o futuro professor de Língua 

Portuguesa. Nesse sentido, com o propósito de se romper com uma possível artificialidade 

em relação ao ensino da língua materna, as estagiárias, juntamente com a professora 

titular da disciplina, planejaram as atividades que seriam desenvolvidas nesse período, 

em consonância com o plano de ensino em andamento. Assim, optou-se por trabalhar o 

gênero artigo de opinião sobre o tema violência urbana e a cultura do medo, com o 

objetivo de socializar as opiniões manifestadas pelos alunos em um jornal de circulação 

regional. As ações desenvolvidas em sala de aula tiveram como base os pressupostos 

teórico-metodológicos do Interacionismo Sociodiscursivo proposto por Bronckart (1999, 

2006, 2008) e Schneuwly e Dolz (2004; 2009). A sequência didática se desenvolveu 

durante um bimestre por meio de oficinas de trabalho com vistas ao desenvolvimento de 

capacidades de ação, capacidades discursivas e capacidades linguístico-discursivas do 

gênero em tela. No percurso desse espaço de aprendizagem da docência, a professora 

titular da turma manteve trocas de experiências e reflexões com as estagiárias a respeito 

de situações práticas de referência. Com esse trabalho foi possível perceber que o 

processo de implementação da sequência didática, ao ser apropriado pelas estagiárias em 

todas as suas etapas, possibilitou o desenvolvimento de capacidades docentes nessa fase 

de formação inicial, envolvendo a teoria do ISD e a prática em sala de aula. Ao mesmo 

tempo, para os alunos, esta experiência permitiu o desenvolvimento de novos 

conhecimentos e saberes que possibilitaram semiotizarem seus pontos de vista em artigos 

de opinião, uma ação discursiva devidamente contextualizada e por isso significativa.  

 

Palavras-chave: aprendizagem da docência; sequência didática; práticas sociais de 

referência.  

 

 

O trabalho do professor mediado por instrumentos: a tecnologia nas aulas de 

língua inglesa  
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Secretaria Estadual de Educação de Goiás – SEE/GO 
anariciolli@gmail.com 

 

Resumo: Com o advento das novas tecnologias digitais nas instituições escolares, 

estabeleceram-se mais formas de aprimorar o trabalho do professor. Os artefatos 

tecnológicos proporcionaram outras maneiras de trabalhar o conteúdo programático. 

Entretanto, isso não significa que somente o contato com tais artefatos tecnológicos leva, 

automaticamente, ao aprendizado. Na verdade, o grande desafio é proporcionar ao 

professor meios de romper com as limitações que lhes são impostas, desde os aspectos 

individual e coletivo, de infraestrutura até questões de ordem cognitiva. De acordo com 
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a abordagem instrumental de Rabardel (2002), que mostra a distinção entre artefato e 

instrumento, para o artefato ser “transformado” em instrumento, é necessário percorrer 

um caminho, denominado de gênese instrumental. Assim, a construção de um 

instrumento não é automática, mas ocorre por meio de seu aparecimento/nascimento. 

Rabardel (2002) salienta que a capacidade de fazer de um artefato (material ou simbólico) 

algo útil na tarefa do sujeito, em que esquemas de funções e utilizações arrolados são 

desenvolvidos, colabora para a construção pessoal desse sujeito. A apropriação de 

artefatos pelo homem por meio do processo de gênese instrumental resulta em duas 

dimensões do processo de apropriação desses artefatos: instrumentalização e 

instrumentação. O presente trabalho analisa o agir de duas professoras (S1 e S2) de ensino 

fundamental em turmas de nono ano em situação de uso de tecnologia, computador e 

internet, e como acontece a apropriação dessas ferramentas na prática pedagógica em 

aulas de língua inglesa. Por meio do procedimento de “Instrução ao sósia” – IAS (CLOT, 

2007a), foram produzidos os textos de S1 e S2 em situação de uso da tecnologia, visando 

investigar qual é a representação manifestada no agir linguageiro das professoras e como 

transferem essa imagem para sua prática pedagógica no ensino de língua inglesa. Foi 

utilizada a ferramenta computacional AntConc para organizar a análise dos dados 

coletados. Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi depreender, através dos elementos 

linguístico-discursivos encontrados nos textos, as dimensões da gênese instrumental. A 

partir da análise da linguagem com a proposta do Interacionismo Sociodiscursivo – ISD 

(BRONCKART, 2006, 2007, 2008, 2009; BRONCKART, MACHADO, 2004; 

MACHADO et al., 2009a, 2009b) e da abordagem instrumental (RABARDEL, 1995, 

2002; RABARDEL & WAERN, 2003) percebeu-se que há muitos entraves ligados ao 

uso das tecnologias, computador e internet, que interferem no métier docente. Embora as 

duas professoras participantes desta pesquisa se destaquem pelas manobras que fazem 

para superar esses problemas, viu-se que há uma diminuição da capacidade de agir. Os 

elementos linguístico-discursivos detectados nos textos de IS apontam que ambas, S1 e 

S2, estão instrumentadas, isto é, significa que a apropriação dos artefatos pelas 

professoras participantes produziu e reproduziu ações, atualizou, reformulou, assimilou e 

transformou suas tarefas e, assim, potencializou seus esquemas mentais de uso. 

 

Palavras-chave: artefatos; instrumentos; gênese instrumental; Interacionismo 

Sociodiscursivo. 
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SISTEMATIZAÇÃO E ENSINO DA LÍNGUA MATERNA: CONCEITUAÇÕES 

E ANÁLISES DA PRÁTICA DOCENTE 

Clecio Bunzen 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

clecio.bunzen@gmail.com 

Adriana Dickel 

Universidade de Passo Fundo (UPF) 

dickel@upf.br 

Eixo: Análise das Práticas 

 

O presente Simpósio Temático tem como objetivo principal apresentar e discutir aspectos 

epistemológicos e metodológicos, assim como alguns resultados, em torno de 

problemáticas que emergiram do projeto de pesquisa “Processos discursivos de 

sistematização de conhecimentos sobre a linguagem escrita em turmas de 4º e 5º anos do 

Ensino Fundamental (CNPq, 2014-2015)”. Os principais objetivos desta pesquisa foram 

descrever, interpretar e analisar as especificidades das práticas de ensino e aprendizagem 

da linguagem escrita, por meio das quais professores de classes de 4º e 5º anos do Ensino 

Fundamental de municípios situados nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul sistematizam conhecimentos sobre a linguagem escrita. Se de um lado, 

encontrávamos poucos trabalhos acadêmicos que definissem ou explicitassem o próprio 

conceito de “sistematização” ou de “sistematicidade”, de outro lado, notávamos que a 

palavra “sistematização” e algumas expressões (“atividade sistematizada”, “trabalho 

sistemático”, “atividade de sistematização”, etc.) circulavam em diferentes enunciados 

concretos produzidos para a escola ou na escola. Tal conjuntura fez com que o grupo de 

pesquisa procurasse definir e compreender as facetas que envolvem as ações didáticas 

relacionadas à sistematização de determinados objetos de ensino, escolhidos pelos 

docentes em seus contextos locais de ensino. Não entendi aqui a que se refere. Os dados 

produzidos através de trabalho de campo de natureza etnográfica mobilizaram um 

percurso interdisciplinar de pesquisa com vistas a compreender as ações didáticas de 

sistematização nas interações em sala de aula. Os quatro trabalhos que compõem o 

Simpósio Temático procuram dialogar, portanto, com diferentes campos teóricos 

(Linguística Aplicada, Didática da Língua, InteracionismoSociodiscursivo, Estudos 

Bakhtinianos, Estudos do Letramento) no intuito de: (i) delinear um conceito de 

“sistematização”; (ii) expor e problematizar as condições metodológicas para a 

observaçãodesse fenômeno e de seu movimento nas aulas; (iii) relacionar o fenômeno da 

sistematização e suas nuances com os diferentes objetos de ensino; (iv) compreender a 

presença ou a ausência da sistematização na relação com as formas de organização do 

trabalho pedagógico; (v) relacionar o fenômeno da sistematização com os estudos sobre 

gestos didáticos. A pesquisa bibliográfica e as análises dos episódios demonstraram que 

a prática docente dos professores de 4º e 5º anos, ao trabalhar com o ensino de língua 

portuguesa, é contingenciada por diferentes fatores que influenciam as maneiras de como 

determinado conhecimento sobre a língua é ou não sistematizado, entre eles, as 

mailto:clecio.bunzen@gmail.com
mailto:dickel@upf.br


 

  

Página | 31  
 

concepções dos professores, os valores e crenças sobre o ensino de língua nos últimos 

anos dos anos finais (um período de “consolidação” do processo de alfabetização e das 

práticas de leitura e escritura), as condições de trabalho nas redes públicas de ensino 

brasileiras, o uso de diferentes materiais didáticos (fichas, livros didáticos, revistas) e 

suportes de escritura (lousa, caderno), diferentes paradigmas e orientações metodológicas 

sobre como ensinar e avaliar determinados objetos de ensino. As análises das situações 

de sala de aula nos três estados brasileiros apontaram ainda para uma fragilidade no 

ensino da língua portuguesa, relativamente a que conceitos estão sendo explorados e o 

modo como estão sendo articulados à reflexão linguística os conhecimentos implícitos 

dos estudantes. Observamos que a intervenção pedagógica está aquém das possibilidades 

de reflexão das crianças sobre a língua e que, diante das precárias informações que elas 

acessam – seja dos materiais, seja do(a) professor(a) -, são reduzidas as possibilidades de 

compreender o fenômeno linguístico, manipulá-lo e expandir os recursos que ele oferece. 

Desta forma, a presença e/ou a ausência do processo de sistematização dos conhecimentos 

sobre a língua portuguesa nas aulas de 4º e 5º anos serão alvo dos quatro trabalhos.   

Palavras-chave: Sistematização, Reflexão sobre a língua, Ensino e Aprendizagem de 

língua.  
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A presente proposta constituiu-se na interlocução com os pesquisadores que 

desenvolveram o Projeto integrado de Pesquisa intitulado “Processos discursivos de 

sistematização de conhecimento sobre a linguagem escrita em turmas de 4º e 5º anos do 

Ensino Fundamental" (CNPq), vinculados a três universidades brasileiras: a Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP), proponente do projeto, a Universidade Regional de 

Blumenau (FURB) e a Universidade de Passo Fundo (UPF). O referido projeto, realizado 

nos anos de 2014 e 2015, discutiu a temática da sistematização didática e discursiva com 

base em referenciais plurais, oriundos, principalmente, dos campos da Linguagem, da 

Educaçãoe da Didática das Línguas. O desenvolvimento do projeto, com características 

exploratórias em um primeiro momento, levou a equipe a constatar inicialmente que o 

termo “sistematização” e seus correlatos, embora de uso bastante frequente em diferentes 

documentos legais e no discurso educacional em geral, circulam com diferentes objetivos 

e valoração (cf. BUNZEN, 2014; GUEDES, 2014; BUNZEN e DICKEL, 2014). Com 
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essa constatação ficou evidente que a noção não é referenciado teoricamente de forma 

consistente, nem remete a procedimentos didático-metodológicos claramente definidos 

que seriam explicitados aos professores do Ensino Básico, destinatários desses discursos. 

Com vistas a apreender melhor as diversas dimensões do fenômeno na dinâmica da 

construção do conhecimento em sala de aula, articulandoentre si essas dimensões na 

análise dos dados gerados nas situações de ensino/aprendizagem observadas pelos 

pesquisadores e por suas equipes, foram convocadas diferentes perspectivas teóricas. 

Muito rapidamente, podem ser mencionadas, entre elas, as seguintes: a perspectiva que o 

projeto adota como pano de fundo do empreendimento, ao enfocar a construção do 

discurso e do conhecimento a partir da interação verbal, é uma visão discursiva e 

enunciativa da linguagem em curso na sala de aula, como sugerem Souza (1995) e Rojo 

(2001). Ao relacionar sistematização com as questões da organização didática, do 

planejamento da aula, da relação entre conhecimentos científicos e conhecimentos 

escolares e da elaboração de conceitos nos contextos escolares, a investigação se voltou 

mais especificamente para a dimensão pedagógica e didática, com base em Lerner (2004) 

e Brousseau (2007) dentre outros. A análise do trabalho docente (com base nos trabalhos 

dos pesquisadores do GRAFE da universidade de Genebra) e o modo como se dá o 

processo de organização desse trabalho apresentou-se também como um eixo teórico 

produtivo para dar conta do agir docente em termos dos gestos didáticos (Aeby Daghé; 

Dolz, 2008). O objetivo da comunicação é apresentar um panorama dessas contribuições, 

mostrando como podem ser articuladas na perspectiva da Didática das Línguas e de suas 

problemáticas constitutivas (Halté, 1992), na medida em que a “sistematização”: a) 

é sistematização de determinados conhecimentos construídos enquanto objetos didáticos 

(objetos de ensino, objetos a ser ensinados, na terminologia dos pesquisadores 

genebrinos; ver Schneuwly e Dolz, 2009), o que remete à problemática da elaboração 

didática; b) envolve determinados procedimentos didático-pedagógicos no âmbito da 

intervenção em sala de aula; c) se dá em função dos processos de apropriação da 

linguagem escrita pressupostos nos aprendentes ao longo das aulas. Afinal, essa 

articulação permite apreender a sistematização como conceito didático.  

 

Palavras-chave: Sistematização. Conceito Didático. Elaboração Didática. Gestos 

Didáticos. 
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Práticas de produção escrita, leitura e a construção de conhecimentos gramaticais 

em sala de aula: um olhar para quarto e quinto anos  

 

Otilia Lizete de Oliveira Martins Heinig 

Jonas Guilherme Vieira 
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otilia.heinig@gmail.com 

 

 

Os gestos didáticos nos processos de sistematização dos conhecimentos linguísticos em 

4.º e 5.º anos, dissertação de mestrado desenvolvida no programa de pós-graduação em 

educação da FURB (Blumenau, SC, Brasil), objetivou compreender as práticas de 

sistematização da linguagem escrita nos processos de ensino nas interações entre 

professor e alunos em 4.º e 5.º anos do ensino fundamental. O que se apresenta, neste 

resumo, são recortes da pesquisa maior para que se possa discutir uma das perguntas 

norteadoras:como as interações verbais no cotidiano escolar de sala de aula de 4.º e 5.º 

anos entre professores e alunos sinalizam para a compreensão do processo de ensinar e 

sistematizar conhecimentos sobre a linguagem escrita na escola? São objetivos deste 

trabalho caracterizar os artefatos utilizados nas práticas de (sistematização) da linguagem 

escrita; refletir sobre a língua como objeto de ensino e de aprendizagem e as condições 

que se fazem necessárias para que os saberes que os alunos trazem consigo sejam 

aproximados dos conhecimentos escolares. Trata-se de uma pesquisa qualitativa na 

perspectiva enunciativa em educação com um enfoque sócio-histórico. a geração de dados 

foi realizada durante um mês no ano de 2014 em duas escolas públicas brasileiras: uma 

da rede estadual de Santa Catarina e outra municipal de ensino em uma cidade localizada 

no vale do Itajaí/SC. utilizaram-se como instrumentos para a geração de dados: 

observações feitas em sala, registros em diário de campo e gravação em áudio. Além 

desses instrumentos, foi feita uma entrevista individual e semiestruturada com as 

professoras regentes a fim de compreender as razões de suas escolhas metodológicas e 

ações no contexto da sala de aula, relacionando com sua formação docente. O estudo está 

embasado nas teorias propostas pelo Círculo de Bakhtin, a fim de discutir a linguagem e 

a interação com o outro, além disso, apresenta discussões iniciais acerca dos atos de 

sistematização. Os resultados indicam a sistematização como uma interação em que há 

uma negociação de saberes entre os sujeitos; são momentos em que os sujeitos refletem 

sobre aquele determinado objeto de ensino; aproximam seus conhecimentos de mundo e 

com os conhecimentos científicos. Neste sentido, os dados sinalizam práticas de ensino 

de classificação de classes gramaticais como centro do trabalho na disciplina de língua 

portuguesa no que se refere aos conhecimentos gramaticais, deixando de lado o trabalho 

que tem como eixo o enunciado. Embora haja ações que envolvam a leitura e a produção 

de gêneros discursivos, especialmente da esfera literária; o foco está voltado para a 

dimensão composicional o que indica uma ausência de ensino e aprendizagem das 

dimensões estilística e temática para a sistematização da linguagem escrita.  
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Palavras-chave: Sistematização. Linguagem escrita. Sala de aula. Interação.  
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O objetivo desta apresentação oral é discutir facetas do agir docente na dinâmica 

discursiva de sala de aula, com destaque para as construções dos conhecimentos sobre 

conceitos, estruturas e usos da língua. Com base nos estudos sobre gestos profissionais 

em situações didáticas (Aeby-Daghé & Dolz, 2008; Bucheton & Soulé, 2009; Schneuwly, 

2009) e sobre interações em sala de aula (Matencio, 2001; Batista, 1999; Bloome, 2008; 

Bunzen, 2009; Leal, 2012), voltamos nossa atenção para as (im)possibilidades de 

sistematização dos conhecimentos (meta)linguísticos em um contexto bem específico: 

uma turma de 5º ano, em uma escola pública brasileira localizada na cidade de Guarulhos 

(São Paulo). Os dados aqui analisados foram gerados no âmbito do projeto integrado 

“Processos discursivos de sistematização de conhecimentos sobre a linguagem escrita em 

turmas de 4º e 5º anos do Ensino Fundamental (CNPq, 2014-2015)”. Inspirados em 

pesquisas de traços etnográficos e da microetnografia de sala de aula, gravamos uma 

sequência de ensino (Dolz, 2012), composta por 06 aulas, em que um professor polivante 

de 5º ano (responsável por diferentes componentes curriculares) ensinava para seus 

alunos alguns aspectos dos “verbos” e dos “pronomes”. As aulas foram gravadas em 

áudio, transcritas e comentadas em uma ficha analítica para compreendermos o 

gerenciamento do tempo, os saberes em jogo, as práticas de linguagem privilegiadas 

(leitura, produção de texto), as tarefas realizadas, as atitudes dos(as) alunos(as) e do 

professor, os recursos didáticos utilizados, etc. Além disso, realizamos uma entrevista 

individual no final da sequência de atividades para que possamos compreender melhor 

seu projeto didático autoral e as escolhas dos objetos de ensino, relacionando-os com o 

processo de sistematização dos conhecimentos. Nesta apresentação, focalizaremos nossa 

atenção nos diversos episódios em que o professor explora a questão do tempo verbal, 

organizando-os conforme as duas categorias propostas por Batista (1999): a instância da 

aula e a instância do exercício. Nossa análise demonstrou aspectos do agir profissional e 

do agir didático que interferem nas (im)possibilidades de sistematizar determinados 

conhecimentos em sala de aula. Percebemos que há uma relação entre a ação de 

sistematizar com alguns gestos didáticos (implementação do dispositivo didático, 

regulação, institucionalização e o da criação da memória didática), mas que nem sempre 
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tais relações ficam explícitas nas interações nas aulas observadas. Em alguns episódios, 

vemos indícios de um processo de sistematização vinculado à ação da institucionalização 

ou de regulação, em que o professor assume um papel de mediador para ajudar os alunos 

a sistematizar alguns aspectos sobre o tempo verbal. Por outro lado, percebemos, com 

base nos estudos de Leal (2012) e Leal & Lima (2013), alguns princípios que 

impossibilitam uma ênfase na sistematização dos saberes construídos sobre “verbos” e 

“tempos verbais”, a saber: (i) pouca valorização dos conhecimentos prévios dos 

estudantes; (ii) atividades que não desafiam ou estimulam à reflexão sobre o tempo 

verbal; (iii) ensino de língua não centrado na problematização e (iv) pouca progressão 

entre atividades. Outros aspectos apontam ainda para a própria natureza dos saberes 

gramaticais explicitados nas interações, uma vez que há uma carência de discussões sobre 

ensino de gramática nos anos iniciais do ensino fundamental no contexto brasileiro. A 

sistematização dos conhecimentos sobre a língua pressupõe ações docentes que valorizem 

uma metodologia de ensino de caráter reflexivo, os conhecimentos prévios, o ensino 

explícito e a regulação progressiva das aprendizagens. Em contextos de ensino em que 

tais facetas não são tão visíveis – como o da maioria das aulas que observamos no projeto 

integrado mencionado anteriormente – o processo discursivo de sistematização dos 

conhecimentos (meta)linguísticos, que implica observar a língua, usar uma 

metalinguagem, (re)organizar categorias, refletir sobre os usos e retomar o próprio 

processo de aprendizagem – fica bastante prejudicado e/ou ausente.  

Palavras-chave: Sistematização, Gestos Didáticos, Gramática, Interação em sala de aula.  
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Esta exposição objetiva abordar situações didáticas em que crianças e professora 

produzem reflexões sobre a estrutura e o funcionamento da língua portuguesa, acionando 

para isso, por parte das primeiras, um discurso persuasivo, e, por parte da docente, um 

discurso de autoridade (BAKHTIN, 1992). Os dados remetem a uma classe de 4º ano do 

Ensino Fundamental, de uma escola pública de um município no norte do Estado do Rio 

Grande do Sul, composta de 17 alunos. A sequência de aulas sobre classes gramaticais 

integra um episódio do qual foram extraídas as cenas a serem analisadas. O corpus 

produzido mediante observação e videogravação faz parte do projeto “Processos 

discursivos de sistematização de conhecimentos sobre a linguagem escrita em turmas de 

4º e 5º anos do Ensino Fundamental” (CNPq, 2014-2015). Os excertos permitem analisar 

os conhecimentos implícitos dos estudantes e as reflexões explícitas que fazem sobre a 
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língua, motivados pelas condições proporcionadas por atividades didáticas e pelas 

interações entre pares. Nesse âmbito, o discurso sobre a língua é persuasivo, aberto às 

possibilidades que esse objeto cultural carrega. No entanto, sobre ele interpõe-se o 

discurso de autoridade acionado pela professora e sustentado pelo material didático 

utilizado por ela. Da análise dessa problemática derivam algumas considerações: i. a 

intervenção pedagógica silencia as reflexões das crianças sobre a língua; ii. diante das 

precárias informações que elas acessam – seja dos materiais, seja da professora -, são 

reduzidas as alternativas para compreender o fenômeno linguístico, manipulá-lo e 

expandir os recursos que ele oferece; iii. a preocupação central da docente está em 

controlar o caminho que leva as crianças à consecução da tarefa que lhes foi apresentada, 

mais do que em proporcionar-lhes condições de exercício metalinguístico; iv. tal postura 

não lhe permite lidar com as contrapalavras (BAKHTIN, 1992) dos alunos, produzidas 

face aos comandos fossilizados que organizam a aula e às restrições impostas pelos 

materiais à dinamicidade que já observam caracterizar a língua; v. o discurso de 

autoridade submete a reflexão curiosa e criativa das crianças, fazendo-as interrompê-la e 

distanciarem-se da língua como fenômeno intenso, vivo e instigante. Tais considerações 

permitem compreender algumas das condições em que o ensino da Língua Portuguesa 

ocorre nas escolas e os obstáculos para a apropriação eficiente dos recursos complexos e 

diversificados que ela possui. 

 

Palavras-chave: Sistematização, Conhecimentos implícitos e explícitos, Discurso de 

Autoridade.  
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EXPERIÊNCIAS VIVIDAS E RELATADAS: PERCURSOS DE 

(TRANS)FORMAÇÃO PROFISSIONAL  

 

Coordenadoras: 

Betânia Passos Medrado 

      Universidade Federal da Paraíba/UFPB 

betamedrado@gmail.com 

Gerthrudes Hellena Cavalcante de Araújo 

Instituto Federal da Paraíba/IFPB 

gerthrudes.araujo@ifpb.edu.br 

Eixo: Análise das práticas 

 

 

No Brasil, a Linguística Aplicada (LA) tem se preocupado em investigar a formação de 

professores – inicial ou continuada – em contextos variados, considerando a 

complexidade das práticas em que vivemos (MOITA LOPES, 2009). No âmbito de uma 

LA indisciplinar (MOITA LOPES, 2006; 2013), o diálogo com outras áreas se torna 

profícuo e necessário para uma análise do ambiente humano (BRONCKART, 2008). É 

com essa perspectiva que as comunicações deste simpósio propõem discutir a construção 

identitária de professores em (trans)formação à luz das discussões sobre desenvolvimento 

humano pautadas no referencial teórico-metodológico do Interacionismo Sociodiscursivo 

(BRONCKART 1999; 2006; 2008). Tomando como pressuposto o fato de que os pré-

construídos atuam sobre o desenvolvimento das pessoas (BRONCKART, 2008), as 

pesquisas aqui reunidas contemplam o papel dos processos de educação formal em suas 

dimensões didática e pedagógica (BRONCKART, op.cit.) para discutir as trajetórias 

formativas de quatro professoras de línguas em diferentes contextos. A partir desse 

cenário epistemológico e analisando relatos de professores em formação, Medrado 

problematiza o estágio supervisionado como espaço de conhecimento (PIMENTA, 2012), 

discutindo a relação dos estagiários com os conteúdos formativos, que parece tematizada 

ainda de maneira ambígua, e as inquietações desses professores diante da desvalorização 

da docência. Além disso, os relatos evidenciam posicionamentos conflituosos no que 

concerne à profissão escolhida e ao contexto sociopolítico no Brasil. Nessa linha, Dantas 

discute os encontros e os afetos (SPINOZA, 2014 [1677]) vivenciados por uma docente 

de língua inglesa e sua construção identitária como professora regente da escola campo 

do Estágio, fazendo um relato do seu percurso formativo a partir da sua experiência 

enquanto aluna-estagiária até o momento em que inicia a supervisão de alunos-

estagiários, evidenciando as interações formativas que desenharam seu processo de 

tornar-se professora supervisora de Estágio. Araújo, por sua vez, problematiza a 

(re)construção identitária e o (re)conhecimento do gênero profissional (CLOT, 2006; 

2010) a partir de um diário reflexivo, como também discute o evidenciamento dos gestos 

didáticos (BUCHETON, 2008) no texto produzido por uma docente no ensino a distância 
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(EaD). Finalmente, Velloso-Leitão apresenta um panorama do acesso e da permanência 

de alunos com deficiência nas escolas regulares e reflete sobre o agir docente, o papel do 

outro e as ferramentas presentes no trabalho de uma professora de língua inglesa a partir 

de um relato de experiência em um cenário de contexto inclusivo. O desafio de lecionar 

para um aluno com deficiência visual em uma turma com mais de trinta alunos videntes 

é trazido revelando um contexto que requer do professor uma adaptação e 

(re)configuração do seu agir. 

 

Palavras-chave: formação; construção identitária; desenvolvimento profissional; 

mediações formativas; interação.  

 

Entre desejos e lampejos de uma profissão: discutindo a construção identitária de 

professores em formação 

 

Betânia Passos Medrado 

      Universidade Federal da Paraíba/UFPB 

betamedrado@gmail.com 

Análise das práticas 

 

O Estágio Supervisionado como espaço formador nos cursos de licenciatura em Letras 

tem sido, nos últimos anos no Brasil, campo de práticas e de pesquisas que têm discutido, 

dentre outras questões, letramento docente situado e identidade (ORTENZI et al., 2008; 

GONÇALVES et al. 2011; REICHMANN, 2015). Além de oportunizar aos professores 

em formação o contato mais próximo com diferentes contextos escolares, contribuindo, 

assim, para uma compreensão do gênero profissional (CLOT, 2006; 2010), as disciplinas 

de estágio permitem aos pesquisadores inúmeras possibilidades para uma investigação da 

construção identitária profissional de futuros professores. Nessa perspectiva, o estágio 

tem sido considerado como espaço de conhecimento (PIMENTA, 2012) que desvela o 

desenvolvimento de saberes que se organizam “[...] de modo não linear, não 

sistematizado, estando ancorados nas histórias e situações concretas, e envolvem, 

notadamente, a dificuldade de traduzir, em palavras, a experiência” (FONTANA, 2011). 

Em nosso contexto específico, antes mesmo de começarem a frequentar as escolas-campo 

onde atuarão como estagiários, os professores em formação discutem diferentes 

conteúdos didático-pedagógicos que estão diretamente articulados à prática docente. 

Podemos dizer que há, então, duas dimensões espaço-temporais no estágio na instituição 

onde desenvolvemos esta pesquisa: uma primeira, na própria universidade, e outra, em 

que os estagiários entram, efetivamente, em contato com a sala de aula, sendo encorajados 

a confrontarem suas ações com as bases teóricas às quais tiveram acesso com o objetivo 

curricular de ampliar sua consciência sobre a própria prática (PIMENTA, op.cit.). É a 

partir desse entrelugar (MILLER et al. 2008) que objetivo analisar relatos de professores 
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em formação, ressaltando: i) a relevância de uma compreensão das emoções para discutir 

a construção identitária (LISTON, 2012) de estagiários de Letras Estrangeiras; ii) os 

efeitos produzidos por esses relatos em minha própria prática docente como formadora. 

Assim sendo, o corpus analisado, composto de relatos produzidos ao longo de uma 

disciplina de estágio, é analisado pelo viés interpretativista da pesquisa qualitativa, 

priorizando o valor dessa produção como território simbólico (JOSSO, 2008). Além 

disso, fundamento-me nos pressupostos do Interacionismo Sociodiscursivo 

(BRONCKART 1999, 2006, 2008) para discutir processos de educação formal, em sua 

dimensão didática e pedagógica (BRONCKART, 2008), considerando neste trabalho a 

organização temática e os tipos de discurso (BRONCKART, 2008; 2013). A análise 

parcial dos dados sinaliza para o fato de que a relação dos estagiários com os conteúdos 

formativos aos quais foram expostos é ainda bastante ambígua – ora é explicitada a 

necessidade de aplicação dos conteúdos à sala de aula, ora a tentativa de re(criá-los) – , 

contribuindo para a tematização de inquietações entre o desejo de se tornar um professor 

e a desvalorização da docência. Além disso, as discussões realizadas na disciplina 

parecem servir para motivar, por parte desses futuros professores, posicionamentos 

apreensivos e conflituosos com relação à própria profissão e aos fatos políticos 

vivenciados no país no momento da geração de dados. 

 

Palavras-chave: estágio supervisionado; construção identitária; formação de 

professores. 

 

“Finalmente eu sou a Professora Colaboradora do Estágio”: uma rede múltipla de 

encontros e de afetos 

 

Rosycléa Dantas  

Instituto dos Cegos da Paraíba /ICPAC/UFPB 

rosycleads@hotmail.com 

 

 

As relações humanas são constituídas por uma rede múltipla de afetos (SPINOZA, 2014 

[1677]) que, na concepção spinozana, podem aumentar ou diminuir a potência de agir dos 

envolvidos. A partir dessa compreensão filosófica, e situados no âmbito da Linguística 

Aplicada (MOITA LOPES, 2006, 2013; KLEIMAN, 2013), a qual estabelece que seus 

estudos necessitam levar em consideração as singularidades dos envolvidos e os 

contextos em que estão inseridos, ressaltamos esse jogo de afetos no contexto específico 

do Estágio Supervisionado. Os estudos de Reichmann (2012, 2015) e Medrado (2015) 

destacam o Estágio Supervisionado como um espaço para o desenvolvimento e a 

formação identitária de futuros professores, posicionamento que também assumimos 

nesta pesquisa. Para tanto, objetivamos discutir de que forma os encontros e os afetos 

vivenciados por uma docente de língua inglesa contribuíram para sua construção 
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identitária como professora regente da escola campo do Estágio, desde a sua experiência 

enquanto aluna-estagiária até o momento em que ela iniciou a supervisão de alunos-

estagiários do Curso de Letras-Inglês, em um Instituto para Educação de Cegos, no Estado 

da Paraíba - Brasil. Para essa discussão, estabelecemos um diálogo indisciplinar (MOITA 

LOPES, 2006), uma vez que utilizamos a concepção de afetividade, como entendida pela 

Filosofia (SPINOZA, 2014 [1677]), a caracterização do trabalho docente proposta pelo 

Interacionismo Sociodiscursivo (BRONCKART, 1999, 2008, 2012; MACHADO, 2007), 

a definição de identidade problematizada no campo da Sociologia (BAUMAN, 2005) e 

as noções de conflito e de desenvolvimento profissional, como discutidas no âmbito da 

Psicologia (VYGOTSKY, 2000 [1934]) e da Clínica da Atividade (CLOT, 2007, 2010). 

A partir desse diálogo, analisamos qualitativamente a voz da nossa colaboradora que, ao 

finalizar sua primeira experiência como supervisora de alunos-estagiários, reflete, por 

meio de um relato, sobre as interações formativas que desenharam seu processo de tornar-

se professora supervisora de Estágio. Ao relatar esse percurso, nossa colaboradora 

organiza suas experiências vividas, evidenciando uma rede múltipla de encontros e de 

afetos que se entrelaçaram para o seu reconhecimento enquanto professora supervisora 

do Estágio. Nesse sentido, entendemos o relato como um reencontro da professora com 

ela mesma e com os diversos outros que habitaram e habitam sua história, em um processo 

de (re)conhecimento de si (MEDRADO, 2010). Nesse processo, ela destaca que as 

vivências se apresentaram como espaços potencializadores para uma tríade do seu 

desenvolvimento: a) como professora, pois melhorou a prática em sala de aula; b) 

enquanto formadora de futuros professores, na medida em que forneceu subsídios para 

discussões mais concretas acerca do tema; e c) como pesquisadora, no sentido de que a 

possibilitou olhar para o Estágio com a responsabilidade, que necessita ser inerente ao 

pesquisador da Linguística Aplicada, de produzir conhecimento sobre os desafios que 

permeiam essa realidade. 

 

Palavras-chave: afetividade, construção identitária, estágio supervisionado, conflitos, 

desenvolvimento profissional. 

 

“Não vou fugir, vou agir!”: (re)construção identitária e (re)conhecimento do 

gênero profissional para atuar no ensino a distância 

 

Gerthrudes Hellena Cavalcante de Araújo 

Instituto Federal da Paraíba/IFPB 

gerthrudes.araujo@ifpb.edu.br  

  

A crescente oferta de cursos na modalidade virtual e a carência de ações formativas que 

discutam o agir docente em ambientes virtuais de ensino têm motivado recentes pesquisas 

e reflexões sobre as tensões que circundam essa modalidade. Os professores que, em sua 

maioria, não vivenciaram uma formação que os habilitasse a exercer a docência no ensino 
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a distância, se deparam com desafios inerentes a esse contexto educacional. Mesmo tendo 

vasta experiência no ensino presencial, professores enxergam o ambiente virtual como 

um desafio. Alguns estudos demonstram que “(re)aprender com a prática na EaD pode 

trazer um grande estresse para professores que já se consagraram na modalidade 

presencial” (ABREU-LIMA e MILL, 2013; FARIAS,2014). Neste sentido, o 

desenvolvimento profissional evidenciado e problematizado por meio das representações 

linguageiras que professores fazem do seu agir tem fomentado discussões sobre o 

ambiente educacional, como também sobre a (trans)formaçãoe a (re)construção 

identitária desse trabalhador. Sendo assim, esta pesquisa situa-se no âmbito da Linguística 

Aplicada que, como afirma Kleiman (2013), tem o “seu foco na produção das realidades 

sociais pela prática discursiva” (p. 53), analisando as textualizações desse profissional em 

busca da compreensão do seu agir.Desta forma, pautado no referencial teórico do 

Interacionismo Sociodiscursivo (BRONCKART, 1999; 2006; 2008), este trabalho 

pretende discutir a (re)construção identitária, o (re)conhecimento e definição do gênero 

profissional (CLOT, 2006; 2010) e o evidenciamento dos gestos didáticos (BUCHETON, 

2008)revelados em um diário reflexivo de uma docente no contexto do ensino a distância. 

O trabalho como um espaço para o desenvolvimento do ser humano (CLOT, 2009), 

vertente utilizada em diversas pesquisas que envolvem o ISD (BUENO, 2009; 

LOUSADA, 2011; MACHADO et alii, 2011; MEDRADO e PÉREZ, 2011; 

REICHMANN, 2014), oferece mecanismos metodológicos que permitem ao pesquisador 

compreender, por meio de produções orais e/ou escritas, as representações do trabalhador 

sobre o próprio agir. Partindo do pressuposto de que a investigação do papel da linguagem 

nas situações de trabalho é imprescindível para a compreensão do agir humano nas 

práticas sociais, a reflexão realizada toma por base a análise qualitativa de um diário 

reflexivo produzido por uma professora do curso de Letras em experiência pela primeira 

vez como professora formadora na Educação a Distância.Os resultados iniciaisapontam 

para um processo de inserção no ambiente virtual de ensino que é permeado por uma 

resistência à mudança, mas, ao mesmo tempo, por renormatizações (SCHWARTZ, 2010) 

que levam a docente à identificação, representação e apropriação do gênero profissional 

que a permitem realizar um trabalho efetivo e significativo. 

 

Palavras-chave: construção identitária; desenvolvimento profissional; gênero 

profissional; gestos didáticos. 
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Desafio vivido, aprendido e compartilhado: uma experiência com aluno deficiente 

visual 

 

Liane Velloso-Leitão 

Instituto Federal da Paraíba/IFPB 

liane.leitao@ifpb.edu.br  

 

A Linguística Aplicada (LA) vem, ao longo dos anos, buscando estudar, analisar e 

compreender o trabalho do professor em diferentes contextos de atuação. Sendo assim, a 

linguagem, força motriz da atividade humana, transpassa o mundo educacional, 

constituindo e (re)interpretando o agir docente e assumindo seu papel responsivo em 

relação à natureza mestiça, indisciplinar e marginalizada adotada pela LA contemporânea 

(MOITA LOPES, 2006, 2011, 2013; KLEIMAN, 2013; REICHMANN, 2012; 

MEDRADO e REICHMANN, 2012). É nesta natureza heterogênea, permeada pelas 

vozes do sul (MOITA LOPES, 2006, 2011), que este trabalho sobre educação inclusiva 

está inserido. O panorama atual apresenta o acesso e a permanência dos alunos com 

deficiência nas escolas regulares como uma realidade do sistema educacional brasileiro e 

um direito assegurado por lei (BRASIL, 1988; 1989; 2007; 2011).Sendo assim, este 

contexto demanda do professor uma adaptação e (re)configuração do seu agir docente, 

perpassando o planejamento da aula, a aula em si, a avaliação, dentre outras ações 

inerentes ao trabalho. Entretanto, tais ações docentes parecem ainda nós atados tanto na 

formação inicial quanto na formação continuada, as quais se configuram como espaços 

propícios para discussões acerca do assunto, sobretudo quando as (des)construções 

identitárias se revelam como forças motrizes para o processo de desenvolvimento 

profissional. Consequentemente, essa realidade continua sendo uma temática que precisa 

ser investigada, discutida e compreendida não apenas pelo professor, mas por um 

conjunto de sujeitos envolvidos no processo de inclusão. Tendo como cenário este 

contexto inclusivo, a presente pesquisa busca discutir, por meio de um relato de 

experiência, o agir docente, o papel do outro e as ferramentas, presentes no trabalho de 

uma professora de língua inglesa no Instituto Federal da Paraíba (IFPB), no âmbito do 

Ensino Médio Técnico. Para tanto, a análise fundamenta-se no aporte epistemológico-

metodológico do Interacionismo Sociodiscursivo(BRONCKART, 2006, 2009, 2012 

[1999]), no conceito de ferramentas sob a ótica da Ergonomia (AMIGUES, 2004), além 

dos pressupostos adotados pela Clínica da Atividade (CLOT, 2007, 2010)em uma 

interlocução com o processo de desenvolvimento a partir de Vygotsky (2007 [1984], 2008 

[1987]) e da construção identitária (BAUMAN, 2005; ELIAS, 1994a, 1994b; HALL, 

2014 [1992]). Como categoria de análise, utilizamos as vozes em um diálogo com os 

mundos habermasianos (HABERMAS, 1987, 2010). Ressaltamos a importância da voz 

do autor empírico ao longo do texto, especialmente a partir do gênero textual analisado. 

Este aspecto indica como a professora-colaboradora se implica nas ações relatadas nesta 

experiência singular, ressaltando suas responsabilidades, comprometimento e 

envolvimento com a realidade do ensino de inglês para a turma. Assim sendo, 
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consideramos que os elementos analisados durante a pesquisa apontam para um trabalho 

permeado por conflitos diante do desafio de lecionar para um aluno com deficiência visual 

em uma turma com mais de trinta alunos videntes. Da mesma maneira, tais elementos são 

gatilhos para o desenvolvimento profissional e humano da professora-colaboradora, a 

(des)construção das suas identidades, principalmente quando há um envolvimento e 

engajamento dos outros que fazem parte do ensino inclusivo.  

 

Palavras-chave: inclusão, trabalho docente, interacionismo sociodiscursivo, 

desenvolvimento profissional. 

 

 

REPRESENTAÇÕES E SABERES DO PROFESSOR DE LÍNGUAS: EFEITOS 

DESENVOLVIMENTAIS DA FIGURAÇÃO DO AGIR DOCENTE 

 

Coordenadores: 

Fabio Delano Vidal Carneiro,  

Faculdade Sete de Setembro / Instituto Parole  

direcao@institutoparole.com 

 

Lídia Stutz,  

Universidade Estadual do Centro-Oeste 

lidia.stutz@gmail.com 

 

O objetivo geral do simpósio é contribuir para o diálogo acerca das abordagens de análise 

do trabalho educativo, em particular daquelas pertinentes ao ensino de línguas (materna 

e estrangeira) e que utilizam como fonte empírica os textos produzidos pelos docentes 

acerca da sua própria atuação. As pesquisas emanadas da clínica da atividade (CLOT e 

FAITA, 2000), ou efetuadas no quadro do interacionismo sociodiscursivo 

(BRONCKART, 1997; BRONCKART & GROUPE LAF, 2004) apontam para a 

necessidade de se pesquisar o discurso dos professores, a fim de compreender a 

complexidade do seu agir profissional. Os trabalhos realizados nessa última perspectiva 

tem mostrado que as escolhas discursivas, operadas pelos agentes no quadro de diversos 

gêneros orais e escritos à propósito do seu trabalho se organizam em configurações 

interpretativas específicas ou "figuras de ação" (BULEA, 2010). Afirmam, também, que 

essas configurações possuem uma dimensão potencialmente promotora do 

desenvolvimento, na medida em que elas são a manifestação de um debate relativo ao 

agir (BULEA, 2009) explorável do ponto de vista formativo. A formação dos 

profissionais instaura-se verdadeiramente (isto é, em forma de práxis), na medida em que 
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estes são capazes de refletir sobre a sua prática, transformando o agir em ação relatada e 

avaliada. Assim, é por meio da ação de reformulação do professor que são sedimentados 

conjuntos de representações acerca do seu ofício. O quê o professor pensa que sabe? 

Como ele avalia sua ação e a ação dos demais actantes, copartícipes do agir educacional? 

De que maneira o profissional acumula, prioriza e assume determinados saberes como 

recursos para sua conduta, ou seja, como experiência valorada? Essas perguntas estão no 

centro da  discussão  da  relação  entre  a  prática  e  a  formação profissionais. 

Na qualidade de  profissional (ator de uma situação de trabalho), o professor, por 

exemplo, traz a cena um agir (ação + reflexão sobre a ação) prévio, proveniente da junção 

de experiências e conhecimentos anteriores. Essa colocação em cena, entretanto, não é 

mera ativação de esquemas, mas uma real reconstituição gnosiológica. Em outros termos, 

as representações objetivadas, ao serem confrontadas com novos contextos, são objetos 

de reformulação mediada pela linguagem. O Seminário será dedicado à discussão de 

pesquisas que analisem as representações dos professores em relação ao seu próprio agir, 

a partir de dados empíricos orais e escritos, – a entrevista de pesquisa, a entrevista de 

estágio, autoconfrontação, confrontação cruzada, relatório de estágio, etc. – levadas a 

cabo em diferentes tradições institucionais (Brasil, Portugal, Suíça). Duas problemáticas 

principais serão abordadas: 1) a influência das escolhas discursivas propostas pelos 

professores sobre a interpretação do seu agir; 2) os "efeitos" dessa interpretação sobre a 

construção de diferentes aspectos do trabalho educacional (identidade, saberes 

específicos, interpretação do prescrito, etc.) e a sua possível exploração para fins 

formativos. 

Palavras-chave: Representações e saberes docentes; agir docente; escolhas discursivas. 

 

 

O saber sobre a produção escrita na formação inicial 

 

Fatiha Dechicha PARAHYBA 

Universidade Federal de Pernambuco 

dechichaparahyba@gmail.com 

O presente trabalho tem como objetivo discutir questões atinentes à aprendizagem da 

produção escrita na língua estrangeira e sua interface com a formação docente. Com 

efeito, a presente pesquisa investiga os efeitos do letramento acadêmico na formação 

inicial. Nos últimos anos, assistimos a uma crescente discussão entre os pesquisadores 

que estudam o letramento e a formação docente, seja ela inicial ou continuada 

MORETTO e BUENO, 2013; ASSIS, 2014, 2015; BOCH e GROSSMAN, 2015; 

PARAHYBA e LEURQUIN, 2015), haja vista a relevância de uma formação sólida, que 

repercute no desenvolvimento dos aprendizes e contribui para este. Nesse sentido, 

convém abordar os saberes necessários para o trabalho do docente, ou seja, o de formar 

outras pessoas. Tais saberes desdobram-se em: ‘saberes a ensinar’, e ‘saberes para 
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ensinar’ (HOFSTETTER & SCHNEUWLY, 2009). Segundo Vanhulle (2009), esses 

‘saberes de referência’ representam a base para a formação do futuro professor, de forma 

a adquirir ou fortalecer saberes e capacidades, reconhecidos socialmente e 

academicamente como elementos que constituem a docência. Paralelamente, em 

decorrência das dificuldades apresentadas pelos aprendizes da produção escrita, as 

pesquisas (PERRENOUD AEBI, 2009; SCHNEUWLY, 1995, 2008; SCHNEUWLY e 

DOLZ, 2004; DOLZ, GAGNON e TOULOU, 2009/2010) evidenciaram a importância 

de dispor de saberes relativos ao ensino da escrita nas línguas materna e estrangeira, 

visando à efetivação do ensino e/ou da formação e, por conseguinte, ao desenvolvimento 

das capacidades de linguagem dos aprendizes de produção escrita. O trabalho busca 

apreender o nível de apropriação dos saberes de referência sobre a produção escrita pelos 

professores em formação inicial, dando ênfase à análise do uso efetivo desse saber, ou 

seja, a transposição didática. O corpus selecionado para esse fim compreende duas 

monografias de conclusão de curso de licenciatura em língua inglesa, cujo objeto de 

pesquisa trata da produção escrita em língua inglesa, e dois questionários avaliativos. 

Nesses últimos, os alunos avaliam sua aprendizagem da produção escrita do gênero 

acadêmico, bem como o agir docente. Para fins dessa pesquisa, a monografia permite 

observar como o professor em formação inicial, na qualidade de aprendiz do gênero 

trabalho acadêmico, desenvolve sua capacidade linguístico-discursiva. Nela, por outro 

lado, o professor em formação apresenta sua própria pesquisa relativa à docência e ao 

ensino da produção escrita. Assim, a monografia apresenta uma dupla dimensão de 

análise: primeiro, a ação e o efeito do ensino no sujeito escritor do gênero monografia; e, 

segundo, a partir do conteúdo, a maneira como o professor em formação consegue 

traduzir, na e por meio da linguagem, seus saberes sobre a docência, assim como o 

possível reflexo sobre seu próprio agir. Por sua vez, o questionário pode proporcionar 

indícios das representações sobre a escrita. Ao mesmo tempo, ao relatar sobre sua 

experiência de letramento acadêmico, o aluno pode mostrar a construção do saber em 

questão e se a ação formativa produziu ou não, efeitos nele. Em suma, analisamos a 

maneira como os sujeitos se apropriam do ‘instrumento’ e o transformam (FRIEDRICH, 

2010) a partir de suas próprias reflexões e (res)significações. Paralelamente, investigamos 

as ‘figuras de ação’ (BULEA, 2010) relacionadas com os saberes do professor em 

formação bem como as maneiras como interpreta seu agir. Os resultados preliminares 

indicam que houve de fato uma apropriação dos saberes de referência, na medida em que 

os alunos, para fins de suas próprias pesquisas, visando à elaboração da monografia, 

colocaram em prática o saber sobre a produção escrita na língua inglesa. Isso evidencia 

os efeitos do ensino e da formação no agir docente, bem como o potencial de 

desenvolvimento profissional do docente de línguas proporcionado pelos 

dispositivos/instrumentos utilizados na formação inicial. 

Palavras-chave: Ensino; produção escrita; formação docente.  
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A figuração do agir do professor de língua materna: pistas de autoavaliação 

docente. 

Fábio Delano Vidal Carneiro 

UNI7 (Centro Universitário 7 de Setembro) 

direcao@institutoparole.com 

 

Em nosso trabalho, debruçamo-nos sobre a forma como o professor, na e pela linguagem, 

constrói e reformula significados acerca do seu agir enquanto profissional. Para essa 

apresentação focalizamos a maneira como o professor de línguas avalia o seu próprio 

ensino. O agir profissional é representado a partir de interpretações temático-discursivas 

apreensíveis a partir dos textos/discursos produzidos pelos próprios profissionais acerca 

da sua atividade. BRONCKART (2004) apresenta essas diferentes interpretações como 

estratégias de reorganização das autorrepresentações profissionais, cuja atualização 

constante serve de “motor de desenvolvimento” dos indivíduos em situação de trabalho. 

Na concepção do Interacionismo Sociodiscursivo, o desenvolvimento humano (tanto 

individual quanto coletivo) acontece na interação mediada linguageiramente.  

Consequentemente, se pretendemos observar cientificamente os saberes e capacidades 

necessários ao trabalho docente, devemos iniciar essa observação com suporte na análise 

que o professor faz da sua prática. Na pesquisa em tela, utilizamos entrevistas anteriores 

e posteriores a aulas de língua portuguesa para alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. 

A partir do corpus coletado, analisamos o discurso dos professores ao descrever o seu 

próprio agir, utilizando uma metodologia de análise descendente, partindo dos tipos de 

discurso e chegando às estratégias enunciativas, em particular à análise das vozes e das 

modalizações presentes nos textos orais analisados. A principal característica observada 

nos dados analisados foi a presença simultânea e inter-relacionada do que denominaremos 

de figuras de ação interna, nas quais o professor reflete, interpreta e elabora 

linguageiramente componentes do seu próprio agir; e figuras de ação externa, nas quais 

o professor reflete, interpreta e elabora linguageiramente o agir dos outros protagonistas 

(aluno, alunos, outros professores). Tal bifurcação da rede de interpretações gerada pelos 

professores salienta uma dupla ancoragem tanto do ponto de vista praxiológico (a ação é 

realizada pelo professor, mas sempre com uma expectativa sobre o agir do aluno), quanto 

gnosiológico (a interpretação do agir referente dá-se através de figuras de ação internas e 

externas). No que concerne ao professor, a ontologia de uma conjunção do seu agir e do 

agir dos alunos, produzida pelas interações em sala de aula é representada como um 

conjunto de «ações conjuntas», cuja alternância da figuração interna e externa é a 

característica principal. Essa característica distingue o professor de outros profissionais 

cuja figuração do agir se restringe quase totalmente ao seu agir. O agir profissional do 

professor apresenta-se, portanto, como um agir cuja matriz de referência sociossubjetiva 

é a da negociação sobre o agir dos alunos. 

Palavras-chave: Figuração do agir, representações, agir docente 
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Figuras de ação: os conflitos e impedimentos que elas revelam na realização da 

aula do professor em estágio supervisionado. 

 

Paula Francineti Ribeiro de Araujo 

Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Maranhão/Brasil 

paulafrancineti@uol.com.br 

 

Nosso objetivo é apresentar o resultado de nossa tese (ARAUJO, 2013), na área da 

Linguística Aplicada com base no Interacionismo sociodiscursivo sobre os conflitos e 

impedimentos que influenciaram o trabalho realizado e representado pelo professor em 

estágio curricular supervisionado. A pesquisa é norteada pelos questionamentos: Quais 

figuras de ação e marcas enunciativas são manifestadas nos discursos verbalizados pelos 

estagiários e pelas professoras-regentes sobre seu agir? Quais ações os estagiários 

realizam diante dos impedimentos e conflitos efetivos de trabalho para cumprirem seus 

objetivos predefinidos? Trata-se de um Estudo de Caso, aliado à Clínica da Atividade 

(CLOT, 2010). Trata-se de um Estudo de Caso, aliado à Clínica da Atividade (CLOT, 

2010), fundamentado no Interacionismo Sociodiscursivo, trazendo e adaptando, de modo 

criterioso, a contribuição de outros pesquisadores, de diferentes correntes e de outras 

disciplinas. Refletimos ainda sobre o processo da transposição didática (BRONCKART; 

PLAZAOLA GIGER, 1998; CHEVALLARD, 1991; MACHADO, 2009), considerando 

os entraves para sua realização no ensino de Língua Portuguesa durante o estágio 

curricular obrigatório dos alunos do curso de Letras da Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA). Revisamos as principais teorias da ação que inspiraram o quadro 

teórico do interacionismo sociodiscursivo. E para nos ajudar a entender o agir dos 

estagiários e professoras-regentes em situação de trabalho, nos respaldamos em 

(CICUREL, 2011). Para análise dos segmentos temáticos, selecionados e transcritos dos 

comentários e avaliações, produzidos a partir das filmagens das autoconfrontações 

simples e cruzadas, optamos pelo nível superficial, mas especificamente, pelas figuras 

de ação (BRONCKART, 2008b; BULEA; BRONCKART, 2011; BULEA; 

FRISTALON, 2004; BULEA; LEURQUIN; CARNEIRO, 2013), pelas marcas 

enunciativas de agentividade e modalizações (BRONCKART, 2007; BULEA; 

FRISTALON, 2004). No corpus analisado, identificamos as seis configurações 

linguísticas que correspondem às grandes interpretações do agir que nos revelaram as 

dimensões do agir dos estagiários e das professoras-regentes no plano motivacional: 

figuras de ação acontecimento passado interna, acontecimento passado interna e externa, 

ocorrência interna e uma forte predominância de modalizações pragmáticas e deôntica; 

no plano da intencionalidade: experiência, ação acontecimento passado interna e 

externa, ocorrência interna e externa, canônica externa, performance e a predominância 

de modalizações pragmáticas, apreciativas e deônticas; no plano dos recursos 
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(tipificação do agir): ocorrência interna e externa, definição externa e canônica externa, 

experiência interna, experiência interna e externa, acontecimento passado e a 

predominância de modalizações pragmáticas, apreciativas, lógicas e deônticas; no plano 

dos recursos (ferramentas materiais): definição, acontecimento passado interna e externa 

e a predominância de modalizações pragmáticas, apreciativas e deônticas. 

Palabras-clave: Trabalho Representado, Figuras de Ação, Agentividade, Modalizações, 

Estágio Supervisionado. 

 

 

 

Formação docente inicial e continuada: entre avaliação do agir e configuração de 

saberes 

 

Lidia STUTZ  

PPGL/DELET - UNICENTRO/PR 

lidia.stutz@gmail.com 

 

 

Este trabalho tem como objetivo investigar a reflexão que o professor de línguas faz da 

sua ação docente e a relação dessa reflexão com o desenvolvimento dos saberes 

necessários ao seu trabalho. É essa reflexão, urdida na prática e materializada em texto 

(entrevistas, diários de classe, relatos escritos ou orais etc), que consideramos a sede 

gnosiológica dos saberes e capacidades docentes. Na concepção do Interacionismo 

Sociodiscursivo, o desenvolvimento humano (tanto individual quanto coletivo) acontece 

na interação mediada linguageiramente. Consequentemente, se pretendemos observar 

cientificamente os saberes e capacidades necessários ao trabalho docente, devemos iniciar 

essa observação com suporte na análise que o professor faz da sua prática. Para esta 

investigação, foram utilizadas as figuras do agir advindas do construto teórico-

metodológico do Interacionismo Sociodiscursivo (BRONCKART, 2004; BULEA, 2010), 

assim como, os saberes docentes (HOFSTETTER; SCHNEUWLY, 2009; EUROPA, 

2007) para dar suporte às análises. A geração dos dados provém de dois contextos: a) 

socialização de diários de professores em formação inicial (estágio supervisionado) em 

uma universidade do sul do Brasil,e b) entrevistas realizadas antes e depois de aulas de 

língua materna em escolas públicas municipais na região Nordeste. Procuramos 

investigar os ângulos de ataques temáticos, os tipos de discurso, a ligação com o contexto 

de produção, assim como as modalizações e vozes, constitutivas da enunciação, isto é, da 

dimensão textual em que o autor do texto procura “guiar” o seu destinatário de forma a 

compreender seu posicionamento discursivo, mais ou menos modalizado, ancorado ou 
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não em uma voz individual, social ou neutra, que legitima externa ou internamente os 

sentidos criados no discurso. Em ambas as situações de pesquisa relatadas, os resultados 

apontam a bifurcação da rede de interpretações gerada pelos professores, ora se referindo 

ao próprio agir (figuração do agir interno), ora se referindo ao agir dos alunos (figuração 

do agir externo), ensejando uma dupla ancoragem tanto do ponto de vista ontológico (a 

ação é realizada pelo professor, mas sempre com uma expectativa sobre o agir do aluno), 

quanto gnosiológico (a interpretação do agir referente ocorre por meio de figuras de ação 

internas e externas). Essa característica distingue o professor de outros profissionais cuja 

figuração do agir se restringe quase totalmente ao seu agir. Em relação aos saberes 

docentes, os saberes evidenciados centram-se em saberes: Sobre os recursos; acerca de 

avaliação das capacidades de linguagem dos alunos; a respeito do conteúdo e; saberes 

concernentes às estratégias de ensino-aprendizagem em sala de aula, revelando a tensão 

entre o duplo viés gnosiológico da reflexão do professor sobre seu agir e o de seus alunos, 

assim como, a tentativa de coordenar os saberes mobilizados na sua prática. Como 

Bronckart (2001) exprime, o professor tenta “se entender para agir e agir para se entender” 

com seus alunos. 

 

Palavras-chave: Saberes Docentes, Figuras de Ação, Formação Docente. 
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La escritura de la práctica: aportes para la escritura de géneros que habilitan la 

reflexión meta-didáctica en contextos de la residencia docente (Profesorado en 

Letras) 

 

Alicia Frischknecht 

Fac. de Humanidades/Lenguas – UNComahue 

GEISE - 

frischknechtalicia@gmail.com 

 

 

Proponer conjeturas acerca de una futura práctica, autorregistros de práctica, 

metalecturas, identificar objetivos, diseñar consignas, prever resultados de aprendizaje 

son algunas de las acciones que los formadores solicitan a los residentes, al cabo de su 

formación general para orientar la intervención en espacios formales y no formales de 

práctica. A pesar de que las sugerencias no son demasiado claras respecto de qué tipo de 

actividad verbal orienta, puede decirse que se trata en general de textos procedurales, ya 

que reconocen la “función de incitar a la acción o, al menos, transmitir al lector un cierto 

saber hacer estandarizado destinado a facilitar, volver posible o provocar el cumplimiento 

de una acción futura” (Revaz 1997, citado por Filletaz, 2004).  

En el marco de las prácticas de los residentes, se reconoce su relevancia como previsión, 

como planificación de la acción futura. Involucra condiciones relacionadas con su 

naturaleza académica: se propone recuperar la relación con los saberes de referencia, 

justificar la ‘forma’ transpuesta, calcular las variables del contexto de práctica, establecer 

objetivos puntuales y horizontes sociales-políticos-epistémicos. Sin embargo, toma 

distancia respecto de otras prácticas de escritura, se apoya en la experiencia y se distancia 

de otros géneros académicos. En el marco de nuestra propuesta de intervención, dado el 

reconocimiento de que el grupo en un alto porcentaje tenía una vasta formación docente, 

se invirtió la propuesta: se retacearon las orientaciones para la escritura del diseño, para 

propiciar un rescate de los recorridos procedurales sobre los que apoyaron anteriormente 

el diseño de prácticas exitosas.  

El relevamiento inicial de estas narraciones sirvió para reorientar las prácticas. Se evaluó 

la incidencia de los cuadernos semanales aún vigentes en nivel primario, que no 

recuperaban más que colecciones de textos prescritivos, descriptivos y recortes de 

manuales, sin lugar para la reflexión sobre el saber a trasponer. Por ello, el análisis se 

centró en el registro de acciones reflexivas sobre la propia práctica. Se hizo evidente la 

inestabilidad de los textos producidos. Estas referencias respondían más bien a las líneas 
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de capacitación del Neuquén, se centran más en el objetivo de decir el saber que decir el 

hacer.  

Para la descripción y el análisis de estos discursos sobre la acción se tendrán en cuenta 

los modelos de la organización discursiva, además del modo en que se tematiza la 

actividad profesional en ellos. El universo seleccionado son los protocolos de las 

residentes -Módulo Zapala de la carrera de Letras. Se cotejarán esos registros con los 

modelos ofrecidos en los cuadernos de actualización docente, para guiones y registros de 

clase. Además, se evaluará la incidencia en el avance de la escritura de las residentes, a 

partir de las reorientaciones surgidas en el proceso a la luz la naturaleza misma del 

contexto de práctica ofrecía - como la relación entre el saber de referencia y el transpuesto, 

la orientación para las actividades de clase, las expectativas de logro, entre otros. Las 

producciones finales revelaron que la naturaleza praxeológica de tales discursos 

contribuyó a un doble ejercicio, procedural y reflexivo. 

Palabras clave: discursos procedurales, residencia docente, prácticas de escritura, 

análisis  

 

¿Cómo organizan la enseñanza de la lengua los estudiantes de profesorado a partir 

de los textos? 

 

EDUARDO DOTTI 

Profesorado Semipresencial de Español 

Consejo de Formación en Educación 

Montevideo, Uruguay 

GEISE  

eddotti@gmail.com 

 

Desde los cursos de Didáctica I, la formación de profesores de Español en Uruguay 

promueve el desarrollo de la autonomía de los estudiantes para la búsqueda y selección 

de materiales con los que trabajan en sus clases de práctica docente. El uso de manuales 

para los cursos de enseñanza media, aun cuando los hay, no ha constituido una tradición 

ni una prescripción del sistema. Los practicantes de profesorado son orientados 

sistemáticamente para pensar y desarrollar sus clases a partir de textos que seleccionan 

según criterios rectores básicos. 

En los inicios de la práctica docente, estos estudiantes manifiestan dificultades no solo 

para llevar a cabo tal selección sino también para identificar qué recursos usados en los 

textos pueden llegar a tratarse como objetos de reflexión metalingüística. En este sentido, 

el propósito del profesor de Didáctica es ayudar a hacer consciente la situación inversa: 

no se trata de seleccionar textos para enseñar determinado contenido de lengua, sino 
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aprender a encontrar en los recursos de los textos, objetos de enseñanza relevantes, en 

tanto contenidos praxeológicos del hacer textual (Riestra, 2008), ligados a contenidos 

epistémicos que ayudan a entender cómo se organizan las actividades de lenguaje 

materializadas en los textos (Bronckart, 2007; Riestra, 2012) y cómo se procede 

didácticamente para la construcción del sentido. El registro y reconstrucción reflexiva de 

esta actividad permite relevar los efectos de enseñanza de esta actividad formativa, 

diseñada en el marco del curso de Didáctica I de Español. El análisis de los datos y la 

producción de generalizaciones válidas para al enseñanza se realiza desde las  nociones 

operativas del ISD. 

 

Palabras clave: Textos, actividad de lenguaje, enseñanza, reflexión metalingüística  

 

Pensar y hablar sobre el escribir. El comentario metalingüístico como género 

regulador de la actividad de escritura 

 

         Adriana Falchini 

Facultad de Humanidades y Ciencias. UNL 

GEISE 

falchiniadriana59@gmail.com 

 

En el marco del proyecto de investigación “La regulación  y directividad de la actividad 

metalingüística en el proceso de revisar y reescribir textos de estudio e investigación” 

(FHUC.UNL) nos proponemos activar la construcción de instrumentos teóricos y 

metodológicos que permitan, en el ámbito de la enseñanza, dimensionar la escritura como 

un ‘obrar’ específico que implica  la conciencia de una praxis y una téchne. 

Desde la perspectiva del interaccionismo socio-discursivo, interesa analizar las 

mediaciones pedagógicas productivas para la regulación de  la actividad metalingüística 

y sus efectos de enseñanza en las capacidades de acción - registro praxeológico- y 

conocimientos y saberes- registro epistémico- durante el proceso de revisión y reescritura 

de estudiantes de nivel superior.  

Entendemos que  es posible incorporar  géneros textuales estables que favorezcan la 

regulación y autoregulación de la actividad metalingüística inherente al trabajo de la 

escritura pero resulta necesario relevar sus efectos en el tipo de conceptualización 

elaborada y sus mecanismos de funcionamiento en el interior de una secuencia didáctica.  

Desde esta hipótesis de trabajo- construida en investigaciones anteriores – nos 

focalizamos en el estudio del comentario metalingüístico: su especificidad como género 

de texto, las variables implicadas en su instrumentación y los efectos de enseñanza. En el 

desarrollo de secuencias experimentales (en aulas de educación superior) se diseñan, 

instrumentan y analizan diversas consignas de producción de comentarios 

metalingüísticos y sus efectos. Los efectos de esas mediaciones serán relevados en la 
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observación y análisis de los escritos producidos por los estudiantes y en enunciados 

orales y escritos metalingüísticos emergentes de la actividad. Como recurso 

complementario se tendrá en cuenta la realización de entrevistas focalizadas o grupales. 

Los procedimientos de análisis en función de los objetivos propuestos son el análisis 

textual descendente (Bronckart, 2004, 2007), análisis de la actividad (Leontiev, 1983) y 

el análisis de los operadores instrumentales y culturales  ( Del Río y Alvarez, 1997; 

Schneuwly y Bain 1998).  

En esta comunicación presentamos los avances producidos en la consideración de este 

género de texto como una mediación productiva en los procesos de interiorización de un 

saber metalingüístico. Y, más específicamente, focalizamos en las variables relevadas 

en su instrumentación: modalidades, funciones, progresión y articulación con las acciones 

que organizan el trabajo didáctico.  

 

Palabras clave: escritura- enseñanza- géneros de textos- actividad metalingüística 

 

 

 

Análisis de una Secuencia Didáctica para la alfabetización inicial: El hacer docente 

 

María Victoria Goicoechea Gaona 

Centro Regional Universitario Bariloche 

Universidad Nacional del Comahue-Argentina 

GEISE 

marivi.goico@gmail.com 

 

Con el fin de estudiar el trabajo efectivo en el aula, se analizan varias clases de nivel 

primario en las que la docente implementó una secuencia didáctica (Schneuwly, 1994, 

Bronckart y Schneuwly, 1996) de teatro infantil para segundo grado. La secuencia fue 

elaborada por la propia docente en el marco del proyecto de investigación denominado 

Modelos didácticos disociados: Enseñar lengua o enseñar literatura (UNRN 40-B.362) 

dirigido por la Dra. Dora Riestra. En esta comunicación, ponemos el foco en el proceso 

de autoconfrontación, con el fin de que la docente (guiada por las investigadoras) pueda 

pensar y reconfigurar su práctica.  

En el Grupo de Estudios Interaccionismo Sociodiscursivo en Educación –GEISE, nos 

hemos propuesto continuar indagando acerca del análisis de trabajo docente, a partir de 

lo prupuesto por Bronckart (2007, Bronckart, Bulea & Fristalon, 2004, Bronckart, Bulea, 

Fristalon, Plazaola, & Revaz, 2004), es decir, mediante el estudio de los textos vinculados 

con el trabajo y surgidos en situación de trabajo. Para ello, a lo largo del proyecto de 

investigación se han realizado observaciones (no estructuradas y no participativas) de 

clases de nivel primario y secundario: registro textual de la interacción en la clase. Los 
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registros (textos) obtenidos fueron sometidos a un doble enfoque: de contenido (nociones 

de lengua trabajadas) y de la actividad (procedimientos para transmitir los contenidos: 

tareas, acciones y operaciones). En una segunda instancia, tres profesoras, dos de 

secundario y una de primaria, accedieron a trabajar en la modalidad de Secuencias 

didacticas. Se observaron las clases correspondientes a las secuencias por ellas 

elaboradas. En este trabajo se analiza la secuencia didactica de primaria. Para ello nos 

proponemos seguir la metodología de analisis expuesta y completarla con el análisis del 

trabajo docente: estudio del trabajo efectivo y realización de la autoconfrontación. Al 

respecto, tratamos de adaptar a la realidad sociocultural argentina la metodología 

propuesta por Clot, (2004, 2005) y  los autores que trabajan con él (Faïtas, 2003, Faïtas 

& Vieira, 2003, Fernández & Clot, 2007). 

Impulsados por la convicción de la docente de nivel primario de que es posible enseñar a 

leer y escribir mediante la modalidad de Secuencia didáctica, nos proponemos analizar 

sus clases. Todo ello con el fin de conocer acerca del trabajo efectivamente realizado en 

el área para poder intervenir en la formación docente: en el hacer y el pensar 

(representaciones acerca de su tarea) de los practicantes (estudiantes de los distintos 

profesorados). 

 

Palabras clave: Actividad, secuencia didáctica, trabajo efectivo, trabajo real 
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Este simpósio temático agrupa quatro trabalhos cujo foco de investigação está na 

formação do professor de Língua Portuguesa, objetivando mostrar dados gerados a partir 

de processos de formação continuada, três dos quais a partir de uma formação 
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cooperativa, em que tanto professores como formadores tinham voz e perspectivas de 

atuarem fortemente nessa mesma formação e um que aponta para a relação possível entre 

estágio docente e formação continuada. À luz do quadro teórico-metodológico do 

interacionismo sociodiscursivo (BONCKART, 1999; 2006; 2008), práticas de formação 

inicial e continuada de professores de Língua Portuguesa são colocadas em exame, numa 

perspectiva que assume como nodal o papel da interação verbal no desenvolvimento 

humano, enfocando, especialmente, essa relação no quadro de práticas formativas 

acadêmicas. As quatro propostas se preocupam em entender facetas que constituem o agir 

humano profissional, para que, a partir da compreensão do agir, seja possível instaurar 

procedimentos metodológicos de formação profissional adequados às características 

profissionais, ensejando uma prática profissional mais adequada e efetiva tanto para o 

profissional (no âmbito da realização pessoal) quanto em relação aos resultados advindos 

de seu trabalho. A primeira proposta visa discutir a importância de se pensar no 

desenvolvimento profissional, no professor como ator (BRONCKART, 2006) de seu 

trabalho, como forma de garantir práticas inovadoras em sala de aula, sob o viés da 

didatização de gêneros. Apoia-se em conclusões de projeto sobre processo cooperativo 

de formação continuada (com apoio CAPES/Observatório da Educação), que teve a noção 

de linguagem como interação como conceito fundante. Como segundo proposta, é 

enfatizado o estágio-docente como espaço de reflexão-ação, por, justamente, em sua 

essência, estar inserido no contexto da Linguística Aplicada, dos duetos teoria-prática e 

formação inicial e formação continuada, por ele ser pouco estudado e por não apresentar 

uma orientação nacional consistente que alcance os propósitos nele implicados, quanto à 

formação docente. Nesta proposta, apresenta-se o estágio como um articulador entre a 

instituição responsável pela formação inicial e a instituição que também investe na 

formação continuada e recebe os profissionais em educação para o exercício do seu 

métier. Por sua vez, a terceira proposta propõe ampliar a compreensão sobre como a 

escrita profissional medeia o desenvolvimento profissional, a partir de uma pesquisa 

qualitativa de caráter longitudinal que acompanhou uma díade de professoras em 

formação continuada na área de (ensino de) língua materna, tomando o conceito de gênero 

de texto como eixo articulador da investigação. Fecha o simpósio apresentação com o 

propósito de identificar indícios linguísticos e discursivos que demonstrem a atorialidade 

docente (BRONCKART,2008; BULEA, 2004, 2009, 2010; ALMEIDA, 2015) a partir da 

interpretação feita por professores sobre seu trabalho. Todos os trabalhos, portanto, 

trazem a preocupação comum de produzir conhecimento sobre a formação do profissional 

professor. O simpósio apresenta como diferencial a possibilidade de intervir na realidade 

do ensino de Língua Portuguesa, a partir de conhecimento produzido sobre a formação e 

o trabalho do professor. 
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O professor de Língua Portuguesa: conjugando reflexão e ação 
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O objetivo desta apresentação é discutir a importância de se pensar no desenvolvimento 

profissional, no professor como ator (BRONCKART, 2008) de seu trabalho, como forma 

de garantir práticas inovadoras em sala de aula, sob o viés da didatização de gêneros. 

Apoiamo-nos em conclusões de projeto sobre processo cooperativo de formação 

continuada (com apoio CAPES/Observatório da Educação), que teve a noção de 

linguagem como interação como conceito fundante. Nesse percurso, filiamo-nos 

teoricamente ao Interacionismo Sociodiscursivo, conforme Bronckart (1999, 2006, 

2008). O ISD adota a perspectiva de Volochinov (1929/2006) que trata a realidade 

concreta do discurso como um evento social de interação, apoiando-se também em 

Vigotski (1993), para o qual a linguagem tem um papel primordial no desenvolvimento 

humano, seja na construção das atividades coletivas, das formações sociais, dos mundos 

representados, seja através das mediações formativas e transformadoras dos indivíduos. 

Assim, a mediação que se constitui pela interação entre os indivíduos e seu meio é 

reveladora da implicação do social e dos elementos históricos e cuturais. Tal conceito 

também aparece fortemente nas últimas propostas de renovação do ensino brasileiro. 

Começando pelos Parâmetros Curriculares Nacionais de 1998 e passando por diferentes 

documentos estaduais, a concepção de linguagem como interação está presente, revelada, 

sobretudo pela proposta de trabalho didático com gêneros de texto.Tal concepção, 

entretanto, ainda passa longe da maior parte das salas de aula brasileiras. As reformas 

pretendidas, postuladas de forma « descendente » (cf. Bronckart, 2016), do Ministério de 

Educação e/ou secretarias estaduais e até municipais para as salas de aula, acabam não se 

concretizando, pelo menos da forma como foram planejadas.No caso do ensino de Língua 

Portuguesa, a situação no Brasil ainda é agravada pela escassez de gramáticas que sigam 

a lógica das teorias linguísticas de base textual/discursiva e que possam servir de 

referência para os professores. Diante desse quadro, entendemos que, para reverter a 

situação, era necessário empoderar o professor, permitir-lhe atorialidade na sala de aula. 

Desenvolvemos o dispositivo didático dos projetos didáticos de gênero GUIMARÃES E 

KERSCH, 2012,1014), inspirado nos conceitos de sequência didática e de projetos de 

letramento, para colocar a produção de leitura lado a lado com a produção textual e tomá-

las como práticas sociais efetivas, centradas em tema gerado em conjunto por alunos e 

professor. Os resultados comprovaram a importância de o trabalho de formação ser 
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cooperativo e gradual. Mostraram também que o desenvolvimento profissional pode ser 

entendido como uma reconfiguração de representações individuais sobre determinado 

aspecto do trabalho do professor. Tal desenvolvimento se soma à atorialidade para 

permitir a mudança de identidade do professor tradicional para o professor inovador, 

condição essencial para novas práticas. Este percurso passa de um saber para um fazer, 

de um conceito de gênero respaldado cientificamente, para sua transposição didática, que 

permitirá, enfim, a produção de textos marcados pela genericidade e inseridos em práticas 

sociais significativas para os alunos. Objetiva-se, a partir dessas reflexões, propor novas 

formações, que repensem o ensino de Língua Portuguesa em um processo que, além de 

garantir voz aos professores e preocupar-se em dar-lhes o papel de atores, enfatiza a 

importância da didatização de gêneros aliada às práticas sociais.  

Palavras-chave: formação continuada, didatização de gêneros de texto, atorialidade. 
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O estágio-docente é um espaço por excelência de formação inicial do professor de 

línguas. Assim sendo, ele também deve ser compreendido como um espaço de práticas 

sociais acadêmicas gerador de conhecimentos profissionais. É um espaço de 

convergência entre teoria e prática, de formação inicial e formação continuada, de 

aproximação entre instituição formadora e instituição que absorve o professor no contexto 

profissional; de ação-reflexão-ação. Para a maioria dos estudantes de Letras, a primeira 

experiência em sala de aula acontece durante o estágio. Provavelmente por essa razão, as 

lacunas entre os saberes científicos e os saberes práticos se sobressaem muito mais, 

revelando dificuldades enfrentadas. Durante este período da formação inicial, os 

estudantes trabalham em dupla. Eles são orientados para ministrar a aula e para observar, 

gravar as aulas dos seus pares e fazer anotações sobre elas. No relatório, devem registrar, 

descrever e interpretar as cenas de sala de aula que dizem respeito à atividade de leitura, 

de produção ou de análise linguística. É nessas descrições e interpretações que deixam 

prefigurados seu agir na sala de aula ou sobre a sala de aula. Por ter esse perfil, neste 

trabalho, o relatório se configura como um espaço de interação entre o estudante e o 

professor formador dentro do contexto de práticas sociais profissionais acadêmicas; um 

documento importante que pode contribuir para a reflexão sobre uma política de formação 

inicial de professores de línguas no Brasil (LEURQUIN, 2015). Nesta comunicação, 

tenho o objetivo geral de identificar descrições e interpretações de aulas de análise 
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linguística no relatório de língua portuguesa e analisá-las, considerando as dificuldades 

encontradas pelos estagiários na prática docente da aula de gramática e também as 

implicações ou não dos estagiários em seu discurso sobre cenas da sala de aula na aula de 

gramática. Meus objetivos particulares são (a) identificar, no agir no discurso do 

estagiário, concepções de gramática e de ensino de gramática norteadoras do seu agir em 

sala de aula do estagiário do Curso de Letras; (b) e analisar os posicionamentos dos 

estagiários quando descrevem e analisam seu agir em sala de aula. São motivadoras para 

esta reflexão as seguintes perguntas: que concepções de gramática e de ensino de 

gramática ancoram a prática do estagiário em sala de aula e que desdobramentos podemos 

elencar para a sua formação enquanto professor de língua materna? Como se posicionam 

os estagiários diante de cenas de sala de aula de gramática? Os dados analisados são 

gerados nos relatórios entregues no final da disciplina Estágio de língua portuguesa e nas 

sessões de grupo focal realizadas antes e depois de o estudante iniciar se estágio de 

regência. No relatório de língua portuguesa, fiz um levantamento dos conteúdos temáticos 

e depois ressaltei aqueles relacionados à gramática e ao ensino da gramática. Nessa 

perspectiva, analisei as vozes que sobressaiam no discurso do estagiário, implicando ou 

não em seu dizer, seus posicionamentos, registrando a maneira como modalizam seu 

discurso para falar sobre cenas de sala de aula de gramática, sobre o seu agir como 

estagiário. Para as análises do gênero acadêmico relatório, utilisei o quadro teórico e 

metodológico Intercionismo Sociodiscursivo, conforme Bronckart (1999, 2008, 2009) e 

Bulea (2010), quando as figuras de ação. Esse extraído faz parte de uma pesquisa maior 

realizada na Universidade Federal do Ceará cujo objetivo maior é desenhar a situação dos 

estágios no Curso de Letras, em universidades do norte e nordeste brasileiros.  

 

Palavras-chave: estágio-docente, formação inicial, formação continuada, trabalho do 

professor. 
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Esta comunicação presente relatar os resultados de uma pesquisa que, pautada numa 

concepção de ensino como trabalho (MACHADO, 2004), enfocou a escrita de 

professores em formação continuada e sua relação com o desenvolvimento profissional. 

Objetivando ampliar a compreensão sobre como a escrita profissional medeia o 
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desenvolvimento, realizou-se uma pesquisa qualitativa de caráter longitudinal que 

acompanhou uma díade de professoras em formação continuada na área de (ensino de) 

língua materna, tomando o conceito de gênero de texto como eixo articulador da 

investigação. No quadro de uma formação cooperativa, na qual pesquisadores e 

professores têm voz e a possibilidade de mudar o curso da pesquisa (GUIMARÃES; 

CARNIN, 2014), buscou-se examinar a apropriação e o desenvolvimento do conceito de 

gênero de texto, tanto sob o ponto de vista epistemológico como praxiológico. Iluminados 

pelo amparo teórico do Interacionismo Sociodiscursivo (BRONCKART, 1999, 2006, 

2011, 2013) buscou-se elucidar modos de: a) compreender a escrita de trabalho do 

professor inserida no seu espaço de desenvolvimento profissional; b) descrever os modos 

como a escrita medeia a construção de conhecimento por professores em formação 

continuada e c) analisar se existem indícios linguístico-textuais, marcados na escrita do 

professor, que permitem visualizar relação de desenvolvimento profissional e a 

transformação do conceito de gênero de texto em instrumento psicológico. O exercício 

analítico se deu a partir de dois (gêneros de) textos produzidos pelas professoras 

colaboradoras desta pesquisa: um projeto didático de gênero (GUIMARÃES; KERSCH, 

2012) e um artigo científico (publicado sob forma de capítulo de livro). Sob o ponto de 

vista linguístico-discursivo, foram analisados a infraestrutura geral do texto (plano global, 

conteúdos temáticos, sequências e tipos de discurso) e os mecanismos enunciativos 

(vozes e índices de pessoa). Aspectos relacionados à dimensão psicológica do 

desenvolvimento também foram considerados na análise, a partir de Bronckart (2011) e 

Friedrich (2012), considerando, especialmente, as noções de influência, autorregulação, 

e autocontrole psíquicos. Os resultados incluem (a) a confirmação de que a escrita do 

professor é um poderoso instrumento para a tomada de consciência e a reconfiguração da 

representação do conceito de gênero de texto; (b) a apresentação de uma análise 

linguístico-textual e discursiva que descreve a (re)configuração do conceito de gênero de 

texto e sua transformação em instrumento psicológico; (c) a discussão sobre a escrita de 

professores como episteme de uma prática docente orientada pela e para a produção de 

conhecimento em situação de trabalho e (d) a abertura de um espaço de pesquisa sobre a 

relação entre escrita, autoria e desenvolvimento profissional. 

Palavras-chave: desenvolvimento profissional, escrita, trabalho docente, formação 

continuada, interacionismo sociodiscursivo. 
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Esta pesquisa tem o propósito de identificar indícios linguísticos e discursivos que 

demonstrem a atorialidade docente, a partir da interpretação feita por professores sobre 

seu trabalho, com o amparo teórico do Interacionismo Sociodiscursivo. Ao trazer o 

conceito de atorialidade, entende-se que o actante assume o papel de ator, ou seja, aquele 

que demonstra ter capacidades, intenções, motivos e responsabilidades para agir 

(BRONCKART, 2008, p. 122). Através da análise das figuras de ação (BULEA, 2004, 

2009, 2010; BULEA, LEURQUIN & CARNEIRO, 2013), pretende-se compreender 

como os professores interpretam seu próprio agir e o agir de outros participantes do 

processo de ensino-aprendizagem, bem como verificam-se as possibilidades de 

reconfiguração do seu agir. Os dados foram coletados em entrevistas 

semiestruturadas realizadas com duas professoras de língua materna de uma rede pública 

de ensino fundamental, em dois momentos distintos: antes e depois do desenvolvimento 

de projetos pedagógicos. Foram selecionados trechos das entrevistas identificados como 

Segmentos de Orientação Temática (SOT) e Segmentos de Tratamento Temático (STT). 

A partir dessa categorização, foi realizada a análise textual discursiva sob a perspectiva 

da arquitetura textual (BRONCKART,1999/2012). O estudo das figuras de ação já 

descritas até o momento apontou a existência de uma nova figura de ação, a de avaliação, 

a qual parece favorecer a expressão da atorialidade docente. A figura de ação avaliação 

demonstra a reflexão e o ponto de vista das professoras a respeito do seu próprio agir 

(interna) e também do agir dos demais participantes (externa). Essa figura de ação é 

caracterizada pelo caráter avaliativo e subjetivo, bem como demonstra forte implicação 

do professor e sua capacidade de reflexividade. Ao considerar as interações do processo 

de ensino-aprendizagem, percebe-se que a articulação de motivos e intenções está 

associada dialogicamente à presença de outros participantes que fazem parte do cenário 

escolar. O estudo realizado permite a proposição de contextos linguísticos e discursivos 

propícios para a expressão de atorialidade, em que o actante demonstra sua implicação 

no agir, a partir dos quais podem-se inferir os demais elementos que o constituem como 

ator. Desta forma, percebe-se que o uso do dêitico pronominal “eu” indica maior grau de 

responsabilização do professor no discurso, associado a verbos de tomada de 

responsabilização enunciativa ou verbos dinâmicos. Além disso, as modalizações, com 

destaque para alguns adjetivos e substantivos, contribuem para intensificar a produção de 

sentido, pois revelam a subjetividade do actante ao demonstrar peculiaridades do seu 

posicionamento quanto ao conteúdo temático (KERBRAT-ORECCHIONI, 1997). Esta 

pesquisa permite apreender aspectos reveladores sobre a pilotagem da sala de aula e sua 

complexidade, uma vez que os professores, ao verbalizarem sobre o seu trabalho, fazem 
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emergir o papel crucial da linguagem que acessa a memória, organiza, comenta, regula 

as ações e as interações humanas. 

Palavras-chave: interacionismo sociodiscursivo, atorialidade, figura de ação avaliação. 
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Este simpósio visa a proporcionar um espaço para discussão de pesquisas que tomam o 

ensino como trabalho e têm como preocupação central o desenvolvimento de professores 

em diferentes contextos de formação. Apoiando-se nos pressupostos teóricos do ISD 

(Bronckart, 2006, 2008) quanto à visão do trabalho como uma forma de agir e 

compreendendo a linguagem como essencial no processo de desenvolvimento de 

professores e do próprio trabalho de ensinar, as pesquisas apresentadas centram-se no 

estudo de: i) dispositivos de formação de professores; ii) métodos de intervenção em 

diferentes contextos de ensino-aprendizagem; iii) verbalizações produzidas em diferentes 

situações de trabalho educacional. As pesquisas inspiram-se também de algumas das 

ciências do trabalho, como a Clínica da Atividade (Clot, 2001, 2008) e a Ergonomia da 

atividade (Faïta, 2010; Amigues, 2004; Saujat, 2004) e procuram investigar como se dão 

os processos de formação por meio de métodos indiretos, no sentido vigotskiano 

(Vygotski, 1997). Esses métodos indiretos consistem em entrevistas propostas pelos 

pesquisadores acima (Clot, Faïta, Fernandez, Sheller, 2000), registradas em áudio 

(instrução ao sósia) ou em vídeo (autoconfrontação), que procuram gerar verbalizações 

sobre a atividade de trabalho e diálogos entre professores a partir dos áudios ou das 

imagens videogravadas. Eles têm como objetivo fazer com que o trabalhador viva uma 

nova experiência ao falar de sua atividade de trabalho buscando o distanciamento 

necessário para que ele possa ver com outros olhos seu trabalho. A partir dessa 

perspectiva, este simpósio reúne investigações que, por um lado, compartilham 

abordagens teórico-metodológicas e, por outro, se distinguem em contextos, áreas de 
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formação e objetivos específicos. Teremos, assim, em uma das investigações, o foco na 

formação de professores iniciantes de francês, por meio de análise de autoconfrontações 

em que esses professores podem se confrontar com seu próprio trabalho e colocá-lo em 

discussão. Em outra apresentação, contaremos com a pesquisa de professores em uma 

escola de educação infantil de um bairro de periferia de São Paulo na qual os mesmos se 

engajam em uma discussão sobre seu trabalho a partir de textos produzidos no momento 

da autoconfrontação e posteriormente analisados, propiciando uma nova atividade a partir 

do que as análises linguísticas revelaram.  As demais apresentações voltam-se para a 

análise da docência em meios digitais, elementos da educação a distância. Uma delas 

discutirá a questão dos gêneros de atividade do professor, analisando diferentes 

videoaulas. Essas vêm-se tornando artefatos centrais no contexto de educação a distância, 

e sua diversidade não deve passar despercebida ao debate do trabalho docente. Por fim, a 

última apresentação trará a análise de uma iniciativa educacional com participantes de 

diferentes países e instituições, voltados ao ensino universitário de língua clássica, por 

meio de sessões gravadas em vídeo, com interação em tempo real, e por meio dos 

conteúdos programáticos descritos pelos próprios participantes. Tal experiência, inédita 

na área, evocará, da mesma forma, o debate sobre de gênero de atividade, dentro do 

mesmo quadro teórico, vinculando-se ao contexto de educação a distância porém, em 

outra área específica de atuação docente. 

Palavras-chave: trabalho docente, autoconfrontação, videoaulas, letras clássicas 

 

 
 

O papel das verbalizações sobre o métier de ensinar no desenvolvimento de 

professores: a coanálise do trabalho em entrevistas de autoconfrontação 

 

Eliane Lousada 

Professora doutora (USP) 

elianelousada@uol.com.br  
Emily Caroline da Silva (USP) 

 

Amplamente debatida e objeto de inúmeras pesquisas, a formação docente ainda suscita 

inúmeros questionamentos, tanto pelos que nela estão envolvidos, quantos pelos que a 

estudam. Não raro, os professores a consideram demasiadamente teórica e desconectada 

da prática e do contexto em que atuam, o que explica a falta de engajamento e as inúmeras 

críticas tecidas a esse respeito. A partir de uma abordagem que visa a restituir o professor 

como protagonista de sua atividade de trabalho (Machado, 2004; Machado; Lousada, 

2010), esta apresentação busca evidenciar como a coanálise da situação de trabalho pode 

ser formativa, contribuindo para o desenvolvimento dos professores envolvidos. O quadro 

teórico-metodológico geral que adotamos para nossa pesquisa fundamenta-se no 

Interacionismo Social (Vygotski, 1997, 2004) quanto aos conceitos de desenvolvimento, 

instrumento psicológico e métodos indiretos. Paralelamente a esse quadro mais amplo, 

baseamo-nos no Interacionismo sociodiscursivo (Bronckart, 1999, 2006, 2008), que 
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sugere uma compreensão do trabalho como uma forma de agir e se preocupa com o papel 

da linguagem no desenvolvimento humano. O interacionismo sociodiscursivo propõe 

considerar os textos produzidos em situação de trabalho segundo seu momento de 

produção: textos do entorno precedente ao agir, textos produzidos antes, depois e durante 

a tarefa (Bronckart, 2006, 2008). Nesta apresentação, mostraremos textos produzidos 

após a tarefa através do método de verbalização e coanálise da situação de trabalho que 

consiste na entrevista em autoconfrontação. Esse método, proposto por Clot e Faïta 

(2000), tem sido utilizado pelas linhas da Clínica da Atividade (Clot, 1999, 2001; Clot, 

Faïta, Fernandez, Scheller, 2000), da Ergonomia da Atividade dos Profissionais da 

Educação (Faïta, 2004; Amigues, 2004) e por membros do grupo ALTER-Brasil. As 

entrevistas em autoconfrontação foram produzidas no interior de um dispositivo de 

formação de professores iniciantes de francês como língua estrangeira que reuniu um 

coletivo de profissionais interessados em tratar algumas das dificuldades no exercício da 

profissão. Nesse coletivo, professores voluntários dispuseram-se a ter suas aulas filmadas 

e, em seguida, a realizarem entrevistas individuais (autoconfrontação simples) e em dupla 

(autocofrontação cruzada), revivendo suas experiências, descrevendo, comentando e 

explicando seu agir a partir de trechos de aulas gravados em vídeo. Nesta comunicação, 

exporemos um recorte dos dados, ou seja, a análise de uma entrevista em 

autoconfrontação segundo o modelo de análise de textos de Bronckart (1999, 2006) e com 

base na categoria das figuras de ação, que propõe uma interpretação dos discursos 

produzidos em situação de trabalho (Bulea, 2010). Os resultados revelam como a 

coanálise das situações de trabalho pode contribuir para o desenvolvimento dos 

professores, evidenciando que as verbalizações sobre sua atividade e sobre a experiência 

vivida podem desencadear uma tomada de consciência sobre o trabalho e podem, assim, 

restituir-lhes o poder de agir em seu contexto.  

Palavras-chave: formação docente, autoconfrontação, línguas estrangeiras, coanálise 

da situação de trabalho educacional 

 

 

 

A linguagem revelando as controvérsias do métier do Professor 

Ermelinda M. Barricelli 

Fundação VUNESP 

 ermebarricelli@gmail.com  

 

Nesta apresentação objetivamos discutir de que forma a análise das respostas dos 

professores em questionários respondidos revela contradições na percepção que o 

professor tem do seu trabalho. Essa análise favoreceu a descoberta de nuances 

desconhecidas desse trabalho. A pesquisa se desenvolveu em Escolas Públicas do Estado 

do Rio Grande do Norte, Brasil. As condições das escolas oscilam entre escolas que 
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oferecem recursos necessários para atender os alunos, desde a infraestrutura do prédio até 

os recursos materias, passando pelo atendimentos nutricional e assistencial aos alunos e 

escolas com recursos precários e falta de professores. Os professores, de modo geral, são 

engajados e tem formação superior. A intervenção vem se desenvolvendo desde o início 

do ano com um grupo amostral de 40% das escolas do Estado. Tomamos como base 

teórica central os estudos realizados na França por pesquisadores da Clínica da Atividade 

do CNAM - Conservatoire National des Arts et Métiers - (CLOT, 1999, 2001, 2006, 

2008; KOSTULSKI, 2009; ROGER, 2007), na Suiça por pesquisadores do grupo LAF - 

Langage, Action, Formation (BRONCKART, 1999, 2006, 2008) e no Brasil por 

pesquisadores do grupo ALTER-AGE - Análise de Linguagem, Trabalho e suas Relações 

– Aprendizagem, Gêneros Textuais e Ensino (LOUSADA, 2009, 2011; FERREIRA e 

LOUSADA, 2011; BUENO e ROCHA, 2015 ; BUENO, 2009) do qual fazemos parte. 

As autoconfrontações foram analisadas de acordo com os procedimentos propostos pelo 

Interacionismo Sociodiscursivo (BRONCKART, 1997/2003) no tocante à análise de 

alguns elementos do folhado textual: 1) a infraestrutura geral do texto; 2) os mecanismos 

de textualização e 3) os mecanismos enunciativos. Especialmente os mecanismos 

enunciativos que são o último nível de organização do texto e propiciam a coerência 

pragmática textual, esclarecem os posicionamentos enunciativos (instâncias que 

assumem o que é enunciado no texto) e expressam as diversas avaliações (julgamentos, 

opiniões, sentimentos) sobre alguns aspectos do conteúdo temático que são chamadas de 

modalizações, contribuindo para que se depreenda as vozes e as avaliações construídas 

nos textos. Além disso, esta discussão nos permite dar luz a uma tema recorrente nos 

meios educacionais e que ainda precisa ser muito debatido: como os professores, em 

determinadas condições extremas, têm seu poder de agir amputado (CLOT, 2008) não 

sendo mais capazes de criar alternativas criativas para os impedimentos vivenciados. 

Palavras-chave: trabalho educacional; avaliação, linguagem, interacionismo social. 
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O trabalho docente e a videoaula de língua portuguesa na educação a distância: 

reconhecendo o gênero da atividade 

Cláudia de Jesus Abreu Feitoza 

claudia.feitoza@usf.edu.br  

 

Luzia Bueno 

luzia.bueno@usf.edu.br 

Universidade São Francisco 

 

 

Um retrato do contexto educacional brasileiro atual revela como crescente a modalidade 

de ensino na educação a distância (EaD). Além do ensino superior – que inegavelmente 

oferta diversas graduações – os cursos preparatórios destinados a vestibulares e concursos 

públicos têm mostrado significativa expansão, sobretudo em razão do aumento da procura 

por cargos públicos, especialmente nas esferas estaduais e federais, onde os se 

concentram os salários mais atrativos para os denominados “concurseiros”. Uma breve 

pesquisa no buscador google apresenta dezenas de empresas – além de professores que 

não estão vinculados a qualquer escola de curso preparatório – que comercializam 

materiais dessa natureza e todos eles têm como motriz as videoaulas. Além disso, as 

videoaulas de língua portuguesa ganham destaque nesse espaço, uma vez que representam 

um conteúdo cobrado em processos de seleção de praticamente todas as áreas e cargos. 

Diante desse contexto, o uso das TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação) são 

cada vez mais uma exigência para atuação do professor em EaD. Dentre essas TICs, a 

videoaula surge como um nova tarefa da atividade docente que lhe é (im)posta e passa se 

constituir como um gênero da atividade de suas práticas.  A partir dessa realidade, esta 

comunicação irá apresentar um projeto de pesquisa de doutorado em andamento que tem 

como objetivo principal promover um estudo acerca da videoaula enquanto artefato do 

trabalho do professor atuante nessa forma de ensino. Para isso, nos pautaremos em duas 

abordagens teóricas, uma centrada na atividade de trabalho e outra nas relações de 

trabalho a partir da linguagem como instrumento de desenvolvimento humano. A 

primeira consiste nos estudos da Clínica da Atividade (CLOT, 2005/2009; FAÏTA, 2005 

et al), nos estudos realizados pelo grupo ERGAPE (Ergonomie de l’Activité 

Professionnels de l’Education (SAUJAT & AMIGUES, 2004) e pelo grupo ALTER- 

Brasil (Análise da Linguagem, Trabalho Educacional e suas Relações) por meio das 

pesquisas realizadas por Bronckart & Machado (2004);; Lousada (2006); Bueno (2007), 

dentre outros. A segunda está centrada no quadro teórico-metodológico do ISD 

(Interacionismo Sociodiscursivo) – corrente do Interacionismo Social (Vigotski, 

1997/2004) – tendo por base os estudos de Bronckart (1999/2009). Nesta segunda 
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abordagem, buscaremos subsídios para uma análise de natureza linguístico-discursiva de 

modo a fazer um levantamento das características da viodeaula enquanto gênero da 

atividade. A seleção dos exemplares analisados pautou-se em critérios como: perfil do 

professor (formação na área), tipo de disponibilização (gratuita e em plataforma aberta), 

quantidade de acessos, avaliação dos usuários, dentre outros. Uma análise preliminar 

indicou certa diversidade de formatos e características da videoaula em vários aspectos, 

como: ausência ou presença de recursos da multimodalidade, diferentes concepções de 

ensino de língua portuguesa e diferentes concepções do que vem a se constituir o próprio 

gênero da atividade videoaula (aula videogravada, aula presencial filmada).  

Palavras-chave: Educação a Distância, videoaula de língua portuguesa, trabalho docente.  

 

 

O consórcio Sunoikisis Digital Classics no métier de ensinar letras clássicas no 

interior de São Paulo: uma análise no quadro do ISD 

Anise D’Orange Ferreira 

Professora doutora (UNESP) 

anise@fclar.unesp.br 

 

Resumo 

 

Quando uma área entra em risco em diferentes lugares do mundo, seja por falta de 

recursos financeiros e contratação de professores, seja por falta de alunos, a formação 

docente é colocada em dúvida como mobilizadora de interesse e de continuidade da área. 

As características do curriculum de um curso no âmbito da antiguidade clássica, ou da 

formação de um professor de uma língua histórica podem ser consideradas, de fato, 

espinhosas, em termos de demanda de tempo e concentração, embora contenha muitos 

atrativos em relação ao imaginário do mundo antigo e sobre os impactos da literatura 

clássica no mundo atual. Os contextos da vida contemporânea parecem estar em 

descompasso com o ensino das letras ou estudos clássicos e, em alguns aspectos já foram 

apontados anteriormente como “moiras" desse métier (Ferreira, 2015). A escassez de 

oportunidades de atuação profissional, a diminuição do corpo docente permanente no 

interior de São Paulo e encurtamento da carga horária em disciplinas parecem ser fatores 

para contribuir para o isolamento de estudantes e docentes, principalmente fora dos 

grandes centros urbanos. O consórcio Sunoikisis Digital Classics (D. C.), coordenado por 

Monica Berti, é uma proposta multinacional criada em 2015 pela Cadeira Humboldt de 

Humanidades Digitais em Leipzig, em parceria com o Centro de Estudos Helênicos de 
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Harvard, centro que deu origem ao programa nos EUA. A versão Digital Classics visa a 

reunir programas pequenos de clássicas, como na proposta original, no entanto, 

estendendo a participação aos demais continentes com o intuito de instrumentalizar os 

docentes e alunos na produção de dados digitais da antiguidade clássica. Apresenta-se 

como uma proposta de complementação formativa para professores e alunos de clássicas 

por meio de: a) sessões em tempo real utilizando Google hangouts semanais conduzidas 

pelos docentes e seus alunos participantes, b) sessões tutoriais locais, conduzidas pelo 

docente em sua instituição; c) do armazenamento dos materiais no GitHub, e d) uso de 

uma comunidade Google. Os hangouts das suas edições, de 2015 e 2016, estão 

armazenadas no YouTube e são de acesso público. Foram 12 sessões de aproximadamente 

1 hora em 2015, e 23 sessões de 1:15 em 2016, sempre realizadas em inglês. Em 2015, 

participaram 12 países com 18 instituições; em 2016, 13 países com 22 instituições. Com 

base em análise de linguagem com foco na visão do trabalho do professor (Machado, 

2004; Machado; Lousada, 2010), cuja base reside no interacionismo sociodiscursivo 

(Bronckart, 1999, 2006, 2008) uma análise da linguagem contida nos vídeos, nos syllabi 

do github das sessões será apresentada, comparando-se as duas edições. A análise será 

voltada para indicadores de mobilização e persuasão de professores e alunos nos 

conteúdos e na prática digital. A análise leva em conta o contexto institucional do docente 

no interior e a sua reflexão desse sobre as mudanças na sua formação e na de seus alunos.  

Palavras-chave: formação docente, letras clássicas digitais, Consórcio Sunoikisis D. C. 
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Este simpósio tem como objetivo maior discutir o desenvolvimento propiciado pelos 

gêneros textuais a alunos, pesquisadores em formação e professores. Nesse sentido, 

partimos da concepção de Schneuwly e Dolz (2004) de que os gêneros são 

megainstrumentos, permitindo aos sujeitos, simultaneamente, agirem em diferentes 

situações de comunicação e se desenvolverem a partir da apropriação desses gêneros. 

Entretanto, nos apoiamos também em Rabardel (1995), para defender a tese de que os 

gêneros são artefatos enquanto não forem apropriados pelos sujeitos e que é só após sua 

apropriação, ou seja, sua transformação em instrumento para agir, que haverá 

possibilidade de desenvolvimento. Para compreender esse desenvolvimento, é necessário, 

em uma perspectiva vigotskiana, nos centrarmos nos processos linguageiros em que se 

engajam os sujeitos. A fim de analisarmos os processos linguageiros, nos apoiamos no 

quadro teórico-metodológico do Interacionismo Sociodiscursivo (Bronckart, 1999, 2006, 

2008). Consideramos, assim, em nossas análises e interpretações, a situação de produção 

dos textos, bem como a sua arquitetura textual, composta por uma a) infraestrutura 

textual, na qual destacam-se o plano geral dos conteúdos temáticos, os tipos de discursos 

e as eventuais sequências; b) uma coerência temática (coesão nominal e conexão); c) uma 

coerência pragmática (modalização e vozes). Buscamos ainda discutir as figuras de ação 

(Bulea, 2010) que se fazem presentes nos textos. Em nossas intervenções didáticas, 

consideramos os resultados das análises, tanto para elaborar os modelos e as sequências 

didáticas, quanto para refletir sobre as atividades dos professores. As quatro 

apresentações deste simpósio centram-se, desse modo, em pesquisas realizadas sobre os 

gêneros textuais na perspectiva do Interacionismo Sociodiscursivo. Na primeira 

comunicação, o foco está nos gêneros textuais empregados no processo de Iniciação 

Científica e no desenvolvimento do aluno-pesquisador. Na segunda comunicação, 

discute-se sobre gêneros orais nas apresentações de alunos da pós-graduação e no 

desenvolvimento de suas capacidades de linguagem a partir de um trabalho com 

sequências didáticas. Na terceira comunicação, o foco é o desenvolvimento de 

professores que ocorre no emprego de diferentes gêneros textuais durante a elaboração 
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de materiais didáticos voltados para o ensino de francês por meio de um trabalho com 

gêneros textuais. Na quarta apresentação, são mostradas diversas iniciativas que visam o 

desenvolvimento da escrita acadêmica, a partir dos resultados de um projeto 

interinstitucional envolvendo universidades brasileiras e canadenses sobre a escrita 

acadêmica, bem como de pesquisas associadas a um Laboratório de Letramento 

Acadêmico que visa o desenvolvimento das capacidades de linguagem dos alunos através 

da produção de gêneros textuais acadêmicos. As quatro pesquisas ressaltam o papel das 

intervenções didáticas no desenvolvimento de alunos por meio da produção textual e 

mostram como os gêneros podem se tornar instrumentos para o desenvolvimento das 

capacidades de linguagem dos alunos, professores e pesquisadores. 

 

 

O desenvolvimento do pesquisador por meio da linguagem na Iniciação Científica 

 

Thiago Jorge Ferreira Santos 

Universidade de São Paulo 

thiagojorgefs@gmail.com 

 

Esta comunicação tem como objetivo apresentar os resultados finais de nossa pesquisa de 

mestrado, finalizada neste ano, que pretendeu compreender o processo da Iniciação 

Científica (IC) enquanto um dispositivo de formação do pesquisador na graduação, 

analisando especificamente o modo como os textos produzidos ao longo da IC podem 

revelar o desenvolvimento do aluno-pesquisador. Dentre as pesquisas já realizadas sobre 

a IC, observamos que elas não mostraram a relação entre o pensamento a linguagem nesse 

percurso formativo. Por isso, tivemos, como objetivos específicos, verificar quais as 

marcas textuais que nos permitem compreender essa prática científica e de formação por 

meio da relação entre a linguagem e o pensamento. Para tanto, partimos da teoria do 

Interacionismo Social (VIGOTSKI, 2001, 2007, 2009) e de estudos contemporâneos 

acerca da teoria vigotskiana (FRIEDRICH, 2012), sobretudo da noção de funções 

psicológicas superiores “linguagem” e “pensamento” e sua relação na formação dos 

conceitos científicos. Em seguida, baseamo-nos na corrente do Interacionismo 

Sociodiscursivo (BRONCKART, 1999,2006, 2008a, 2008b, 2008c, 2009, 2011), que é 

uma atualização contemporânea do Interacionismo Social e que tem entre seus objetivos 

estudar o papel da linguagem no desenvolvimento humano e na construção de saberes, 

com base em Vigotski e outros autores. Como dados de pesquisa coletamos os textos que, 

obrigatoriamente, os estudantes devem produzir no contexto da IC, na Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Assim, foram 

coletados projetos de pesquisa, relatórios finais, apresentações orais de pesquisa com os 

respectivos resumos de três estudantes do curso de Letras, na habilitação de 
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Português/Francês. Esses dados foram analisados por meio dos níveis de análise textual 

e discursiva proposta por Bronckart (1999) e os resultados foram discutidos por meio dos 

sistemas linguageiros, assim como abordados por Bronckart (2008b) e Bota (2011), pelos 

quais toda produção linguageira sofre três tipos de restrições: social (incluem-se aqui os 

mecanismos enunciativos como as vozes e as modalizações), psicológica (restrições 

impostas pelo uso dos tipos de discurso) e linguística (restrições impostas pelo uso dos 

conectores e da coesão verbal e nominal). Como resultado da pesquisa, encontramos uma 

dinâmica específica entre os tipos de discurso e o gênero textual produzido, pois, a cada 

etapa da pesquisa, os gêneros determinavam a escolha de determinado tipo de discurso. 

Também verificamos que a coesão nominal pode fornecer resultados importantes para a 

análise do posicionamento do autor empírico no texto, ou seja, a emergência de um 

posicionamento de pesquisador. Ademais, encontramos dois tipos de vozes no decorrer 

da Iniciação Científica: a voz do estudante e a voz do pesquisador. A primeira, 

identificada nos projetos de pesquisa, tem a função de organizar a pesquisa segundo uma 

ideia central advinda da experiência das estudantes enquanto graduandas em Letras, na 

habilitação de Português/Francês. A segunda voz, delimitada nos textos finais das 

pesquisas, o relatório final e a apresentação oral, é a voz do pesquisador, a qual busca a 

regularidade nos resultados das pesquisas e os nomeia, dando-lhes um contorno 

conceitual por meio de uma generalização. 

Palavras-chave: Gêneros textuais; linguagem; conceito científico; desenvolvimento; 

Iniciação científica. 

 

Possíveis apropriações em uma prática de ensino com o gênero a comunicação oral 

em eventos científicos 
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Luzia Bueno 
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Luzia_bueno@uol.com.br 

 

Este trabalho tem por objetivo apresentar a análise dos dados gerados em uma situação 

de ensino-aprendizagem do gênero comunicação oral em um grupo de alunos de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Educação de Mestrado e Doutorado, na Universidade São 

Francisco em Itatiba, São Paulo/Brasil. Neste trabalho, apresentaremos um recorte de 

nossa pesquisa de doutorado cujo objetivo central é compreender o trabalho de ensino 

com uma sequência didática para o gênero comunicação oral em eventos científicos e as 

implicações deste para o desenvolvimento de capacidades de linguagem dos alunos, 
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contribuindo, desta forma, para o letramento acadêmico desses discentes. Este trabalho 

se insere em um projeto maior, Projeto Institucional “Trabalho docente, letramento e 

gêneros textuais”, coordenado pela Prof.ª Dr.ª Luzia Bueno na Universidade São 

Francisco (USF), e se articula aos estudos desenvolvidos nos grupos de pesquisa 

ALTER_LEGE (CNPQ-USF), sob a coordenação das professoras Luzia Bueno e Milena 

Moretto da Universidade São Francisco e ALTER-AGE, sob coordenação da Prof.ª Dr.ª 

Eliane Gouvêa Lousada (Universidade de São Paulo – USP) e da Prof.ª Dr.ª Luzia Bueno 

(Universidade São Francisco - USF). Os pressupostos teóricos desta pesquisa ancoram-

se, primeiramente, no Interacionismo Sociodiscursivo, tal como proposto por Bronckart 

(1999, 2006, 2008, 2013) que orienta as pesquisas e os pressupostos propriamente 

didáticos sobre o ensino de gêneros e as questões referentes ao desenvolvimento humano, 

considerando também o papel da linguagem neste desenvolvimento. Paralelamente a esse 

quadro teórico, esta pesquisa se baseia em estudos de didáticas das línguas (Schneuwly e 

Dolz, 2004/2013) no que se refere ao trabalho com gêneros em sala de aula e à questão 

das capacidades de linguagem. Como estamos tratando de um gênero oral, para o qual as 

questões da conversação também se fazem presentes, subsidiamo-nos, em Marcuschi 

(2001, 2003) e Koch (2007, 2012). Para alcançar nosso objetivo, procuramos responder 

as seguintes perguntas: a) Que capacidades de linguagem são desenvolvidas com a 

aplicação de uma sequência didática para o gênero comunicação oral? b) Em que aspectos 

a sequência didática poderia ser reformulada / aperfeiçoada para que os alunos tivessem 

um desenvolvimento maior? c) Em que aspectos o trabalho com a sequência didática não 

contribui para o desenvolvimento de capacidades de linguagem? A sequência didática 

proposta neste trabalho evidencia-se que um gênero oral pode ser objeto de ensino-

aprendizagem, rompendo-se com a dicotomia entre o oral e a escrita, e não sendo apenas 

um objeto de passagem para a escrita, mas que possuem suas particularidades e já dispõe 

de uma série de ferramentas concretas de ensino, seja ela linguística e não linguística. A 

sequência didática para a comunicação oral em eventos acadêmicos se mostra como uma 

ferramenta de trabalho escolar, podendo ser desenvolvido na graduação e pós-graduação, 

permitindo aproveitar melhor as práticas a serviço do desenvolvimento das capacidades 

de linguagem. 

 

Palavras-Chave: Letramento Acadêmico, Gêneros Textuais, Comunicação Oral 

 

  



 

  

Página | 72  
 

Genres textuels, formation des enseignants et développement professionnel 

 

Flavia FAZION 
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flaviafazion@gmail.com 

 

Cette communication a pour objectif de présenter les résultats d’une recherche de doctorat 

développée auprès d’un groupe d’enseignants de français chargé de la conception d’un 

manuel didactique. Notre étude a suivi le travail de ce groupe, qui a participé au projet 

d’élaboration du manuel didactique public du Centre de Langues Étrangères Modernes 

du Paraná,dès les premières formations avant le démarrage du projet jusqu’à la dernière 

réunion du groupe, deux ans après la finalisation de la conception , afin d’observer des 

traces de développement professionnel que nous pouvons repérer dans des textes produits 

au et surle travail tout au long de ce processus. Pour atteindre cet objectif nous avons 

étudié trois groupes de textes : i) les textes qui fournissent les orientations pour le travail ; 

ii) les textes produits par les enseignants participants pendant la réalisation du travail 

(emails et récits d’expérience) et iii) les textes des entretiensd’auto-confrontation et de la 

réunion de rétrospective finale du travail. Les analyses de ces textes ont cherché à mettre 

en évidence la façon dont la situation de travail est perçue par les enseignants et comment 

cela pourrait avoir un impact sur leur activité. Pour développer cette étude, nous avons 

adopté et mis en dialogue deux cadres théoriques et méthodologiques qui s’appuient sur 

le même référentiel théorique, ancré principalement sur les études de Vygotski ([1934] 

1997, 2003, 2004). Nous avons adopté donc le référentiel théorique de l’Interactionnisme 

Socio-discursif (BRONCKART, 1999, 2005, 2006, 2008, 2013), qui étudie l’agir humain 

du point de vue du langage, et le cadre théorique et méthodologique proposé par la 

Clinique de l’Activité (CLOT, 1999, 2010 ; CLOT et al., 2001 ; CLOT ; FAITA, 2000) 

et par l’Ergonomie de l’Activité des Professionnels de l’Éducation (AMIGUES, 2002, 

2004 ; SAUJAT, 2002, 2004, 2010 ; FAITA, 2004 ; FAITA ; SAUJAT, 2010) pour 

l’étude sur le travail et plus spécifiquement sur le travail enseignant. Ces deux courants 

sont complémentaires et ont été utilisés pour nos analyses et nos interprétations. Les 

résultats de nos analyses nous ont montré que les différents genres textuels produits en 

situation de travail (emails, récits, auto-confrontations, réunion de rétrospective) peuvent 

aider le développement professionnel et nous ont permis de comprendre que le processus 

de formation doit proposer des espaces, des moments et des genres textuels variés pour 

que les enseignants puissent s’en approprier, selon leurs contextes de travail et leur niveau 

de développement personnel, en les transformant en des instruments pour leur 

développement professionnel.  

 

Mots-clefs : travail enseignant; formation; conception de manuel didactique; genres 

textuels; développement professionnel. 
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Ana Paula Silva Dias 
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ana9.pauladias@gmail.com  

 

L’apprentissage de l’écriture fait partie des premiers apprentissages scolaires et on prend 

souvent pour acquis qu’il se termine avant l’entrée à l’université. Cependant, on constate 

que, malgré la maîtrise plus ou moins efficace de l’écrit, les étudiants ne maîtrisent pas 

forcément les genres textuels demandés à l’université ou les écrits académiques. Les 

difficultés qu’ils ont à réaliser leurs travaux, que ce soit en langue maternelle ou étrangère, 

ont une conséquence sur l’objet même de leurs apprentissages. C’est à partir de cette 

problématique que nous avons proposé plusieurs initiatives dans le but d’encourager 

l’apprentissage de l’écriture en contexte universitaire. Deux de ces initiatives sont liées à 

la création : i) d’un projet de recherche sur l’écriture à l’université, qui réunit trois 

universités brésiliennes et une université canadienne et qui s’occupe du portugais langue 

maternelle et du français langue maternelle et étrangère ; ii) d’un Laboratoire de Littératie 

Académique qui vise à proposer une aide à la rédaction de genres textuels académiques 

en partenariat avec des cours de licence ou de 3e cycle en trois langues, portugais, français 

et anglais. Parmi les activités du Laboratoire de Littératie Académique, nous avons : le 

partenariat avec des cours de littérature pour la rédaction des travaux de fin de cours ; le 

partenariat avec des cours de langue qui proposent l’écriture de textes basés sur des genres 

textuels à l’aide d’outils technologiques ; un cours d’extension universitaire à propos des 

genres produits à l’université tels que le résumé, la note de lecture, l’article scientifique ; 

entre autres. Ces cours et partenariats sont à l’origine de plusieurs recherches en cours. 

Le cadre théorique et méthodologique qui oriente ces recherches est celui de 

l’interactionnisme socio-discursif (Bronckart, 1999, 2006), notamment en ce qui 

concerne le concept de genre textuel (Bronckart, 1999), et ses retombées dans le domaine 

de la didactique, à travers les notions de capacités langagières (Dolz, Pasquier, Bronckart, 

1993), modèle didactique (De Pietro et Schneuwly, 2006) et séquence didactique 

(Schneuwly et Dolz, 2004). Dans cette communication, nous montrerons quelques-unes 

de ces initiatives et quelques-uns des résultats des recherches développées. Nous 

présenterons notamment quelques données issues du projet interuniversitaire qui 

permettent d’éclairer les pratiques déclarées d’écriture dans les différents contextes et, à 
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partir de ces données, nous exposerons quelques initiatives qui concernent l’ingénierie 

didactique, c’est-à-dire, le développement de l’écriture dans les différents cours que nous 

proposons. Finalement, nous montrerons quelques-uns des résultats auxquels nous 

sommes parvenus en ce qui concerne le développement de l’écriture des étudiants 

brésiliens de français comme langue étrangère.  

 

Mots-clés : genre textuel, écrits académiques, laboratoire de littératie académique, 

ingénierie didactique 

 

 

 

PRÁTICAS DE ESCRITA ACADÊMICA – CONCEPÇÕES, PROCESSOS E 
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Eulália Vera Lúcia Fraga LEURQUIN (Coordenadora) 

Fatiha Dechicha PARAHYBA 

Juliana Alves ASSIS 

Maria Angela Paulino Teixeira LOPES (Coordenadora) 

 

A formação do futuro docente, na graduação em Letras, vem apresentando desafios 

cada vez mais complexos, sobretudo no que se refere ao desenvolvimento das capacidades 

letradas do licenciando, condição essencial para sua participação nas práticas sociais da 

contemporaneidade e para a efetivação de sua profissionalidade. Na esfera universitária, 

a universalização da educação básica, as mudanças nas relações entre ensino e 

aprendizagem e entre educandos e educadores, o processo de construção do 

conhecimento, os avanços das novas tecnologias, o desenvolvimento das ciências da 

linguagem, as novas demandas sociais, tudo isso vem exigindo novos modos de pensar a 

formação do docente de língua materna e estrangeira e suas literaturas, o que implica 

rever as ações formativas à luz de novos paradigmas. As práticas letradas na academia, 

materializadas em atividades desenvolvidas desde a entrada do graduando, no âmbito das 

disciplinas e, sobretudo, nas atividades metadiscursivas que demandam capacidades 

linguageiras e discursivas, bem como capacidades de reflexão e de ação dos graduandos 

necessitam ser pensadas sob uma perspectiva multidisciplinar com foco em determinantes 

de ordem sociocultural e histórica. Sintonizadas com uma visão de letramento como 

processo constituído de práticas sociais e interativas que demandam efetiva ação dos 

sujeitos em eventos de escuta, leitura, produção oral e escrita de gêneros discursivos, as 
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comunicações coordenadas, neste simpósio, filiam-se a estudos de viés enunciativo-

discursivo com foco: i) na polifonia, no dialogismo e na heterogeneidade discursiva 

própria de gêneros da esfera acadêmica; ii) nas ações possibilitadas pelos gêneros 

discursivos e iii) nos processos de didatização dos saberes de referência. Nas quatro 

investigações em pauta, observam-se efeitos de processos formativos pautados pela 

afiliação a uma perspectiva interacionista e sociodiscursiva de formação que possibilitam, 

por um lado, acompanhar o movimento de constituição autoral e de apropriação das 

práticas letradas pelo sujeito universitário e sua inserção na comunidade acadêmica e, por 

outro, compreender e avaliar o processo de desenvolvimento das capacidades linguístico-

discursivas dos estudantes, seja do ponto de vista dos sujeitos em formação, seja do ponto 

de vista dos sujeitos formadores.  

 

 

A escrita na academia: o diário como espaço de interação didática e reconstrução 

dos saberes 

Eulália Vera Lúcia Fraga LEURQUIN 

Universidade Federal do Ceará 

eulaliaufc@gmail.com 

Falar sobre a escrita no contexto da academia remete-nos a uma discussão ampla e 

complexa que envolve a formação inicial ou continuada de professor, o letramento 

acadêmico, a interação didática e também o processo de reconstrução de saberes 

mobilizados em sala de aula pelo professor formador e também pelo professor em 

formação. São pontos aparentemente distintos, mas que se completam. É, portanto, no 

espaço de convergência que se constrói que nós nos situamos para discutir sobre a escrita 

na academia. O contexto em que ela está inserida contempla não apenas os gêneros 

acadêmicos, mas qualquer gênero proveniente de práticas sociais linguageiras oriundas 

do contexto da academia. Aqui, apresentamos resultados de uma experiência realizada 

em uma sala de aula do Profletras/CE, Mestrado Profissionalizante, na disciplina Leitura 

de textos literários. A turma é constituída de professores do Ensino Fundamental; todos 

com experiência de mais de cinco anos de sala de aula de português língua materna; e 

demonstrando gostar de ler. O objetivo maior da experiência é perceber as relações 

estabelecidas entre o professor e a leitura e, a partir disso, compreender o processo de 

produção de conhecimentos envolvidos no processo de formação professoral. Para isso, 

foi necessário proporcionar um espaço de reflexão sobre as relações estabelecidas entre 

o professor e a leitura, considerando os desdobramentos disso para o seu processo de 

formação continuada e para o seu agir professoral (CICUREL, 2011). A atividade 

constituiu-se de um Diário onde o professor deveria registrar suas experiências com a 

leitura, enquanto leitor e enquanto formador de leitor. O propósito era acompanhar o 

processo de desenvolvimento profissional durante a disciplina, observando o professor 

sob dois aspectos: pessoal e profissional. A primeira atividade consistia em fazê-lo 

lembrar e problematizar a sua relação pessoal com a leitura. A partir da segunda atividade, 

o foco passou a ser o seu processo de aprendizagem na disciplina. Neste momento, 
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ressaltamos a construção dos seus conhecimentos didáticos. Portanto, a partir de 

consignas dadas ao final da aula, todas relacionadas ao tema estudado, pretendíamos 

proporcionar ao professor um espaço de reflexão sobre o seu processo de aprendizagem, 

no contexto de formação profissional. Assim, no primeiro dia de aula, pedimos para o 

professor escrever sobre as lembranças que envolvessem momentos da alfabetização, do 

despertar do gosto (ou não) pela leitura, de maneira a perceber os atores envolvidos no 

processo. A partir da segunda aula, estabelecemos relações entre o estudante e seu 

processo de formação profissional continuada. Para isso, questionamos o conteúdo 

teórico e pedimos para o mestrando desenvolver uma reflexão sobre o tema estudado e 

indicar suas dificuldades e facilidades encontradas em cada aula. Além disso, também 

aplicamos um questionário. Essa experiência teve duração de um semestre. Foi realizada 

uma análise dos Diários quanto aos elementos linguístico-discursivos com base no quadro 

teórico do Interacionismo Sociodiscursivo (BRONCKART, 1999) para entender o 

contexto de produção e os mundos representados envolvidos em um Diário feito com 

objetivo de interação didática. Isso nos permitiu ampliar o olhar para compreender o papel 

dos saberes mobilizados (VANHULLE, 2011) e da importância da interação didática 

(CICUREL, 2011) que se estabelece e motiva à escrita acadêmica, no contexto de 

letramento acadêmico.  

Palavras-chave: Escrita acadêmica. Formação de professor. Interação didática.  
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A apropriação da escrita acadêmica pressupõe a aquisição ou o fortalecimento de 

saberes reconhecidos socialmente e academicamente, bem como o desenvolvimento de 

capacidades linguístico-discursivas requeridas para a produção de gêneros acadêmicos. 

Com efeito, atualmente, o letramento acadêmico constitui objeto de pesquisa e importante 

espaço de discussão entre os pesquisadores que estudam essa temática (MACEDO, 2012; 

MORETTO e BUENO, 2013; ASSIS, 2014, 2015; BOCH e GROSSMAN, 2015; 

PARAHYBA e LEURQUIN, 2015, entre outros), face às dificuldades e/ou o 

desconhecimento dos alunos no que diz respeito à produção do texto acadêmico-

científico, observados no ensino superior. Com isso, fica evidente a importância de 

propiciar uma formação que oriente o aluno acerca dessa prática discursiva e social, de 

forma a facilitar a sua inserção na referida esfera. Esse trabalho evidencia outro fator 

restritivo: a escrita do gênero acadêmico na língua estrangeira. Isso constitui um desafio 

duplo para os alunos de línguas estrangeiras em formação inicial, na medida em que 

devem escrever seus textos na língua estrangeira, a exemplo do que ocorre na 
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universidade, locus da presente pesquisa. Isso se deve ao fato de que uma boa parcela dos 

estudantes necessita desenvolver suas capacidades linguístico-discursivas na língua 

estrangeira e, por conseguinte, apropriar-se da textualidade na língua alvo. No presente 

trabalho, nosso objetivo é ressaltar a necessidade de um ensino sistemático e da 

didatização dos textos acadêmico-científicos, dando enfoque à caracterização das seções 

que compõem o gênero e ao discurso científico. Paralelamente, buscamos salientar o 

papel primordial da avaliação e da regulação no processo de ensino e de aprendizagem 

da produção escrita (SCHNEUWLY e DOLZ, 2004; ALLAL, 2007), mostrando 

diferentes estados do texto e privilegiando, ao mesmo tempo, a capacidade reflexiva do 

estudante sobre sua capacidade de ação frente à construção do saber acerca do gênero em 

foco, bem como de sua produção, ao longo das sequências de ensino. Com base nos 

pressupostos teóricos de análise textual (BRONCKART, 1999, 2006) analisamos dados 

coletados no contexto de uma disciplina de produção textual de Letras-Inglês, oferecida 

no final do curso. O corpus compreende Trabalhos de Conclusão de Curso, artigos 

acadêmicos e questionários reflexivos e autoavaliativos. Tomando como base os 

diferentes níveis da arquitetura textual, examinamos como o estudante escreve e apresenta 

seu texto e como ele se posiciona discursivamente em relação à sua pesquisa. Analisamos 

igualmente as possíveis formas de representação acerca do gênero e de sua elaboração. 

Por sua vez, os questionários mencionados, além de oferecer dados avaliativos sobre a 

transformação e o desenvolvimento da capacidade linguístico-discursiva dos alunos, 

podem apresentar indícios que apontem os meios de como os sujeitos se apropriam do 

‘instrumento’ e o transformam (FRIEDRICH, 2010) a partir de suas próprias reflexões e 

(res)significações. Os resultados preliminares indicam que as dificuldades relativas à 

produção de textos acadêmico-científicos em inglês não se restringem à capacidade de 

linguagem dos sujeitos-escritores. A partir das produções iniciais, em todas as sequências 

de ensino, ficou evidente que o saber sobre o gênero é superficial, haja vista que os alunos 

têm concepções e representações distantes do saber teórico e metodológico de referência 

sobre seus objetos de pesquisa. 

Palavras-chave: Letramento acadêmico. Didatização. Gênero. Escrita. Língua 

estrangeira. 

 

Pistas do processo de inserção na comunidade acadêmica flagradas na escrita: 

ações do estudante do ensino superior visando à pertença nesse domínio. 
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Nas duas últimas décadas, o interesse pelas práticas de leitura e escrita na 

universidade tem marcado a agenda de pesquisadores brasileiros, o que igualmente se 

evidencia no cenário internacional. Nesse contexto, veio se instalando uma forte 

tendência na investigação sobre a escrita dos gêneros acadêmicos, em face do processo 
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de construção de conhecimentos que estes envolvem, bem como das especificidades 

estruturais, lexicais e enunciativas que os caracterizam. Ao lado desse florescente 

interesse na pesquisa, temos assistido, nos últimos anos, no Brasil, à emergência de 

disciplinas curriculares em cursos de graduação, normalmente no primeiro ano do curso, 

dedicadas à prática da leitura e da escrita dos textos acadêmicos. O problema é que, em 

muitos casos, tais disciplinas repercutem muito timidamente no processo de inserção 

desses estudantes no discurso acadêmico, e isso devido a vários fatores, dentre os quais 

destacamos dois. O primeiro deles decorre do fato de que elas são normalmente assumidas 

como expedientes de formação destinados a superar ou minimizar as lacunas de formação 

dos estudantes recém ingressos nas universidades, de forma a torná-los prontos a 

prosseguirem na formação. Noutros termos, tais disciplinas, com frequência assumidas 

como “disciplinas de ‘nivelamento’, seriam como ‘medicamentos’ necessários para 

aplacar problemas/carências dos alunos, que, na opinião de muitos professores, já 

deveriam ter sido resolvidos na educação básica” (ASSIS, 2015, p. 429). Um segundo 

fator a ser lembrado remete aos próprios parâmetros teórico conceituais e, por 

consequência, didáticos, que costumam conduzir o funcionamento das disciplinas. 

Referimo-nos ao fato de o tratamento dado aos gêneros acadêmicos priorizar, em muitas 

situações, aspectos da estrutura composicional a ser seguida, com uma ou outra orientação 

de recursos estilísticos (tipos de verbos usados na escrita de objetivos em projetos de 

pesquisa, por exemplo). Isso sem contar a grande relevância dada aos padrões de 

normalização técnica prescritos por algum sistema legal (no caso do Brasil, a ABNT) ou 

pela universidade, os quais costumam ser apresentados aos estudantes (e, por isso, vividos 

por eles) apenas como um conjunto de regras a serem seguidas com rigor, sem nenhuma 

alusão aos fatores socioculturais, históricos e ideológicos que os orientam e justificam. O 

trabalho a ser apresentado se configura como desdobramento de experiências 

investigativas desenvolvidas pela pesquisadora nos últimos anos em torno do letramento 

acadêmico, orientando-se por abordagem teórico-metodológica que coloca em 

articulação princípios, procedimentos e conceitos que emanam (i) da tradição 

socioantropológica dos estudos do letramento (STREET, 1984; KLEIMAN, 1999, 2003; 

KLEIMAN; MATENCIO, 2005; SIGNORINI; CAVALCANTI, 1998; LEA; STREET, 

2006; dentre outros), (ii) de estudos sobre a escrita construídos com base em teorias 

enunciativas ou em diálogo com o interacionismo sociodiscursivo, com interesse didático 

(CÔRREA, 2011, 2012, 2013; BRONCKART, 1999; SCHNEUWLY, 2004; 

SCHNEUWLY; DOLZ 1987; dentre outros) e (iii) da abordagem dialógica da linguagem 

de Bakhtin (2003) e Volochínov (1990). A partir desse aparato teórico-metodológico, 

propõe-se examinar o processo de apropriação da escrita acadêmica vivido por estudantes 

universitários em formação inicial, examinando, nos textos por eles produzidos, recursos 

e estratégias que indiciam o trabalho do sujeito para se inserir na comunidade discursiva 

acadêmico-científica.  

 

Palavras-chave: Letramento acadêmico. Gêneros acadêmicos. Escrita. 
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Inserida no contexto de formação acadêmica do campo da linguagem, em 

consonância com uma concepção interativa e sociodiscursiva de trabalho com a língua, 

linguagem e textos (BAKHTIN, 2011; SCHNEUWLY, DOLZ, 2004; VOLOCHÍNOV, 

1995; VYGOTSKI, 2003, 2005), a reflexão apresentada nesta comunicação vincula-se 

diretamente aos modos como o graduando-estagiário discursiviza suas interações com os 

conhecimentos de ordem teórica e metodológica construídos ao longo do curso de Letras 

e com as demandas provenientes do campo escolar, isto é, almeja-se apreender como se 

dá o diálogo entre os saberes erigidos no percurso formativo e a proposta didática 

elaborada para fins de estágio. No que concerne à produção de projetos de ensino para 

intervir em escolas da Educação Básica, observa-se que o diálogo com autores e obras 

(de cunho teórico, metodológico, didático) costuma ficar à sombra, dependendo dos 

modos como os estudantes de Letras, em situação de Estágio Supervisionado, projetam e 

elaboram as atividades a serem aplicadas no momento da intervenção didática e como se 

posicionam discursivamente frente a certas escolhas, ou seja, no que respeita à 

manifestação (ou não) de uma responsabilização enunciativa (BRONCKART, 1999, 

2006) frente ao próprio dizer e ao próprio agir didático. Assumindo a concepção de 

letramento acadêmico como processo constituído de práticas sociais e interativas que 

pressupõem protagonismo do sujeito em formação, relativamente às condições de 

participação nos eventos sociais que demandam práticas discursivas (ASSIS et al., 2015; 

DELCAMBRE; POLLET, 2014; GROSSMANN, 2006; LOPES, 2016; RINCK; BOCH; 

SILVA et al., 2015; STREET, 2006, 2014), o estudo permite apontar que as ações 

discursivas vivenciadas pelos graduandos-estagiários podem não somente apontar para 

etapas do desenvolvimento discursivo do futuro docente como também possibilitam a 

este compreender o próprio processo formativo, tendo em vista capacidades letradas e 

capacidades de/para agir, essenciais na formação do profissional do campo da linguagem. 

Para alcançar a complexidade da ação discursiva promovida pelos gêneros de discurso 

que constroem e compõem o corpus (projetos de ensino produzidos por estagiários de 

Letras de uma universidade privada, a partir da observação e do acompanhamento de 

aulas de língua portuguesa em uma turma do Ensino Básico; diários de campo produzidos 

ao longo da vivência de estágio; relatórios de avaliação da experiência de estágio 

produzidos ao final do processo; entrevista de grupo focal, registrada em áudio, efetuada 

com estagiários-autores dos projetos), a análise, de viés qualitativo e interpretativo, 

privilegiou o agenciamento dos mecanismos enunciativos (modalizações e outros) 

responsáveis pelo agenciamento dos papéis identitários e lugares assumidos pelos 

locutores. O exame dos dados permitiu revelar: i) os movimentos de posicionamento 
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enunciativo responsáveis pela assunção de responsabilização enunciativa implicada na 

postura reflexiva e na autonomia para agir didaticamente; ii) a presença ou ausência de 

diálogo entre a “voz” do estagiário e outras vozes – de saberes de referência da instância 

formativa, de documentos prescritivos e instruções oficiais, de manuais didáticos, de 

programas curriculares do ensino básico, entre outras e iii) a heterogeneidade discursiva 

manifestada nas seções do projeto didático e seus efeitos sobre as proposições 

pedagógicas a serem aplicadas na instituição em que o graduando realiza o estágio.  

 

Palavras-chave: Formação docente. Práticas discursivas. Polifonia. Autoria. 

 

 

LA TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA DESDE EL INTERACCIONISMO 
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Coordinadoras:  
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Verónica Pereyra 

GEISE, Universidad Autónoma de Entre Ríos, Argentina 

veroper11@gmail.com 

Eje 4. Problemas teóricos y metodológicos 

 

A más de 25 años de la publicación en castellano de “La didáctica de la lengua materna: 

el nacimiento de una utopía indispensable” (Bronckart y Schneuwly, 1991/1996) y a 20 

de la primera edición de Actividad verbal, textos y discursos. Por un interaccionismo 

socio-discursivo (Bronckart, 1997), siguen constatándose, en clases de Lengua (español 

lengua 1) y de Literatura en la educación obligatoria (primaria y secundaria), diversos 

grados de aplicacionismos de modelos teóricos y escisiones entre objetos de enseñanza 

que no logran solidarizarse en función de un proyecto de enseñanza. La transposición 

didáctica de nociones textuales y gramaticales y la articulación entre lengua y literatura 

continúa presentándose como un problema que requiere de investigación en Didáctica de 

la Lengua para formular aportes destinados a la intervención, en los que se resitúe en un 

lugar central la finalidad de las acciones de enseñanza: el desarrollo de capacidades 

discursivas y textuales de los alumnos. 
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El interaccionismo sociodiscursivo provee un modelo teórico coherente desde el cual 

considerar los objetos de enseñanza, articulando nociones epistémicas de diferentes 

disciplinas de referencia, principalmente lingüísticas, con saberes de las prácticas sociales 

de referencia, mientras que su modelo didáctico, su consideración del aprendizaje desde 

la teoría vygotskiana del desarrollo y los instrumentos para la tarea docente (géneros 

textuales y secuencias didácticas) constituyen insumos para repensar la transposición. El 

análisis de la arquitectura textual (Bronckart, 1997), el análisis de las consignas (Riestra, 

2004), el análisis del trabajo docente (Bronckart, 2007) y la relación de estas categorías 

con otras derivadas de la síntesis teórico-metodológica del ISD permiten problematizar 

la transposición didáctica tal como ocurre efectivamente en las clases de Lengua en 

Argentina y en Uruguay en los dos niveles de escolaridad obligatorios.  

Las investigaciones sobre la relación entre los objetos de enseñanza gramaticales 

prescriptos y objetos enseñados en clases de primaria; la potencialidad de articulación 

entre literatura y lengua como sistema, norma y habla, a partir de los aportes de Coseriu; 

la vinculación entre concepciones epistemológicas sobre objetos de enseñanza y su 

abordaje en clases; las selecciones docentes de planificación y de evaluación en una 

secuencia didáctica, así como los efectos de su realización, en nivel secundario, procuran 

delinear una serie de preguntas en torno a la relación entre la teoría del ISD, sus 

perspectivas metodológicas de análisis y las prácticas de enseñanza. El enfoque de estos 

distintos aspectos de la transposición didáctica en las clases permitirá señalar líneas de 

continuidad entre las investigaciones y las estrategias de intervención. 

 

Palabras-clave: transposición didáctica, articulación de objetos de enseñanza, clases, 

secuencias didácticas, desarrollo. 

 

La enseñanza de la gramática en el nivel primario: relación entre los saberes 

didácticos y las nociones teóricas 

 

Daniela Antista 

GEISE, IFDC Bariloche, Argentina  

antista.daniela@gmail.com 

 

A partir de la experiencia de la práctica en la formación de formadores y del 

acompañamiento en la capacitación continua de maestros, este trabajo tiene un objetivo 

general: abordar la transposición didáctica de los contenidos gramaticales en el nivel 

primario en la Provincia de Río Negro.  

A su vez y en el marco del trabajo de investigación de mi tesis de maestría, se analiza la 

relación conceptual entre los saberes didácticos prescriptos en el Diseño curricular de la 

jurisdicción y las nociones teóricas, registradas en las clases observadas en escuelas 

públicas de la ciudad de Bariloche y realizadas por maestros y alumnos residentes.  
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El marco teórico del ISD que concibe los procesos de formación como determinantes en 

el desarrollo de las personas (Bronckart, 2007) permite a través del aporte teórico-

metodológico el análisis de la práctica docente desde la teoría de la actividad (Leontiev, 

1983) y el análisis textual del documento curricular a partir del modelo de niveles 

textuales (Bronckart, 1997).  

La metodología aplicada posibilitó trabajar el análisis del texto curricular en dos niveles: 

el plan general del texto para distinguir el índice y la jerarquización temática y el de los 

niveles textuales para realizar el análisis textual lingüístico que permite enfocar el texto 

como producción de la actividad comunicativa y diferenciar en lo discursivo textual 

posiciones del agente, rol de los destinatarios y finalidades. La interpretación realizada 

permite observar una postura epistemológica que no diferencia la lengua como sistema, 

ni como objeto de conocimiento, del lenguaje como actividad, por lo tanto parece 

indiferente el uso de uno u otro término, relegando la gramática al eje reflexión sobre el 

lenguaje; por otro lado, la fragmentación en ejes y sub-ejes, la cantidad de contenidos y 

saberes desdibujan los objetos de enseñanza mientras que la repetición y superposición 

de actividades, contenidos y saberes no contribuye a la coherencia entre los contenidos a 

enseñar.  

El trabajo real se analiza en las diez clases observadas donde la unidad de análisis es la 

consigna. Desde la teoría de la actividad, se evidencian en estos enunciados las nociones 

teóricas que constituyen los objetos de enseñanza seleccionados por docentes y alumnos 

residentes. Ello permite observar el uso de diversas unidades lingüísticas, que remiten a 

diferentes enfoques en la enseñanza de la lengua y ocasiona que se piense en el sistema 

gramatical desde diferentes perspectivas. 

En primer lugar, el presente trabajo muestra un cotejo entre las tablas de contenidos 

gramaticales prescriptos en el Diseño curricular y las nociones teóricas abordadas en las 

clases de gramática observadas en las escuelas. En segundo lugar, se analizan los saberes 

didácticos prescriptos en relación con nociones teóricas enseñadas en las clases del primer 

ciclo y del último ciclo de la escuela primaria para encontrar articulaciones conceptuales 

entre las concepciones teóricas acerca de la gramática en ambas instancias e indagar en 

los procesos de transposición didáctica mediadores en la transmisión del conocimiento. 

Establecer relaciones entre lo prescripto y las propuestas didácticas reales abre la 

posibilidad de encontrar más sentido al trabajo docente. Las interpretaciones y 

conclusiones realizadas aportan para la intervención en las prácticas de la formación 

docente inicial y para mejorar los procesos de capacitación continua de maestros. 

 

Palabras-clave: saberes didácticos, nociones teóricas gramaticales, propuesta didáctica 
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Potencialidad didáctica de la teoría lingüística de Coseriu. La enseñanza de la 

lengua a partir de textos literarios 

 

Ivanna Centanino 

GEISE, Instituto de Profesores Artigas, Uruguay 

ivannacentanino@gmail.com 

En el marco del enfoque de la Didáctica de la Lengua del ISD, que propone una enseñanza 

para el desarrollo de la capacidad discursivo-textual de los estudiantes, en esta 

comunicación presento un aspecto de esta enseñanza que se focaliza en los textos 

literarios. Ante el problema didáctico y teórico de la desarticulación de la enseñanza de 

la lengua y la literatura en Uruguay, propongo en esta comunicación una proyección 

didáctica de las categorías coserianas de sistema, norma y habla (Coseriu, 1967) y de su 

concepción del lenguaje literario como lenguaje desautomatizado (suspensión del uso 

normal o habitual) para fundamentar un trayecto didáctico que, partiendo de las formas 

no regulares llegue a la conceptualización de las particularidades del sistema de la lengua 

y fomente la creatividad lingüística, mediante la escritura sobre el modelo de estas 

realizaciones excéntricas.  

La proyección didáctica que propongo surge de mi investigación sobre la producción 

teórica de Coseriu y sus textos sobre la enseñanza, en relación con los documentos 

curriculares uruguayos (1963-2006) y el estado actual de la enseñanza de la lengua en mi 

país analizados a través de entrevistas a docentes, inspectores, y el análisis de 

evaluaciones elaboradas por los docentes de educación media. Es posible verificar en 

estos análisis la disociación de la lengua y la literatura como objetos de enseñanza, así 

como del abordaje de los textos literarios como ejemplos de las categorías abstractas en 

que se realizan las unidades y estructuras que describe la teoría gramatical o lingüística. 

Esto se evidencia en el tratamiento de los textos literarios como “canteras” de donde se 

extraen ejemplos para ilustrar nociones gramaticales y como ejemplos de organización 

propios de los tipos de texto que describe a teoría lingüística. 

La tripartición coseriana de lo lingüístico, que presenta la articulación del sistema 

abstracto de la lengua (sistema) con la realización colectiva del uso corriente en la 

comunidad (norma) y el nivel individual de realización (habla), implica la posibilidad del 

hablante de suspender el uso corriente y explorar posibilidades inéditas. En el texto 

literario es donde se verifica con mayor frecuencia y con intención estética la exploración 

de estas posibilidades sistémicas, por lo cual resulta didácticamente productivo considerar 

el modelo coseriano de lo lingüístico para realizar una propuesta que, partiendo del uso 

inhabitual promueve la explicación de las ocurrencias llamativas por medio de la 

reflexión metalingüística y la valoración estética del texto. 

 

Palabras-clave: lengua y literatura, suspensión del uso normal, reflexión metalingüística 
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Objeto de enseñanza y transposición didáctica en las clases de Lengua 

 

Verónica Pereyra 

GEISE, Universidad Autónoma de Entre Ríos. 

veroper11@gmail.com 

 

La noción de transposición didáctica presenta problemas en la enseñanza de la lengua, en 

tanto se asocia en el ámbito escolar a la idea de aplicación de una noción teórica o un 

saber descriptivo. De este modo, el conocimiento praxeológico del lenguaje no es 

considerado objeto a enseñar, ya que las actividades orientadas a la praxis de lenguaje 

suelen estar subordinadas a las de descripción, clasificación y aplicación de conocimiento 

teórico. 

El proceso de enseñanza apunta explícitamente a que los alumnos se apropien de 

conceptos, los interioricen y los utilicen en la praxis comunicativa. Sin embargo, muchos 

de esos conceptos logran legitimidad a partir de la lógica propia de producción de 

conocimiento en el ámbito donde se crearon (el científico), ámbito en que el que pueden 

luego ser cuestionadas, rebatidas o deslegitimadas también. Pero en el ámbito didáctico, 

la consideración del estatus de los saberes a enseñar no necesariamente se ajusta a esas 

lógicas. Las actividades colectivas (la enseñanza entre ellas) asumen particularidades 

propias, ya que, en la interacción, se construyen las relaciones entre los individuos y el 

entorno. Es por eso que una investigación de la actividad de enseñanza requiere un 

acercamiento al ámbito natural donde esta se desarrolla, y además, la consideración de 

que, en las decisiones que cada docente toma, pesa también lo que los pares hacen. Por 

eso, hemos incorporado la perspectiva ecológica (Bronfenbrenner, 1987) del desarrollo 

humano para la construcción metodológica de esta investigación. 

Es a partir de este problema que nos interesa plantear la relación entre las concepciones 

de los objetos de enseñanza y la forma que asume la transposición didáctica. Para ello 

recuperamos los aportes de la teoría vygotskiana, que nos permite pensar las 

intervenciones formativas en el marco de los procesos de desarrollo humano, y en 

particular el desarrollo del lenguaje. Asimismo, recuperamos la noción de secuencia 

didáctica de Bronckart (2007) y de Dolz y Schneuwly (2011) para observar la articulación 

entre las dimensiones epistémicas y praxeológicas de la enseñanza de la lengua y los 

textos. Los posicionamientos teóricos sobre el objeto de enseñanza determinan lógicas en 

la transposición didáctica, lo que requiere una revisión en las formas de transmisión, en 

vinculación con las finalidades educativas. Desde la perspectiva del interaccionismo 

sociodiscursivo, las finalidades de la Didáctica de la Lengua se relacionan con las 

prácticas sociales significativas, por lo que una organización posible de la transposición 

puede considerar etapas de apropiación de esas prácticas (Bronckart y Schneuwly, 1996), 

y el instrumento mediador en esa apropiación es el lenguaje. 

Nuestro análisis se centra en las concepciones sobre el objeto de enseñanza y la 

transposición didáctica de los profesores de lengua de escuelas secundarias. Para ello, se 
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analizaron clases de lengua y discusiones focalizadas entre los docentes de la misma 

institución. 

 

Palabras-clave: transposición, objeto de enseñanza, secuencias didácticas, desarrollo. 

 

 

La transposición didáctica en el nivel universitario: el lugar de la escritura en la 
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Esta presentación trata sobre las prácticas de la escritura en estudiantes de la carrera de 

Psicología de la Universidad de Buenos Aires, en el marco de los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Está enmarcada en una investigación que toma como referencia la 

contribución teórica del interaccionismo socio-discursivo (Bronckart 1997, 2007; 

Riestra, 2004, 2008) centrado en la relación entre las actividades humanas, los textos y 

los discursos. 

Considerando el valor epistémico y comunicativo que tiene la escritura en la enseñanza 

universitaria, se impone una permanente necesidad de pensar las estrategias del proceso 

continuado de enseñanza-aprendizaje que involucra recursos didácticos y ámbitos de 

evaluación. 

Publicaciones de la última década sobre las características de la producción escrita de los 

estudiantes de carreras de Psicología, muestran preocupaciones similares en contextos 

geográficos y socio-culturales diferentes. Sobresalen los siguientes temas: 

-   Preocupación para que los dispositivos de formación como cursos, módulos, 

programas, que incluyen las prácticas de escritura, asuman su pertinencia en el marco 

social y comunitario. 

-   Valoración del desarrollo de la formación del estudiante de Psicología en la 

Metodología de la Investigación y las prácticas de escritura implicadas en ese proceso. 

En distintas disciplinas universitarias se señala: 

-   La falta de preparación y motivación de muchos docentes para fomentar la 

escritura académica. 
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-    La importancia de concientizar a los docentes para implementar las prácticas de 

escritura que promuevan más el desarrollo del pensamiento crítico que la transmisión 

de conocimientos. 

-   La relevancia de promover la exposición y publicación de la producción escrita 

de los estudiantes universitarios. 

 Esta investigación está organizada de acuerdo a tres objetos de estudio: 

a) Análisis del espacio socio-discursivo en el que se despliegan las interacciones 

en clase, en el que se destacan las consignas como instrumento mediador en 

la realización de la actividad académica y en la comunicación entre docente y 

alumnos. 

b)  Análisis de las producciones escritas de los alumnos como efecto de las consignas 

y del grado de dominio de los mecanismos de textualización. 

c)  Análisis de las representaciones de los docentes centrado en las concepciones 

acerca de la transmisión de conocimientos, de la planificación de la enseñanza, 

de las consignas y sus efectos, de la evaluación del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

  

Se observan clases y se entrevista a docentes de 8 materias correspondientes al Ciclo 

Básico Común (CBC), al Ciclo de Formación General y al Ciclo de Formación 

Profesional. Se observan 4 clases de cada materia y se realizan entrevistas a todos los 

docentes observados. Se analizan producciones escritas de los alumnos de todas las clases 

observadas. 

Asimismo, se explora la dimensión del trabajo prescripto sobre la producción escrita de 

los alumnos, desde el punto de vista de los documentos institucionales. Se revisan todos 

los programas consignados por las materias del plan estudios, con el objeto de obtener 

información sobre las prácticas de escritura en la formación. 

  

En este encuentro se focalizará en el aspecto de la transposición didáctica que analiza qué 

tipo de correspondencia se observa entre el trabajo prescripto sobre la escritura 

académica, tal como se menciona en los contenidos de programas oficiales de la carrera 

de Psicología, y el trabajo real desarrollado efectivamente por los docentes respecto del 

tema, en las clases observadas para la investigación. 

  

  

Palabras clave: estudiantes de psicología-trabajo prescripto-interacción docente 

alumnos-producciones escritas 
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Los contextos de producción del trabajo docente en Uruguay y Argentina, con las 

diferencias socio-históricas particulares, nos muestran que nuestras investigaciones 

debieron adaptarse metodológicamente. Los contextos determinan las prácticas de los 

profesores de la educación básica obligatoria en ambos países y nos llevan a revisar las 

metodologías de investigación. 

Las documentaciones de la prescripción del trabajo docente fueron materia de análisis de 

las cuatro investigaciones desde la perspectiva del Interaccionismo socio-discursivo 

(Bronckart, 2004, 2007, 2013). La puesta en relación del análisis de las clases de Español 

en Uruguay y de Lengua y literatura en Argentina con el análisis de la prescripción de los 

contenidos y los objetos de enseñanza, nos permite considerar el contexto histórico y 

cultural y, en consecuencia, encontrar algunos aspectos determinantes de las condiciones 

del trabajo, tanto de los profesores de lenguas como de los investigadores. Estas 

condiciones nos llevaron, en las diferentes investigaciones aquí presentadas, a tomar 

decisiones metodológicas que modifican la propuesta original de análisis del trabajo 

como clínica de la actividad, lo que nos condujo a revisar la funcionalidad y el carácter 

de las entrevistas de autoconfrontación.  

En realidad, las dimensiones históricas institucionales aparecen en primer plano, pero es 

la dimensión praxeológica (la planificación como autoprescripción y el trabajo efectivo) 

de la profesión en el aula la que orientó las transformaciones metodológicas en función 

de las condiciones laborales y los tiempos posibles de interacción entre investigadores y 

profesores. En particular, la finalidad de este tipo de investigaciones conjuga la relación 

enseñanza-aprendizaje como interacción que busca producir efectos a través de las 

consignas (Riestra, 2004, 2010). El análisis de los efectos se realiza en función de la 

formación de profesores y en función de la revisión de los objetos de enseñanza de la 

lengua primera. 
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En las cuatro comunicaciones se presentan análisis de situaciones de enseñanza con 

objetos diferentes: la investigación de la enseñanza de la oralidad como contenido 

prescripto en el nivel secundario; la investigación de la enseñanza de la puntuación en el 

nivel primario; la investigación de las consignas de las clases de nivel primario en la 

enseñanza de la escritura y la investigación de la disociación en la enseñanza de la lengua 

y la literatura en la enseñanza obligatoria básica. 

Los diferentes contextos en estas investigaciones nos permiten discutir cuál es el papel 

que la metodología del análisis del trabajo docente puede aportar a la formación de 

profesores, tanto como a la formación continua de los mismos y qué adaptaciones 

tuvieron las propuestas de análisis realizadas en otros contextos socio-históricos con las 

diferentes condiciones laborales e institucionales que los determinan. 

En síntesis, nos preguntamos acerca del papel que puede tener nuestro marco teórico del 

Interaccionismo socio-discursivo respecto de esta metodología y cuáles son las 

finalidades de este tipo de investigaciones.  

 

Palabras clave: contextos de investigación del trabajo docente - Interaccionismo 

sociodiscursivo-metodologías de análisis- efectos de las consignas– formación de 

profesores. 
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Esta ponencia se inscribe en el marco de investigación de mi tesis doctoral sobre la 

enseñanza de los géneros de textos orales institucionalizados en el nivel secundario, cuyo 

propósito es conocer cómo se puso en práctica el proyecto de enseñanza de la ‘lengua 

oral’ que fuera prescripto en la Reforma educativa de 1993 (Fuentes para la 

Transformación Curricular de 1996; Contenidos Básicos Comunes para la Educación 

General Básica de 1995 y Contenidos Básicos Comunes de los años 1996 y 1997) y 
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ratificado en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (2011 y 2012) para el nivel 

secundario. 

El análisis del trabajo docente (trabajo prescripto, trabajo representado y trabajo real) 

(Bronckart, 2007; Riestra, 2010), en el marco del Interaccionismo sociodiscursivo 

(Bronckart, 2004, 2007, 2013), permite conocer la relación de ajuste o desajuste entre el 

trabajo prescripto en los documentos prefigurativos para la enseñanza de la lengua 

primera y el trabajo real o efectivo que es el realizado concretamente en un determinado 

contexto socio histórico (Riestra, 2010). 

En esta ponencia circunscribiré el análisis a las relaciones entre acciones y prescripciones 

respecto del desarrollo de la capacidad discursiva-textual oral de los estudiantes de nivel 

secundario. 

Con relación al trabajo regulado institucionalmente y predefinido en los documentos 

oficiales de las instituciones escolares; producto del análisis global del contenido del 

corpus de documentos pedagógicos nacionales y provinciales (Santa Fe, 2011/2013; 

Buenos Aires, 2008) que abarcan desde la Reforma educativa de 1993 hasta los textos 

prescriptivos más recientes, fue identificada la significación y finalidades globales de la 

enseñanza de la oralidad y de los géneros de textos orales.  

Por otro lado, desde la metodología de análisis de la arquitectura textual del 

Interaccionismo sociodiscursivo (Bronckart, 2004, 2013) fue revisado el modo en que se 

prescribe el actuar del docente en los documentos escogidos para el análisis, es decir, las 

representaciones de lo que debe ser el trabajo y lo que tienen que hacer y saber los 

trabajadores.  

Asimismo, se analizaron los manuales escolares y cuadernillos que organizan el trabajo 

de los enseñantes de las clases observadas, quienes se desempeñan en instituciones 

educativas públicas y privadas de la ciudad de Rosario.  

Las prescripciones relevadas en los textos oficiales que planificaron y planifican la 

enseñanza de la lengua primera se ponen en relación con el trabajo efectivo o real, es 

decir, la tareas desarrolladas por los docentes en sus clases, mediadas por textos orales y 

escritos. Concretamente se estudia el trabajo efectivo a partir de los textos de las 

consignas de enseñanza (Riestra, 2008) que fueron registradas (registros manual, toma de 

notas; y mecánico, audio) en las clases observadas en contextos naturales (instituciones 

de Rosario). 

De este modo, se busca contribuir al conocimiento del estado actual de la enseñanza de 

los contenidos del eje/bloque ‘lengua oral’ en el nivel secundario a partir del estudio de 

las relaciones entre lo que se planifica (trabajo prescripto) y lo que efectivamente se lleva 

a cabo (lo real del trabajo, Desjours, 2009). 

 

Palabras clave: trabajo prescripto - trabajo real - consignas de enseñanza - enseñanza de 

la oralidad y de los géneros de textos orales - modelo de la arquitectura textual. 
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Las consignas que proponen maestros uruguayos para enseñar a escribir. Una 

mirada desde el análisis del trabajo docente 

 

Eleonora Peluffo 

GEISE, “Instituto de Profesores Artigas”(IPA) 

Consejo de Formación en Educación 

eleonorapeluffo@gmail.com  

 

En Uruguay existe una preocupación por los frágiles resultados de escritura que obtienen 

los estudiantes al egresar de educación primaria. Las dificultades, puestas de relieve por 

diagnósticos docentes y autoridades, dan cuenta de que los resultados alcanzados en los 

seis años de educación obligatoria no son los esperados. Este problema es el que me lleva 

a explorar el estado de situación de las prácticas de enseñanza de la escritura en nuestro 

país al finalizar el ciclo escolar, a partir del estudio de las consignas que producen los 

maestros en sus clases.  

Esta investigación se inscribe en el marco del interaccionismo socio-discursivo y en el 

estudio de las acciones formativas humanas por lo que, estudiar la naturaleza de 

las interacciones que tienen lugar en el ámbito de las formaciones sociales, implica que 

los textos que median las acciones del lenguaje se constituyen en objetos empíricos de 

estudio (Riestra, 2007). El análisis de las consignas se constituye en uno de los pilares 

metodológicos que sustenta esta investigación y da cuenta de en qué medida las consignas 

se constituyen, como sostiene Riestra (2008), en actuaciones de lenguaje eficaces para el 

desarrollo de las capacidades discursivo-textuales de los estudiantes.  

La presente comunicación es un avance de la tesis doctoral sobre la enseñanza de la 

escritura escritura en la escuela primaria. Aquí se presentan algunos de los resultados 

obtenidos en 10 escuelas y 27 clases de maestros uruguayos de sexto año escolar. De los 

textos producidos en ellas, se analizaron las consignas en sentido amplio y estricto y sus 

reformulaciones a partir del modelo jerárquico de Bronckart (2004, 2012), del análisis de 

contenido de Krippendorff (1990), desde el marco teórico de la teoría de la actividad de 

Leontiev (1984). 

Los resultados obtenidos en este análisis muestran qué hacen efectivamente los docentes 

cuando enseñan a escribir: cuál es el trayecto que realizan, qué contenidos de enseñanza 

priorizan, de qué se ocupan y qué abandonan.  

 

Palabras clave: Consignas, Interaccionismo socio-discursivo, análisis del trabajo 

docente, trabajo efectivo. 
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El trabajo docente desde el análisis de las consignas. Alcances y perspectivas 

metodológicas 

Dora Riestra 

GEISE, Universidad Nacional de Río Negro 

dora.riestra@gmial.com 

 

En el marco del proyecto de investigación “Modelos didácticos disociados: ¿enseñar 

lengua o enseñar literatura?”(PI-UNRN 40- B-362) estudiamos la diferencia entre modelo 

didáctico y modelo teórico (Bronckart & Scneuwly, 1991; De Mauro, 2005; Di Pietro & 

Schneuwly, 2003; Badiou, 2009) en función de analizar la disociación en la enseñanza de 

la lengua y la literatura que opera en las clases de la escolaridad básica obligatoria de 

Argentina. 

Comparamos los diseños curriculares de algunas provincias argentinas, así como los 

planes de estudio y programas correspondientes a la formación docente en nivel primario 

y secundario en Bariloche en los últimos 20 años. Los documentos prescriptivos 

nacionales y provinciales fueron abordados desde el análisis de contenido y el análisis 

textual del nivel de los mecanismos de asunción enunciativa del interaccionismo 

sociodiscursivo (Bronckart, 2013; Riestra, 2012; Tapia y Riestra, 2014), lo que nos 

permitió delimitar contenidos y objetos de enseñanza, así como el carácter de autores y 

destinatarios de la documentación oficial.  

Para el análisis del trabajo real de 30 clases de Lengua y Literatura enfocamos las 

consignas de trabajo en sentido estricto (Riestra, 2004; 2008) y, posteriormente, según 

Coseriu (1989) delimitamos características de modelos didácticos instrumentados en las 

clases, considerando los enunciados de los profesores, las tareas propuestas en las 

consignas y sus finalidades explícitas en relación con los efectos buscados en la 

enseñanza.  

En ambos análisis (trabajo prescripto y trabajo real) se apuntó a conocer los contenidos 

transpuestos y los efectos en los alumnos a través de los trabajos realizados por éstos a 

partir de las clases.  

Ante la propuesta del proyecto de elaboración de secuencias didácticas entre integrantes 

del equipo de investigación y docentes en ejercicio en los niveles obligatorios, con la 

finalidad de evaluar los aspectos modelizables de los géneros textuales literarios, tuvimos 

un obstáculo: no logramos la participación de profesores externos. A pesar de haber 

dictado un curso de formación continua y haber ofrecido la posibilidad de la reflexión 

sobre la planificación y evaluación de la enseñanza en el marco de una secuencia didáctica 

realizada conjuntamente, la renuencia de los profesores cuyas clases observamos y de los 

que asistieron al curso dictado, surgieron algunas hipótesis respecto del contexto real de 

los profesores en ejercicio en el sistema educativo. Se trata de las condiciones laborales 

que afectan a los profesores e impiden que los tiempos de la planificación (documentos 

prefigurativos del actuar docente) y la evaluación (entrevistas de autoconfrontación), 

incluidos en el análisis del trabajo docente (Bronckart, 2004; 2007) se transformen en una 

herramienta utilizable dentro del sistema educativo actual en Argentina.  
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Por lo tanto, reconocemos que en el trayecto de la investigación aparecieron dos nuevos 

objetos de indagación: la aplicación metodológica para estudiar y transformar el trabajo 

docente y las condiciones reales del diálogo en la interacción de las clases. Las dos 

problemáticas están siendo estudiadas con la finalidad de aportar herramientas didácticas 

concretas para los profesores de Lengua y literatura en nuestro contexto de producción 

laboral. Consideramos que en ambas persiste la situación de mecanización del trabajo, 

que afecta el desarrollo de las personas.  

 

Palabras clave: Consignas de enseñanza de lengua, análisis del trabajo, contextos de 

producción, diálogo de la clase de lengua. 

 

 

 

Regulación didáctica de las marcas de puntuación en situación 

de producción de textos escritos 

 

Andrés Rodríguez Techera 

GEISE, Instituto de Formación Docente “Julia Rodríguez de De León” 

Maldonado, Uruguay 

profeandresrodriguez@gmail.com 

 

La presente comunicación enfoca el análisis, a la luz del ISD, de diferentes estilos de 

regulación didáctica de las marcas de puntuación en situaciones de producción de textos 

escritos.  

Se entiende por regulación didáctica todos los comportamientos que el docente despliega 

para la construcción del contenido (Sensevy, 2007), específicamente aquellos que se 

vinculan con lo verbal y lo no verbal del trabajo real del docente durante el desarrollo de 

su quehacer (Bronckart, 2007).  

Desde la línea de investigación del análisis del trabajo docente (Clot, 1999, Bronckart, 

2007) se analizaron clases observadas de 4º, 5º y 6º año de Educación Primaria de la 

ciudad de Maldonado en Uruguay, atendiendo primeramente a las consignas estrictas 

(Riestra, 2004) formuladas por los docentes en cada una de las sesiones de aula. Desde el 

análisis de las consignas se estudiaron los procesos de transformación que estas 

experimentan internamente en cada una de las clases, mediante sus diferentes 

reformulaciones. 

Estas transformaciones intraclase fueron objeto de un análisis mayor a través de las 

diferentes sesiones de aula: se hizo foco en los diferentes estilos de regulación didáctica, 

o sea, en las diferentes maneras de abordar el tratamiento de las marcas de puntuación. 
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Este análisis de los estilos se complementó con el trabajo interpretado que cada docente 

realizó antes y después de la realización de las clases en las instancias de entrevistas. 

Como consecuencia de los análisis realizados, dentro de la línea de investigación citada, 

se arribó a que los estilos de regulación didáctica de las marcas de puntuación se 

constituyen en diferentes maneras de articular aspectos praxeológicos y epistémicos en la 

enseñanza de las marcas de puntuación.  

Se identificaron estilos que oscilan entre una puntuación “para la vista” o una puntuación 

“para el oído” (con mayor, menor o igual énfasis, según cada docente); estilos que 

priorizan un abordaje global de todas las marcas de puntuación en el texto o una visión 

por separado de cada una de ellas; estilos que se organizan más frecuentemente desde 

situaciones de lectura que derivan en situaciones de escritura y estilos que se construyen 

más desde situaciones de escritura apelando a situaciones de lectura. En otras palabras, 

estilos que se construyen desde lo epistémico para transitar hacia lo praxeológico y estilos 

que se construyen praxeológicamente con sustento de lo epistémico. 

Confrontados estos estilos con las interpretaciones que los docentes hicieron de su 

trabajo, se manifestaron dos temas centrales: la escasa presencia de documentos de 

prefiguración que sirvieran de guía para el trabajo docente en la enseñanza de la 

puntuación, y la dificultad que los docentes tienen a la hora de generar situaciones de 

enseñanza de la escritura en las que las marcas de puntuación se construyan desde una 

articulación entre sus usos, sus sentidos y sus formas. 

 

Palabras clave: regulación didáctica, consignas estrictas, reformulaciones, estilos de 

regulación, trabajo real y trabajo interpretado 
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Observación: 

Las comunicaciones estás organizadas en los siguientes ejes temáticos:  

1. Estudios del lenguaje (Géneros, textos, discursos, lenguas…) 

2. Análisis de las prácticas (Actividad didáctica, actividad laboral/profesional…) 

3. Propuestas y experiencias de intervención (Formación en el ámbito escolar y 

profesional, instrumentos de intervención, herramientas de ingeniería 

didáctica…) 

4. Problemas teóricos y metodológicos (Categorías, fuentes, modelos e 

instrumentos del ISD)  

 

 

 

EJE TEMÁTICO 1 

 

L’écriture académique à l’université: les résultats d’une recherche de master sur 

la production des genres textuels. 

Ana Paula Silva Dias 

Universidade de São Paulo 

ana9.pauladias@gmail.com 

 

Cette communication a comme but de présenter quelques résultats finals d’une recherche 

de master, qui avait comme objectif analyser le développement des capacités langagières 

(Dolz, Pasquier et Bronckart, 1993) liées à la production des genres résumé et note de 

lecture. La production écrite en langue maternelle à l’université a toujours été présente 

dans des recherches développées à propos de l’utilisation des genres en contexte 

universitaire ; pourtant plus récemment en raison de l’expansion du processus 

d’internationalisation vécu par les principales institutions brésiliennes de l’enseignement 

supérieur, qui a commencé vers l’année de 2012, il est de plus en plus courant que la 

production des textes académiques en langue étrangère soient demandée aux étudiants. 
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Devant cette situation, il y a des recherches qui ont été réalisées au Brésil, qui montrent 

que la plupart des étudiants qui rentre à l’université ne savent pas produire les genres 

demandés dans ce contexte même en langue maternelle (PEREIRA; BASILIO, 2014). À 

fin de contribuer pour le développement de l’écriture académique, notre recherche a 

travaillé avec deux genres, le résumé et la note de lecture, des textes de ces genres ont été 

recueillis et analysés selon le Modèle d’Interactionnisme Socio-discursif 

(BRONCKART, 1999) pour l’analyse des textes. À partir de cette analyse et des 

caractéristiques déjà présentées par des experts sur ces genres, des modèles didactiques 

(SCHNEUWLY; DOLZ, 2004) de deux genres ont été crées et deux séquences 

didactiques (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004) ont été élaborées et appliquées dans un cours 

d’écriture académique. Ce cours a été proposé dans le service d’extension universitaire et 

avait pour but de développer la compétence d’écriture des genres textuels de la sphère 

universitaire (LOUSADA ; DEZUTTER, 2016) chez des étudiants de français comme 

langue seconde. Cette recherche se sert des concepts de texte et genre textuel 

(BRONCKART, 1999/2006), du modèle de l’Interactionnisme Socio-discursif 

(BRONCKART, 1999), qui part de la compréhension du contexte de production du texte 

pour arriver à l’analyse de son architecture interne, de modèle didactique et de séquence 

didactique (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004), des capacités langagières (DOLZ ; 

PASQUIER ; BRONCKART, 1993) et de la production des genres à l’université 

(MOTTA-ROTH ;HENDGES, 2010; MACHADO ; LOUSADA ; ABREU-TARDELLI, 

2005, LOUSADA ; ROCHA ;GUIMARÃES-SANTOS, 2015). Dans cette 

communication, nous présenterons quelques résultats finals de notre recherche de master 

en montrant si les étudiants ont développé les capacités langagières nécessaires pour la 

production des genres académiques travaillés et si les séquences didactiques créées ont 

contribué pour ce développement.  

Mots-clé : écriture académique ; modèle didactique ; séquence didactique ; capacités 

langagières 
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O desenvolvimento da escrita em francês através de ferramentas digitais: uma 

experiência colaborativa entre o Brasil e o Canadá 

 

Arthur Marra 

Universidade de São Paulo - USP 

arthur.marra@hotmail.com 

 

Nesta comunicação, serão apresentados os resultados iniciais de uma pesquisa de 

mestrado inserida em um estudo colaborativo entre a Universidade de São Paulo (USP) e 

a University of Victoria (UVic) que analisa a interação entre estudantes universitários de 

francês brasileiros e canadenses por meio de ferramentas digitais como Facebook, Google 

Docs e Skype. Esse estudo tem o objetivo de verificar como se dão as interações 

linguageiras nesses espaços e em que medida elas influenciam o processo de escrita dos 

alunos que estão aprendendo francês como língua estrangeira ou segunda. Para realizar 

nossa pesquisa, baseamo-nos nos conceitos vigotskianos de mediação, instrumento e 

zona de desenvolvimento proximal (VIGOTSKI, 1997, 2004; FRIEDRICH, 2012), bem 

como em outros teóricos que desenvolveram propostas didáticas na esteira desses estudos, 

com base nas noções de gênero textual, instrumento e sequência didática 

(SCHNEUWLY, DOLZ, 2004; MACHADO, 2004; LOUSADA, 2006; 2011). 

Apoiamo-nos, de forma mais específica, nos estudos do Interacionismo sociodiscursivo, 

de base vigotskiana, tal como proposto por Bronckart (1999, 2006, 2012), sobretudo para 

a análise dos dados produzidos e para a compreensão do desenvolvimento dos alunos no 

processo de escrita e reescrita. Em setembro de 2015, os alunos envolvidos em nosso 

projeto foram colocados em contato através de um grupo criado no Facebook para que se 

conhecessem e interagissem de maneira livre, mas sob a mediação de um aluno “tutor” 

brasileiro (C1) e um francês (C2). Nesse grupo, “pares de correção” foram determinados, 

em que um brasileiro e um canadense trabalhariam juntos nas etapas seguintes. Na 

sequência, foi pedido aos alunos da USP (nível A1/A2), inscritos em uma disciplina 

chamada Francês II, que escrevessem textos de dois gêneros textuais no Google Docs, 

sendo eles fait-divers e récit de voyage. Essas produções escritas foram corrigidas por 

alunos da UVic (nível B1/B2), inscritos em uma disciplina chamada FRAN 275 Writing 

in French. Em um terceiro momento, os alunos brasileiros e canadenses editaram esses 

textos de maneira síncrona, por Skype, de modo que os estudantes canadenses 

orientassem a correção. As interações no grupo Facebook, os textos escritos e suas 

correções assíncronas, e os vídeos de discussão das correções síncronas compõem os 

dados que estão sendo analisados para estudar o papel do dispositivo digital como um 

instrumento para o desenvolvimento, no sentido de Vigotski (1997, 2004) e Friedrich 

(2010). Para analisar as verbalizações produzidas nas correções escritas e orais, serviu de 

base o Interacionismo Sociodiscursivo (Bronckart, 2006). Nesta comunicação, 

pretendemos, portanto, apresentar os resultados parciais de nossa pesquisa que incluem a 
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análise dos textos no Facebook e as primeiras produções escritas do gênero fait-divers 

feitas no Google Docs.  

 

Palavras-chave: Gênero textual; Correção por pares; Ferramentas digitais 

 

 

A organização discursiva em reportagens no Brasil e em Portugal 

 

Audria Albuquerque Leal  

Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa/ 

Fundação para a Ciência e Tecnologia 

audrialeal@fcsh.unl.pt 

Este trabalho tem como finalidade investigar a construção da organização discursiva no 

gênero reportagem e seus efeitos na interpretação textual. Para tal, escolheu-se analisar 

textos multimodais do gênero reportagem no Brasil e em Portugal. Nesta comunicação, 

assumimos que a multimodalidade é um característica inerente aos textos, uma vez que 

convocam diferentes modos semióticos - produções verbais e não verbais. A partir deste 

pressuposto, esta pesquisa procurará ter em consideração as diferentes representações da 

linguagem e tentará perceber as inter-relações que se estabelecem entre o verbal e não-

verbal e como estas inter-relações interferem na componente discursiva. Para atingir o 

objetivo proposto, seguiremos o modelo de análise Semiótico Sociointeracional, proposto 

por Leal 2011. Este modelo parte de dois quadros teóricos-metodológicos, assumindo 

que, através da união destes quadros, é possível observar os efeitos das situações de 

comunicação no funcionamento linguístico, bem como a inter-relação dos diferentes 

elementos semióticos. O primeiro é o do interacionismo sociodiscursivo, proposto por 

Bronckart (2008), que procura mostrar como as operações psicológicas realizadas por um 

produtor determinam a escolha do gênero e a arquitetura textual (a organização discursiva 

e temática do texto; os mecanismos de textualização e os mecanismos enunciativos). O 

segundo é Gramática do Design Visual (Kress e van Leeuwen (1996/2006) que apresenta, 

na perspectiva da semiótica social, um modelo composto de três metafunções 

(representacional, interativa e composicional) aplicadas à análise de textos multimodais. 

Assim, o modelo Semiótico Sociointeracional (Leal, 2011) mostra como a aproximação 

da perspectiva epistemológica do ISD com a Semiótica Social permite acoplar à 

arquitectura textual as categorias de análise representacional, interativa e composicional, 
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fucionando como uma proposta para análise da multimodalidade. Face ao exposto e no 

intuito de atingirmos o nosso objetivo, esta apresentação será dividida em três partes: na 

primeira parte, centrar-nos-emos na apresentação da inter-relação entre os quadros 

teóricos do ISD e da Semiótica Social através do modelo de análise Semiótico 

Sociointeracional, proposto por Leal (2011); na segunda parte procuraremos fazer 

considerações sobre o papel da organização discursiva e a interacção com a função 

representacional, em seguida, na terceira parte, aplicaremos esta proposta ao gênero 

textual reportagem, procurando mostrar como a inter-relação da organização discursiva 

e da função representacional participam na construção da narrativa jornalística e na 

ancoragem na atualidade. Como resultado da nossa análise, esperamos fornecer caminhos 

para a compreensão da relação entre o verbal e não verbal na semiotização da linguagem, 

bem como procurar-se-á perceber a influência de processos culturais nesta semiotização.  

Palavras - chave: gênero textual, tipo de discurso, textos multimodais. 

 

 

 

Crónica/ crônica: algo más que una cuestión de acento/s. 

 

Graciela Cariello 

Universidad Nacional de Rosario 

graciela.cariello@gmail.com 
 

Este ensayo forma parte de la investigación comparatista en marcha sobre “Crónicas de 

novelistas”, que codirijo en la Universidad Nacional de Rosario. En esta ocasión, estudio 

el género crónica en Brasil, Portugal, Palops e Hispanoamérica, en particular Argentina, 

a partir de una descripción de textos etiquetados como pertenecientes a dicho género. La 

hipótesis es que no se trata exactamente del mismo género en todos, si bien hay 

semejanzas, coincidencias y equivalencias entre ellos, una especie de “aire de familia” en 

el sentido Wittgensteniano, que nos permite aproximar las diferentes formas que 

responden a la misma etiqueta y, a la vez, establecer las diferencias profundas.  

Para abordar la cuestión, me planteo una pregunta que me intriga y a la vez guía estas 

reflexiones: ¿por qué Roberto Arlt no llamó “crónicas” a sus crónicas? Este escritor 

argentino, en vez de tomar, para sus textos publicados en periódicos, el nombre de una 
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categoría perteneciente a las ciencias del tiempo –que registran la temporalidad, la 

explican y en ella se sostienen-, prefirió tomarlo de una práctica artística, visual y 

resistente al tiempo, que celebra la permanencia y la asegura a través de la multiplicación: 

el grabado. Intentando responder a esta pregunta, no en el sentido de descubrir las causas 

o intenciones del autor, o el significado del término como metáfora (que otros críticos ya 

han elucidado) sino describiendo su praxis, busco profundizar en la diferencia entre la 

crônica (brasileña) y la crónica (hispanoamericana, portuguesa y africana). Del análisis 

comparativo se infiere que las “aguafuertes” de Arlt se aproximan más a las “crônicas” 

brasileñas, mientras que las crónicas de algunos otros argentinos e hispanoamericanos se 

asemejan más a las de algunos portugueses o africanos de lengua portuguesa.  

Sin generalizar, en el estudio de un género complejo en su fingida simplicidad, maleable 

y de amplia diversidad, intentaré solo trazar algunas líneas comparativas entre textos que 

solemos uniformizar en nuestros análisis y que, una vez recorridos con la visión del ISD, 

muestran toda su abigarrada variedad. Aplico para ello la noción de “extrañamiento 

comparatista” que estoy diseñando para las lecturas en Literaturas Comparadas, y una 

grilla de análisis basada en las propuestas del ISD tal como se muestran en Bronckart 

(1997) y Miranda (2010). La comparación de textos donde se muestra (o finge) la “no 

ficción” (término con que se suele designar por estas tierras a la crónica), presentados 

como registro de lo anecdótico, con otros donde se intertextualiza un elaborado relato, o 

a veces un ensayo, o aun un texto de prosa poética, produce un efecto de extrañamiento 

que revela la extrema complicación de un género frecuentemente considerado (hasta por 

sus propios autores) menor.  

Evidenciando el espesor y las diferencias de sus textos, por la lectura comparativa, lo que 

intento no es dar un esquema uniforme de los parámetros del género, sino precisamente 

mostrar sus múltiples posibilidades de realización que -es parte de mi hipótesis- lo sitúan 

en el campo de la literatura. 

 

Palabras clave: género- crónicas- extrañamiento comparatista- literatura 
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Na nossa comunicação debruçar-nos-emos sobre o jornal “Cidade de Tomar”, um jornal 

regional português que tem a sua edição semanal à sexta-feira. Este jornal, para além da 

sua versão papel, também conta com um site internet assim como uma página Facebook 

com mais de 13 000 likes.  

Mais concretamente propomo-nos analisar a secção “Sociedade”. Trata-se de uma secção 

dedicada às notícias do quotidiano dos moradores da cidade de Tomar com notícias 

ligadas à vida pública, tais como, o corte/roubo de árvores, atropelamentos de peões e 

segurança rodoviária, festas anuais da cidade e atividades promovidas pelo comércio 

local.   

Nesta secção a notícia vem sempre acompanhada de uma coluna chamada “Comentários 

Facebook”, ou seja, de comentários ligados a essa mesma notícia. Esses comentários têm 

origem na página Facebook do jornal e dizem respeito à mesma notícia colocada dias 

antes em versão digital. Os comentários, geralmente no número de três e maioritariamente 

redigidos por mulheres, têm um conteúdo bastante pessoal e emotivo, podendo ir do 

elogio fúnebre à crítica feroz.  

Deste modo, para este trabalho, questionar-nos-emos, em primeiro lugar, sobre a presença 

desses comentários ao lado da notícia como parte da construção temática. E em, segundo 

lugar, observaremos que a inserção desta coluna na notícia tem vários objetivos, entre 

eles, destacamos o de se aproximar do leitor através do recurso à emoção e à patemização 

(Charaudeau, 2007). 

Teremos como base teórica-metodológica o interacionismo sociodiscursivo (ISD), 

proposto por Bronckart (1999; 2008). Para este autor, os textos possuem uma arquitectura 

interna composta por três níveis sobrepostos e interactivos, a saber, os níveis da 

infraestrutura geral do texto (organização discursiva e organização temática), dos 

mecanismos de textualização e dos mecanismos enunciativos. Partindo desta concepção, 

procuraremos, em nossa análise, mostrar a interacção entre os níveis da infraestrutura, 

mais especificamente da organização temática e os mecanismos enunciativos.  
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Como resultado do nosso trabalho, pretenderemos mostrar que o recurso à emoção e a 

patemização como parte dos mecanismos enunciativos também participa na construção 

da temática da notícia. Para isso, o nosso trabalho será dividido em duas partes principais: 

na primeira, procuraremos expor o quadro teórico do ISD, com ênfase na arquitetura 

textual, apresentando a patemização como um dos recursos pertencentes aos mecanismos 

enunciativos; em seguida, iremos mostrar nos textos escolhidos a utilização da 

patemização como estratégia para a interação entre o jornal e o leitor, criando assim um 

efeito de "emotização" que também participa na construção temática. 

 

Palavras-chave: atividade jornalística, Facebook, comentário, emotização, 

interacionismo sociodiscursivo 
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O presente trabalho tem por objetivo problematizar a forma como a linguagem é utilizada 

para criar conceitos e como desses conceitos advêm preconceitos que marcam as relações 

sociais. Para tanto, esta pesquisa pauta-se em uma metodologia qualitativa, por meio da 

qual, após uma revisão bibliográfica sobre os princípios filosóficos do empirismo 

britânico e dos pressupostos teóricos do interacionismo sociodiscursivo, será analisada 

uma campanha educativa da área da saúde, a fim de ser analisado como se apresentam as 

capacidades de linguagem, conforme proposto por Bronckart (1999) e Cristovão; Stutz 

(2011). A base da ação humana se funda na linguagem e, por meio dessa, vai-se 

construindo todo o tecido das diversas relações da raça, segundo as conveniências de cada 

Cultura, de cada grupo social, de cada grupo político e/ou econômico. Na linguagem se 

incubam as mais diversas formas de dominação, que vão desde a construção de 

percepções positivas às mais perversas formas de ideologias. Muitos discursos foram 

articulados e são ordinariamente articulados sobre os mais diversos problemas que se 

instalam quando alguém se põe a pensar, com profundidade, a linguagem. O foco deste 

trabalho se assenta, sobretudo, nos preconceitos que se instalam na sociedade atual. 

Defende-se aqui a ideia de que esses preconceitos são forjados na mente humana por meio 
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da linguagem, propositalmente ou não, deformada, da linguagem imediatista e desligada 

do comprometimento com a verdade material do conceito que se torna objeto. A aceitação 

dessa premissa conduz ao dilema linguístico que se tenta demonstrar no desenrolar desta 

pesquisa – conceitos e preconceitos têm uma e mesma origem: a linguagem. E, se tudo 

está na linguagem, por extensão, é premente entender como é que se dá a passagem de 

uma situação a outra, ou seja, do conceito ao preconceito. O fato de não se produzir ideias 

científicas e filosóficas, ao nível do senso comum, leva os homens a sucumbirem 

vitimados pelo discurso de pequenos grupos dominantes. Estes disseminam suas 

ideologias desde a, aparentemente, simples alfabetização até à formação erudita. 

Perseguimos, aqui, a ideia de que, para produzir aproximações em relação ao que é tido 

como verdade, é imprescindível conceituar rigorosamente o objeto, para, assim, ser 

possível fugir a qualquer tipo de preconceito. A partir dessa base teórica, os elementos 

que constituem uma campanha educativa serão analisados para demonstrar como 

conceitos e preconceitos são difundidos na sociedade. Para tanto, com base nos preceitos 

dos autores supracitados e com os fundamentos do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), 

serão apontados caminhos possíveis para se analisar o gênero campanha educativa na 

escola, tendo em vista a importância de se problematizar o uso da linguagem nesse espaço 

social de interação e elaboração de saberes. 

 

Palavras-chave: Capacidades de Linguagem; Campanha Educativa; Interacionismo 

Sociodiscursivo, Leitura, Gêneros de textos.  
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Desde 2015, no âmbito do projeto “Análisis de géneros textuales, enseñanza de lenguas 

y traducción (portugués/español)” (Código: 1HUM491 Res.CS 155/2015) da 

Universidad Nacional de Rosario, sob a direção da Dra Florencia Miranda, vem se 

desenvolvendo uma pesquisa que, embasada nos pressupostos teórico-metodológicos do 

Interacionismo Sociodiscursivo, visa à elaboração do modelo didático do gênero lenda 

urbana. Guia estas ações a convicção de que o objetivo geral do ensino de línguas, no 

nosso caso particular o Português Língua Estrangeira, é, por um lado, o domínio dos 

gêneros de textos, sendo considerados instrumentos de adaptação e participação da vida 

em sociedade e mediada pela comunicação, e pelo outro, as aprendizagens relativas à 

sintaxe e ao léxico, como subsídios técnicos dessa finalidade global (Bronckart e Dolz, 

2007). A lenda urbana se trata de um gênero de surgimento relativamente recente, que 

circula no dia a dia dos centros urbanos, e para além deles, graças às possibilidades de 

transmissão que oferecem atualmente a Internet e o telefone celular. Narrativas anônimas, 

mas que frequentemente apelam à autoridade para amplificar o efeito de verdade, 

quotidianamente nos alertam de perigos iminentes da vida moderna ou daqueles 

ancestrais, ligados ao desconhecido. O fascínio que geram estas narrativas fez com que 

passassem a ser coletadas em sites especializados geralmente orientados ao 

entretenimento. O objetivo desta comunicação é, com base em resultados da pesquisa em 

andamento, apresentar algumas características do gênero quanto ao seu funcionamento 

psicossocial, estabelecendo relações com o conteúdo temático, e apontar elementos 

linguísticos ensináveis do gênero. Para tal fim, exemplares selecionados do gênero em 

português e em espanhol foram analisados obedecendo à ordem descendente. Os 

exemplares escritos coletados no Brasil e na Argentina durante os anos 2015-2016 

provêm de sites que apresentavam o rótulo “lenda/leyenda urbana” para se referir aos 

textos e do acervo dos pesquisadores e colaboradores que receberam os exemplares por 

email e através das redes sociais. Inicialmente, fez-se um levantamento dos parâmetros 

do contexto de produção e circulação e, posteriormente, dos três níveis hierarquizados da 

arquitetura interna dos textos, nomeadamente, a infraestrutura geral do texto, os 

mecanismos de textualização e os mecanismos enunciativos. Alguns dos aspectos 
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identificados são colocados em discussão com o resultado de uma experiência de 

transposição didática do gênero em pauta com estudantes do segundo ano do Profesorado 

de Portugués da Facultad de Lenguas-UNC, ao abordá-lo entre as práticas de leitura e 

produção escrita. 

Palabras clave: Interacionismo Sociodiscursivo, lenda urbana, ensino de PLE. 

 

 

 

La crónica periodística. 

De la versión papel a la versión digital: el impacto de la tecnología en la evolución 

del género  

 

 

Marcela B. Fernández 

 Uriel Jorge Haddad 

Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales 

Universidad Nacional de Rosario 

marcelbf@yahoo.com – urielj.haddad@gmail.com 

 

El periodismo ha sido sin duda una de las primeras actividades en aprovechar las 

posibilidades de difusión que asegura Internet. A mediados de la década del 90, los diarios 

del mundo comenzaron a ofrecer una edición online que hoy en día conocemos como 

periodismo digital. Este nuevo medio de comunicación nacido de la matriz del diario 

conserva parte de las características de éste pero incorpora otras gracias a las posibilidades 

que ofrece la tecnología. Si bien los artículos publicados en la versión impresa de un 

diario son los mismos que aparecen en la versión digital, las particularidades del soporte 

dan como resultado un texto cuya recepción por el lector puede ser muy diferente. La 

presencia de hipertexto, la actualidad múltiple que se presenta en el paratexto, la 

interactividad posible así como la facilidad de acceso a documentación y la utilización de 

recursos multimediales modifican el recorrido de lectura y el impacto del artículo que 

aparece en la pantalla. Nos interesamos en analizar la crónica periodística, género 

reconocido como más libre y más amplio en recursos literarios que la noticia. La crónica, 

relato pormenorizado, secuencial y oportuno de los acontecimientos de interés colectivo, 

se ocupa fundamentalmente de narrar cómo sucedió un determinado hecho y de recrear 

la atmósfera en que se produjo. Pensando en la edición online de la crónica podemos 

preguntarnos: ¿cuáles son las propiedades que caracterizan a la crónica digital? ¿Para qué 

soporte escribe el periodista, para la versión papel o para la versión digital? ¿La 

representación del lector digital modifica el texto? ¿El soporte digital genera algún 

impacto diferente en la representación del autor que se construye el lector? ¿Qué rol juega 

el hipertexto que se agrega a la versión impresa? ¿Cómo incide la interactividad? ¿El 

formato de crónica online denota la presencia de otros géneros?  
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A la luz de los principios del Interaccionismo Socio Discursivo, analizaremos los 

elementos característicos de la crónica digital y los compararemos con los de la crónica 

en versión papel intentando ponerlos en relación con las particularidades de la acción 

verbal y buscando identificar los parámetros del género. Nuestro trabajo toma como 

corpus crónicas publicadas en diarios franceses de circulación nacional.  

 

Palabras clave: crónica - parámetros de género - acción verbal – intertextualización. 
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Este estudo visa a analisar as representações mais sociais ou individuais presentes em 

uma peça publicitária do veículo JEEP, no Brasil. Essa publicidade foi produzida em 

fevereiro de 2016, em comemoração ao relançamento da marca Jeep e para acentuar a 

inauguração da própria fábrica no Brasil. O comercial midiático faz alusão aos fatos 

corriqueiros – positivos e/ou negativos – postos no dia a dia para os jovens, e, ainda, às 

possibilidades de ações dos sujeitos/consumidores frente a esses fatos. Além disso, a peça 

ressalta os aspectos naturais e culturais do Brasil, em diálogo com as especificidades 

valorativas do veículo. A partir do estudo da materialidade multimodal (VAN 

LEEUWEN, 2005; KRESS & VAN LEEUWEN, 2006 [1996]), presentes na publicidade 

JEEP, estabelecemos um diálogo interdisciplinar entre abordagens textuais-discursivas 

(ADAM, 2001 e BRONCKART, 1999, 2006) e psico-sociais (MOSCOVICI, 2012; 

JODELET, 2001). Posto isso, seguindo uma metodologia de análise linguístico-textual e 

discursiva, procurar-se-á mapear escolhas lexicais, e, também, imagens, que no interior 

de um universo textual, orientam unidades de sentido que podem vir a invocar 

representações mais sociais ou individuais veiculadas ao texto. A partir desse 

mapeamento, mostrar-se-á de que forma a interação dinâmica de vários recursos 

multimodais pode contribuir para descrever tanto as representações sociais (depreendidas 

a partir da análise da peça publicitária produzida numa cultura brasileira) quanto as 

individuais, relacionadas à própria marca. Salienta-se que o agente produtor, ao produzir 

determinado texto em uma campanha publicitária, procura selecionar estratégias 

condizentes com o ‘conceito da marca’ estipulado pela própria empresa. Com isso, 

procura fazer emergir na peça publicitária uma ‘imagem do produto’ adequada aos 

padrões pré-estabelecidos, não deixando, contudo, de atender às representações sociais 
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compartilhadas dentro da cultura em que o produto é comercializado. Partindo dessas 

abordagens, dois pressupostos serão invocados. Em primeiro lugar, considera-se que todo 

texto pertence a um gênero textual e discursivo. Dessa forma, os recursos linguísticos 

selecionados para a produção textual são condicionados por questões genéricas. Em 

segundo lugar, ratifica-se que a linguagem, enquanto prática social, deve estar relacionada 

às representações (uma vez que estas são socialmente co-construídas). E, ainda, que estas 

mesmas representações, socialmente construídas pelas/nas interações, refletem o caráter 

histórico, cultural e social das atividades humanas e dos signos linguísticos 

(BRONCKART, 2004). Nessa esteira, este estudo pode possibilitar a compreensão das 

representações acerca da comunicação ratificando o papel determinante que têm os 

discursos na significação das ações coletivas e individuais, constitutivas do plano 

comunicativo e da imagem de determinadas instituições. As análises empreendidas em 

trabalhos com esses focos podem revelar pistas importantes de olhares singulares 

referentes à comunicação, sobretudo, no que se refere às implicações orientadoras de 

fortalecimento e divulgação das culturas institucionais e organizacionais. Pesquisas 

prévias evidenciam a construção de representações que atestam espécies de ‘simulacros 

comunicativos’ que podem vir a ter um papel persuasivo determinante no agir 

institucional, ancorado num produto e/ou marca. E, ainda, estudos preliminares 

demonstram a concomitância das representações (mais sociais ou individuais). As 

primeiras, materializadas por estruturas linguísticas e letra da música, com características 

mais estáticas, estão, sobretudo, relacionadas a trechos de discurso teórico. As demais, 

semiotizadas por imagens em movimento (segmentos fílmicos), constituem estruturas 

narrativas acionais, demonstrando a representação veiculada ao próprio veículo, 

individualizando-o dos demais. Todos esses recursos multisemióticos estão a serviço de 

uma visada persuasiva do texto em análise. 

Palavras-chave: multimodalidade, representações, texto, gênero, publicidade. 

 

 

La construcción de la intertextualización de géneros en textos audiovisuales 

 

María de Luján Vallejos 

Universidad Nacional de Rosario 

mlujanvallejos@hotmail.com 

 

Esta comunicación tiene como propósito reflexionar sobre cómo es construida la 

intertextualidad de los géneros textuales en textos audiovisuales. La expansión de la 

tecnología y el uso de las redes sociales posibilitan la realización de producciones 
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multimodales. Los textos son considerados como unidades comunicativas globales 

(Bronckart, 2003) que adoptan/ adaptan un género de texto, el cual es actualizado cada 

vez que se realiza una producción textual de acuerdo con la situación de acción en el que 

se encuentre el productor de dicho texto. Si bien, los géneros de texto son modelos más o 

menos estabilizados, son dinámicos y esta característica se articula con el desarrollo de 

las diferentes esferas de las actividades humanas. Los géneros pueden ser diferenciados 

unos de otros de acuerdo a características lingüísticas y no lingüísticas que los 

especifican. En diversas ocasiones, en un texto singular encontramos evocados diferentes 

géneros textuales, estableciéndose una relación de intertextualización tal como 

desarrollada por Miranda (2010) como “o proceso em que se estabelece uma relação 

entre elementos (unidades, mecanismos, processos) asociados a parámetros de 

textualizaçao que relevam de diferentes géneros textuais (dois ou mais) no espaço de um 

único texto.” Para poder realizar nuestro objetivo de examinar este proceso de la 

intertextualización, conformaremos el corpus de análisis con textos audiovisuales breves 

retirados del canal de humor brasileño “Porta dos fundos” de la plataforma de Youtube. 

Dichas producciones muestran cómo son realizadas diversas acciones sociales y cómo 

son vehiculadas por las actividades linguajeras. Sin embargo, las situaciones presentadas 

tienen un quiebre – y de allí se construye el humor- cuando se insertan componentes que 

no pertenecerían a dicha situación o tornan explícitos enunciados que no deberían ser 

explicitados en esa acción de lenguaje. Por lo tanto, observaremos cómo se produce el 

quiebre del plan textual del género en causa e como es insertado/s el/los nuevos género/s. 

Esta relación de intertextualización será investigada a través de las categorias de los 

parámetros genéricos así como también la de los marcadores genéricos empleados para 

la inclusión de otro género dentro de un mismo texto. Tomaremos como fundamento 

teórico Bronckart (2003), Miranda (2010) y dado que por su naturaleza son textos 

multisemióticos, es imprescindible, considerar los componentes no verbales que 

interactúan con los verbales en la situación de comunicación propuesta.  

Palabras clave: género de texto; intertextualización; texto multimodal 
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Esta comunicação insere-se num projeto de investigação intitulado Promoção da 

Literacia Científica, financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian. Este projeto visa 

criar estratégias de intervenção didática para promover a literacia científica de alunos de 

diferentes ciclos de escolaridade e incide especificamente na descrição e análise de textos 

utilizados para divulgar ciência na imprensa portuguesa atual. 

No âmbito do Interacionismo Sociodiscursivo (Bronckart, 1997/1999, 2008), os tipos de 

discurso são um instrumento privilegiado de análise linguística e textual, com utilidade 

na descrição dos géneros (Coutinho, 2004, 2008, Miranda, 2008, Gonçalves e Leal, 2012, 

Jorge, 2014, 2015). Procurando enriquecer o trabalho desenvolvido no quadro do ISD, o 

objetivo da presente comunicação é demonstrar que os tipos de discurso têm 

potencialidades que, indo para além da análise textual e genológica, concretizam a 

descrição e caracterização das próprias atividades de linguagem.  

Em termos metodológicos, optamos por uma via de abordagem predominantemente 

descendente (Volochinov, 1977), qualitativa e interpretativa de carácter retórico-

hermenêutica (Rastier, 2001), não descurando dados quantitativos entendidos como 

pertinentes. Assim, com base na análise de dez textos de divulgação científica, produzidos 

na intersecção das atividades nas atividades jornalística e científica, e dez textos oriundos 

de outras atividades – sociedade e economia –, publicados na imprensa portuguesa 

(Diário de Notícias, Público) em maio 2016, analisaremos a ocorrência e a configuração 

dos tipos de discurso tendo em conta quer as unidades linguísticas efetivamente presentes 

nos textos, quer os modos de articulação entre os tipos de discurso. As análises 

demonstrarão que a configuração dos tipos de discurso nos textos de divulgação científica 

apresenta especificidades que decorrem das atividades de linguagem em causa – 

jornalismo e ciência.  

De facto, como evidenciam as análises e ao contrário do que acontece nos textos das áreas 

da sociedade e economia – em que predomina uma atitude enunciativa implicada (relato 

interativo e discurso interativo) –, nos textos de divulgação científica, os discursos tipo 

interativo surgem articulados com os discursos de tipo autónomo (principalmente o 

discurso teórico). Das análises dos 20 textos, conclui-se que a presença do discurso 

teórico é consequência da atividade de divulgação científica mais do que do género 

textual. Por outro lado, verifica-se a presença de dois movimentos recorrentes: 1) a 

passagem do expor para o narrar; 2) a passagem da implicação para a autonomia.  
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Em suma, este trabalho visa para além de clarificar as relações que se tecem entre 

atividades de linguagem, géneros textuais e tipos de discurso, contribuir também para a 

reflexão sobre o quadro geral do ISD, apresentando dados empíricos que atestem a 

configuração dos tipos de discurso em língua portuguesa.  

 

Palavras-chave: tipos de discurso, atividade de linguagem, divulgação da ciência 
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A linguagem como fenômeno histórico, social, cognitivo faz parte da história do homem. 

Ligada à interação, a língua é utilizada nas diferentes esferas da atividade humana e sua 

utilização materializa-se em forma de textos, orais ou escritos. Esses textos são o produto 

da atividade humana, estão articulados aos interesses, às necessidades e às condições de 

funcionamento e, portanto, refletem as condições específicas e as finalidades de cada uma 

dessas instâncias comunicativas. No contexto atual, as diferentes tecnologias digitais 

trouxeram mudanças significativas nos modos de lidar com o conhecimento e, 

consequentemente, possibilitaram a emergência de novas práticas de linguagem. Assim, 

há uma multiplicidade de textos que circulam, seja através da mídia impressa, seja através 

da mídia on line e que apresentam mudanças no formato, no suporte, na combinação dos 

recursos multimodais e nas várias semioses. Trata-se, como proposto por Kress (2010) e 

Kress e Van Leeuwen (2001; 2006) de uma “guinada para o visual”. Essas mudanças no 

processo de comunicação se devem ao fato de que, na sociedade atual circulam novos 

tipos de signos em meios ainda pouco explorados propiciando o surgimento de novas 

interações socioculturais (SANTAELLA, 2003). Neste viés, considera-se, ainda, que todo 

texto apresenta uma arquitetura interna organizada em três níveis superpostos e em parte 

interativos: a infraestrutura geral do texto, os mecanismos de textualização e os 

mecanismos enunciativos (BRONCKART, 2003). A infraestrutura corresponde ao nível 

mais profundo e comporta o plano mais geral do texto – o conteúdo temático -, as 

articulações entre os tipos de discurso e articulação entre as sequências linguísticas que 

aparecem. Segundo Bronckart, o plano geral pode assumir formas variáveis pois está 

relacionado ao gênero, ao tamanho do texto, ao conteúdo temático, às condições de 
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produção (suporte, registro oral ou escrito, à circulação, etc.) e também às sequências 

linguísticas que estruturam o texto. Enquanto os mecanismos de textualização são 

responsáveis pela coerência temática e envolvem os mecanismos de conexão, coesão 

nominal e coesão verbal, os mecanismos enunciativos são responsáveis pela manutenção 

da coerência pragmática do texto, contribuem para o esclarecimento dos posicionamentos 

enunciativos e indiciam as diferentes avaliações sobre aspectos do conteúdo temático. 

Considerando-se tais pressupostos, esta comunicação tematiza sobre os mecanismos 

enunciativos que contribuem para a construção da argumentação em textos multimodais, 

a partir das contribuições do Interacionismo Sociodiscursivo. O corpus da pesquisa, 

constituído por charges publicadas nos jornais Folha de São Paulo e O Tempo, foi 

analisado priorizando-se uma perspectiva descritivo-explicativa, a partir da categorização 

dos mecanismos enunciativos presentes. A charge apresenta uma articulação clara entre 

as várias semioses e objetiva empreender uma crítica humorística a um fato geralmente 

de natureza política. As análises, de cunho qualitativo, evidenciam que a multimodalidade 

é um aspecto importante na articulação das estratégias de textualização da charge e 

contribui, sobremaneira, para avaliações, julgamentos e pontos de vista do enunciador, 

por intermédio da associação de recursos como negrito, cores e imagens ao texto verbal. 

Evidenciam, ainda, que os aspectos relacionados ao plano geral precisam ser 

considerados na análise, uma vez que a charge demanda do leitor capacidades de produzir 

inferências. A pesquisa justifica-se pela necessidade de compreensão das estratégias 

utilizadas na produção dos textos contemporâneos, com vistas a redimensionar os estudos 

sobre os gêneros e sobre a argumentação bem como contribuir com os estudos textuais 

na perspectiva do Interacionismo Sociodiscursivo.  

Palavras-chave: Charge; Argumentação; Mecanismos enunciativos. 
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Resumo: Esse trabalho tem como objetivo analisar a construção de saberes nas práticas 

de aprendizagem dos estudantes semiotizada nas interações verbais presentes nos posts 

dos fóruns acadêmicos. Essa análise será realizada por meio do agir linguageiro no fórum 

da disciplina de Estágio I: Teoria e Prática do Ensino – Aprendizagem da Língua Inglesa 

do curso de graduação semi-presencial de licenciatura em Letras Inglês ofertado na 

modalidade à distância pelo sistema Universidade Aberta do Brasil em parceria com a 

Universidade Federal Ceará. Como metodologia partiremos da análise do gênero textual 
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Página | 112  
 

fórum à luz do Interacionismo Sociodiscursivo (doravante ISD) na figura de seu expoente 

maior Bronckart. O ISD ver, por meio da análise dos textos, o desenvolvimento humano 

propiciado pelo agir linguageiro, sendo este responsável pelas avaliações sociais e 

regulação das nossas atividades em geral. A análise do agir linguageiro dos estudantes 

nesse gênero textual, evidencia o papel central que a linguagem desempenha nas práticas 

de ensino e aprendizagem de línguas em diferentes níveis de escolaridade. As 

potencialidades dos estudantes vão se concretizado nas interações verbais de acordo com 

as necessidades de aprendizagem. Os estudantes disponibilizam de diferentes estratégias 

para construção dos saberes ou mostrar os saberes subjacentes as práticas sociais que para 

eles são necessárias (VANHULE, 2009). Levando em consideração esses pressupostos, 

o fórum pode ser visto como um espaço de interação e consequentemente de 

desenvolvimento e aprendizagem engendrados nos produtos empíricos - textos - das 

ações humanas (BRONCKART, 1999) dos co-enunciadores – professor tutor e alunos na 

formação de professores de línguas. Pudemos constatar que os estudantes partilham seus 

saberes sobre a prática docente de diferentes que são engendrados nas reflexões sobre o 

processo de ensino e aprendizagem em formação inicial. 

Palavra-chave: aprendizagem, agir linguageiro, gênero fórum, saberes 
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Na linha do Interacionismo Sócio-Discursivo (doravante ISD) e da sua abordagem 

descendente, os géneros são concebidos como modelos textuais relativamente estáveis 

mas, simultaneamente, dinâmicos (Miranda 2012). Além disso, relacionam-se 

diretamente com as atividades em que ocorrem: surgem, desenvolvem-se e transformam-

se em função das peculiaridades contextuais em que se inserem, numa determinada época 

e cultura (Coutinho 2012). Se, por um lado, o facto dos géneros textuais serem produções 

sócio-históricas é amplamente reconhecido pelo ISD, o papel da cultura na construção 
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dos mesmos está, em nosso entender, relegado para segundo plano. O termo “cultura” nas 

ciências humanas parece não ter fronteiras claramente delimitadas ou um significado bem 

explícito. O conceito é pouco operacional. Na verdade, “cultura” remete, em sentido lato, 

para todas as atividades, instituições, padrões sociais e conhecimentos de um grupo. Para 

ultrapassar essa ambiguidade terminológica, no contexto do presente trabalho, 

entendemos o conceito de cultura segundo Bakhtin - o fenómeno da cultura “é concreto 

e sistemático, ou seja, ocupa uma posição substancial qualquer em relação à realidade 

preexistente de outras atitudes culturais e, por isso mesmo, participa da unidade cultural 

prescrita.” (Bakhtin, 1993, p.31). A cultura existe nas relações dialógicas com realidades 

culturais preexistentes (Bakhtin, 2010, p.29). Assumindo que os géneros são modelos 

mais ou menos estabilizados, preexistentes sócio-historicamente numa determinada 

sociedade (Bronckart 2012), que são adotados e adaptados pelo agente-locutor, propomos 

a hipótese de que é a cultura que os formata, de acordo com as suas peculiaridades 

culturais. Os géneros são irremediavelmente afetados pela cultura na sua construção e 

prevalência futura. Assim, diríamos que são condicionados culturalmente e, para 

avaliarmos esta hipótese, pretendemos analisar o género televisivo telejornal em línguas 

distintas. Importa salientar que o facto dos géneros serem condicionados pela cultura tem 

sido discutido em alguns trabalhos no âmbito do ISD. No entanto, tanto quanto sabemos, 

a função da cultura na formatação dos géneros não tem sido detalhadamente analisada 

nos textos empíricos, sendo esta a nossa proposta de investigação. O objetivo é, portanto, 

analisar constrastivamente o género telejornal em quatro línguas (português, inglês, 

alemão e russo), tendo em conta a estrutura composicional macro e o conteúdo temático, 

para compreender o comportamento deste modelo do género em diferentes culturas. Além 

disso, o objetivo mais abrangente é colocar um problema teórico-metodológico e, a partir 

dos dados empíricos recolhidos e analisados, ponderar sobre a diversidade dos modelos 

existentes do género telejornal em culturas diferentes, apesar de vivermos num mundo 

cada vez mais globalizado. Mais especificamente, pretendemos compreender qual a inter-

relação entre os modelos do género telejornal cultural e localmente marcados e os 

processos de globalização, que fazem com que as fronteiras culturais e espácio-temporais 

entre as várias comunidades se diluam. Para efeitos de análise, utilizamos um corpus de 

textos empíricos nas quatro línguas supra mencionadas. Devido a razões técnicas de 

recolha e transcrição do corpus oral, limitaremos a nossa análise a um programa 

informativo em cada uma dessas línguas: Jornal da Noite, do canal português SIC, 

Newstime do canal alemão Pro7, CNN Newsroom, do canal americano CNN, Segodnya, 

do canal russo NTV, sendo as amostras do corpus gravadas e transcritas para efeitos de 

análise textual. Ainda que o presente trabalho se encontre em fase de desenvolvimento, a 

observação inicial dos dados aponta para uma influência incontornável das culturas 

individuais em termos composicionais e de conteúdo no género telejornal, mas esta 
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tendência parece ser contrabalançada com a existência de elementos que apontam para a 

influência do mundo global no formato e conteúdo dos programas informativos. 

Esperamos que a continuação deste trabalho nos permita lançar pistas de reflexão mais 

concretas sobre as questões colocadas e estimular uma discussão frutífera acerca dos 

tópicos apresentados.  

 

Palavras-Chave: géneros, telejornal, cultura, globalização. 
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As práticas de linguagem acadêmicas têm sido objeto de estudo de linguistas 

tendo como base diferentes modelos teóricos, visando a descrição de diversos gêneros de 

textos em prol da transposição didática. No entanto, Miranda (2014) afirma que o “resumo 

de comunicação” tem sido pouco abordado, sendo um gênero com escassa trajetória de 

estudo. No presente trabalho proponho-me analisar resumos de comunicação publicados 

em anais de três eventos acadêmicos realizados no campo das Ciências da Linguagem, 

dos quais participei como membro do Conselho Científico. A partir de uma constatação 

empírica, tenho evidenciado que o plano textual global não tem obedecido as prescrições 

socialmente legitimadas para o gênero, a despeito de certa estabilidade bastante 

característica dos gêneros acadêmicos (Leite, Leite e Pereira, 2013), o que tem levado a 

uma pluralidade no que diz respeito ao plano textual global, marcando deficiências no 

conteúdo temático. Minha análise realiza-se em base a um corpus de dez resumos de 

comunicação. Primeiramente observo a organização temática dos textos, delimitando-me 

à intertextualidade, seguindo Miranda (2014). Assim, busco identificar quais são as 

informações fornecidas pelas circulares dos eventos e em que medida elas orientam a 

organização do conteúdo temático. Logo, descrevo a progressão temática, ou seja, 

identifico os mecanismos de introdução e progressão da informação, o que me permite 

estabelecer a relação entre o plano textual global e o conteúdo temático dos textos 

analisados. Assumo como quadro teórico-epistemológico de base o Interacionismo 

http://h/
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Sociodiscursivo (Bronckart, 1997 e 2008; Miranda, 2014), delimitando-me ao modelo de 

ação de linguagem. Cabe salientar que a organização temática não depende apenas de 

unidades do sistema da língua, mas, sobretudo, das particulares características da situação 

de ação de linguagem, claramente explícitas e circunscritas no caso dos resumos de 

comunicação. Os resultados me permitiram identificar variações no plano textual global 

em consonância com a variedade de normas e orientações identificadas nas circulares, 

acarretando na ausência de categorias essenciais na composição do plano geral do texto, 

o que, inevitavelmente, tem conduzido a um conteúdo temático de organização plural. A 

relação entre o plano textual global e o conteúdo temático tem dependido menos dos 

parâmetros do contexto de produção estabelecidos na intertextualidade, ou seja, nas 

circulares, e mais dos conhecimentos sociohistoricamente adquiridos do gênero. O 

“relativamente estável” tem sido uma das portas para os diferentes “tipos” de resumo com 

os quais tenho me deparado ao longo de minhas práticas linguageiras acadêmicas. 

 

Palavras-chave: resumo de comunicação - plano textual global - conteúdo temático - 

letramento acadêmico 
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As políticas públicas de um país são atividades sociais que definem a organização entre 

os humanos com propósitos de permitir a convivência coletiva na sociedade 

(HABERMAS, 1989; VAN ZANTAN, 2005; BALL, 2006; GOLOGO, 2014). Nesta 

esteira, as políticas educacionais de governo se destacam como atividades que, através de 

suas instituições, agentes formadores, programas e projetos curriculares materializando a 

lingua oficial de instrução dos conteúdos das disciplinas, entre outros, mantêm a tradição 

e a base dos saberes priorizados pela classe social dominante. A problemática que emerge, 

quando da formulação dessas politicas é que, na maioria dos casos, os seus formuladores 
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e/ou descisores desconhecem os distintos contextos sociais e as reais necessidades da 

comunidade à qual o texto da política se destina. Na presente comunicação, apresentamos 

alguns resultados de uma pesquisa que tematiza o caso da Política Linguística (PL) de 

idiomas estrangeiros materializada em projetos de internacionalização formulados e 

implementados por um coletivo de professores de idiomas (materno e estrangeiros) 

engajados na função de assessores internacionais (PA), no contexto brasileiro de 

Educaçao Profissional, Científica e Tecnológica (EPCT). O objetivo do estudo foi 

elaborar conhecimentos sobre como esses atores confrontaram as lacunas e a inadequação 

dos textos oficiais de governo concernentes às questões das linguas adicionais nos 

currículos da EPCT. Para tanto, investigamos os textos-discursos que constituem a base 

dos dados gerados (entrevistas semiestruturadas) e coletados (projetos institucionais) 

visando compreender as representações e/ou saberes construidos na prática pelos 

referidos PA, ao vivenciarem a implementção deste tipo política. Enfatizamos a 

interpretação-recriação dos construtos da PL representada nos projetos de 

internacionalização. Quanto aos aportes teóricos, no levantamento da literatura 

especializada na área de PL, identificamos a ausência de um quadro conceitual que trate 

a PL enquanto atividade social e linguageira, e que aborde orientações metodológicas, de 

como analisar esse tipo de atividade e as ações dos atores implicados em seus processos 

de concretização. Visando a preencher essa lacuna, empreendemos um acoplamento dos 

aportes teóricos e metodológicos do Interacionismo Socidiscursivo (ISD) com as 

contribuições da Sociologia da Educação oriundas da obra de Ball et al (1992), Ball 

(1994, 2006), e das teorizações de Spolky (2004, 2007) e Shohamy (2006, 2009). Os 

pontos convergentes, entre esses aportes, são que eles atribuem à linguagem uma função 

praxiológica valorizando as ações e as representações humanas como processos de 

semiotização e os textos-discursos como implementadores da atividades gerais. Os 

procedimentos metodológicos e analíticos foram orientados pelo modelo de análise 

textual proposto por Broncckart (2008, 2010, 2015), Bulea (2010, 2014) e as 

contribuições da Hermenêutica interpretativa dos textos conforme Rastier (1998, 2001). 

O estudo dos textos-discursos de PL perpassou as dimensões da textualidade - a 

praxiológica, gnosiológica e a linguística – como vertentes interconectadas no 

reconhecimento dos construtos sócio-verbais das instituições integrantes do quadro 

interacional das atividades de EPCT. Valorizamos os aspectos exteriores das situações e 

condições de produção-recepção dos textos-discursos investigados. Elegemos como 

categorias de análise o tipo de atividade social caracterizadora do sistema educacional 

estudado, a atividade linguageira que a organiza (os textos reguladores, planificadores e 

implementadores, as intervenções dos atores locais e externos); os gêneros de textos 

solicitados no arquitexto da comunidade interna-externa e explorados nesse contexto 

determinado (BULEA; BRONCKART, 2008; BULEA, 2014 ); o texto enquanto ação 
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linguageira e seus elementos organizadores, textualizadores e enunciativos. O resultado 

das análises indica que Professores assumem papel ativo e determinante na condução do 

processo de concretização de uma PL. Eles detêm os conhecimentos de seus contextos, 

de como proceder no trabalho com a linguagem. 

 

Palavras-chave: políticas de idiomas estrangeiros, representações docentes, textos-

discursos. 
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Neste trabalho apresentaremos um recorte da pesquisa de iniciação científica intitulada 

“Gêneros acadêmicos e as diferentes formas de construção do conhecimento científico” 

(UFPB/PIBIC/CNPq). O nosso plano de trabalho está vinculado ao projeto Ateliê de 

Textos Acadêmicos (ATA/PNPD/CAPES), cujo objetivo maior é investigar o processo 

de elaboração de diferentes gêneros acadêmicos em interface com diferentes áreas de 

conhecimento (Cf. Pereira, 2013). A função sociocomunicativa deste gênero é servir 

como meio de divulgação de conhecimentos para a comunidade acadêmica como um 

todo, assim, seu espaço de circulação são os periódicos especializados, nos quais são 

apresentados os resultados de uma pesquisa sobre um tema específico (Motta-Roth, 

2010). Nesse sentido, nosso objetivo geral foi identificar os elementos constitutivo do 

gênero artigo científico da área das engenharias e seus parâmetros físicos e 

sociossubjetivos de elaboração. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativo-

interpretativista que se utiliza de um corpus de base documental, disponível e de acesso 

público: periódicos de circulação nacional. Para composição do corpus, realizou-se 
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buscas em sites e periódicos de diferentes estratos de qualificação na avaliação da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) nos Qualis (A2, 

B1, B2, B3, B4, B5, B6, C). Para este trabalho, foram selecionados quatro artigos dentre 

os que compõem o corpus na íntegra. Nossos objetivos nessa análise preliminar do corpus 

são analisar a infraestrutura dos artigos, caracterizar a planificação, e compreender a 

importância do recurso de figuras gráficas, elemento presente e de suma relevância nos 

artigos da área das engenharias. Usamos como respaldo o quadro téorico-metodológico 

do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), baseado principalmente em Bronckart (1999). 

Com base nessas orientações teóricas, utilizamos como categoria de análise os parâmetros 

físicos e sociossubjetivos de produção dos textos e a noção de folhado, mais precisamente 

no nível da infraestrutura. No que se refere aos parâmetros do contexto de produção, 

correspondentes aos aspectos sociossubjetivos, evidenciamos, a partir das análises, que a 

elaboração dos textos-discursos é regida pelas normas de publicação das revistas da área 

das engenharias, assim como, o conteúdo temático também se mostrou um fator que 

interfere na arquitetura geral do texto. Por outro lado, a classificação Qualis dos artigos 

não influenciou na organização textual no nível da infraestrutura do gênero. No que 

concerne aos elementos paratextuais (elementos gráficos), observamos o quanto é 

frequente a utilização desses recursos, principalmente, na seção correspondente à 

discussão dos dados. Essas descobertas revelaram que, nos artigos científicos dessa 

comunidade discursiva, há uma alta concentração de elementos não-verbais, isto, em 

contraste com outras áreas do conhecimento.  

 

 

Palavras-chave: Artigos científicos; Engenharia; Interacionismo Sociodiscursivo; 

Contexto de produção; Elementos paratextuais.  
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Embora no quadro teórico do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) se defenda que não 

é possível identificar os géneros textuais a partir da ocorrência dos tipos de discurso, 

verifica-se que determinados géneros tendem a ser constituídos por tipos de discurso 

específicos (cf. Bronckart, [1997] 1999: 250; Miranda, 2010: 141). Nesta perspetiva, 



 

  

Página | 119  
 

podemos questionar, por um lado, se a ocorrência dos tipos de discurso não nos 

possibilita, em parte, a identificação de um género e, por outro, se esta não será uma via 

para a caraterização dos géneros textuais. Por outro lado, apesar de a noção de plano de 

texto ser utilizada num “sentido fraco e não técnico” (Bronckart, [1997] 1999: 248), o 

plano é bastante importante na organização dos tipos de discurso e é o “principal fator 

unificador da estrutura composicional (…)” (Adam, 2008: 256). Além disso, o plano de 

texto é “(…) uma propriedade suscetível de contribuir, juntamente com outras, para o 

estabelecimento, identificação, caracterização e delimitação dos géneros” (Silva, 2016: 

118). Deste ponto de vista, dado que um mesmo tipo discurso pode ocorrer num número 

potencialmente infinito de géneros, a caraterização dos géneros deverá contemplar a 

ocorrência dos tipos de discurso e a configuração do plano de texto. Considerando estes 

pressupostos, nesta comunicação, propomos um dispositivo para a caraterização dos 

géneros de texto: a noção de padrão discursivo (Rosa, 2015). Este dispositivo 

corresponde à organização, emergência e articulação dos tipos de discurso ao nível do 

plano de texto e integra a análise dos seguintes elementos: os segmentos textuais que 

fazem parte do peritexto e do corpo do texto; os tipos de discurso que ocorrem; os lugares 

de emergência dos tipos de discurso (momentos do plano em que ocorrem); o papel dos 

tipos de discurso (principal ou secundário); as modalidades de articulação dos tipos de 

discurso (fusão e/ou encaixe). 

Para demonstrar o contributo desta proposta, apresentamos uma análise textual descritiva 

de um corpus constituído por doze textos escritos do Português Europeu, quatro de cada 

género, recolhidos em 2016, produzidos entre 2010 e 2016 e inscritos nos seguintes 

géneros: projeto de lei, bula de medicamento e artigo científico.  

A partir desta análise, concluímos que i) os textos dos três géneros apresentam um padrão 

discursivo relativamente estável e regular; ii) os géneros analisados têm um padrão 

discursivo distinto, ou seja, uma organização discursiva específica; iii) o género projeto 

de lei carateriza-se pela predominância do discurso teórico, articulando-se em encaixe 

com o discurso narração, nos momentos do plano em que são tematizadas as motivações 

da proposta legislativa; iv) o género bula de medicamento carateriza-se pela 

predominância do discurso teórico, articulando-se em encaixe com o discurso interativo, 

nos momentos do plano em que são tematizadas recomendações e instruções específicas 

ao utilizador; v) o género artigo científico carateriza-se pela predominância do discurso 

teórico, articulando-se em fusão e em encaixe, com o discurso interativo, nos momentos 

do plano de texto em que é marcada implicação do agente da ação de linguagem no 

processo de investigação, e com o relato interativo e narração, nos momentos do plano 

em que é feito o enquadramento histórico e/ou metodológico da investigação; vi) a análise 

do padrão discursivo permite perspetivar alguma identidade discursiva dos géneros 

selecionados, contribuindo para a sua caraterização. 

Palavras-chave: géneros de texto; tipos de discurso; plano de texto; padrão discursivo. 
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El lenguaje jurídico: 

Breve análisis contrastivo del género “poder/procuração”  
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El presente trabajo se encuadra en el proyecto de investigación HUM 491 “Análisis de 

géneros textuales, enseñanza de lenguas y traducción (portugués/español)” que se 

desarrolla en la Universidad Nacional de Rosario. Proponemos un recorte en la actividad 

de lenguaje elegida – el lenguaje jurídico – y analizaremos un corpus de textos del género 

“Poder/Procuração”, instrumento legal de mandato en que consta la facultad que uno da 

a otro para que en lugar suyo pueda representarlo en un procedimiento judicial 

(OSSORIO:2006).  La actividad de lenguaje jurídico se produce de acuerdo con 

normas específicas e institucionalizadas propias de cada uno de los ordenamientos 

jurídicos correspondientes a los distintos países – en este caso, Argentina y Brasil, 

presentando textos de cierta forma estandarizados. Consideramos de gran relevancia el 

dominio de cada género textual en las dos lenguas – español y portugués – para la efectiva, 

idónea y correcta participación en sociedades en permanente contacto. El objetivo de este 

trabajo es presentar y describir rasgos recurrentes como resultado de un análisis 

comparativo entre ambas lenguas a los fines de proceder a la identificación de 

características específicas que suponen semejanzas o diferencias. Asumimos como 

perspectiva de análisis el abordaje descendiente de las prácticas de lenguaje, es decir, 

desde los textos hacia las unidades lingüísticas. Se analizará la organización interna de 

los textos y, para ello, tomamos en consideración la perspectiva del ISD (BRONCKART: 

2003). Partimos del modelo de arquitectura textual para este estudio de caracterización 

del género, considerando, en esta perspectiva, que las prácticas o producciones de 

lenguaje están relacionadas con la actividad humana o sea, se encuentran asociadas a las 

actividades colectivas o sociales, aunque en cada actividad colectiva sea posible delimitar 

acciones de lenguaje particulares. De esta manera, concordamos con uno de los objetos 

de análisis fundamentales para el ISD constituido por las “prácticas de lenguaje situadas”, 

o sea, por realizaciones concretas de las prácticas de lenguaje; en nuestro caso, en el 

género propuesto en el marco de los respectivos ordenamientos jurídicos de Argentina y 

Brasil. Específicamente pretendemos mostrar un breve análisis del plan de texto, los tipos 

de discurso y la gestión de voces, así como también, destacar las fórmulas que se 

presentan cristalizadas en ambos ordenamientos y modos singulares de presentación del 

contenido temático identificado por un conjunto de marcas lingüísticas propias. Por lo 

tanto, consideramos nuestro trabajo un avance para la obtención de datos relevantes para 

la enseñanza de la lengua extranjera así como también para la traducción del género 

propuesto. 

mailto:sandrade.barbosa@arnet.com.ar


 

  

Página | 121  
 

 

Palabras clave: ordenamiento jurídico - poder – procuração 
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O trabalho com os gêneros do discurso, nas aulas de língua materna na Educação Básica, 

historicamente vem passando por mudanças paradigmáticas que, ainda na 

contemporaneidade, fomentam diferentes possibilidades de discussão e/ou 

problematização em torno de algumas concepções de ensino − o que nos autoriza a (re) 

pensar as práticas de ensino-aprendizagem dos gêneros, principalmente escritos, no 

contexto atual, em vista não somente de tais mudanças como, também, dos novos papéis 

projetados tanto para o professor de Língua Portuguesa quanto para os alunos. Nessa 

direção, este trabalho propõe-se a apresentar os resultados de uma pesquisa-ação, 

desenvolvida, no período de 10 meses, em uma escola da rede pública estadual de ensino 

de Belo Horizonte/Brasil. Trata-se de Pesquisa de abordagem qualitativa, guiada pelo 

método da pesquisa-ação, orientada pelos princípios teóricos e metodológicos advindos 

do interacionismo sociodiscursivo (BRONCKART, 2003, 2006; SCHNEUWLY; DOLZ, 

2004; MATENCIO, 2006, 2007, 2008), articulados a uma concepção de letramento que 

valoriza os usos e funções sociais da escrita (KLEIMAN 1995, 2006, 2007, 2010; 

SOARES, 2002; 2004; SIGNORINI, 2007). Filiada ao “Projeto Leitura e escrita no 

Ensino Médio: demandas para a ação e formação de professores, caminhos para novas 

práticas” (Edital13/2012 CAPES/FAPEMIG), coordenado pela PUC Minas em 

articulação com outras universidades e algumas escolas da rede pública estadual de Minas 

Gerais, a Pesquisa se configurou em dois momentos que serviram a propósitos distintos: 

(a) fase de observação das aulas lecionadas por uma professora de Língua Portuguesa que 

atuava na escola mencionada, em uma turma do 1º ano do Ensino Médio; (b) etapa de 

mailto:sibelyolliver@gmail.com


 

  

Página | 122  
 

concepção e implementação, juntamente com a mesma professora, de uma proposta 

didático-pedagógica (Projeto de Produção Textual “Assumindo a Palavra”), cuja 

realização foi protagonizada pela pesquisadora e pela professora colaboradora. A 

Pesquisa ocupou-se em descrever e analisar os impactos do Projeto aludido, no 

desenvolvimento das capacidades de linguagem − capacidade de ação, capacidade 

discursiva e capacidade linguístico-discursiva − no discurso argumentativo dos alunos 

colaboradores; especialmente, também, em analisar a assunção e as incursões de tais 

capacidades nos textos produzidos pelos estudantes, nas etapas de produção individual, 

autoavaliação e reescrita coletiva, desenvolvidas durante o Projeto. Os resultados obtidos 

indicaram que as práticas executadas no Projeto “Assumindo a Palavra” propiciaram 

impactos positivos na potencialização das capacidades de linguagem dos alunos, ao 

sinalizarem tanto as suas fragilidades quanto seus avanços. Constatou-se, por exemplo, 

que as maiores dificuldades dos alunos incidem nas capacidades de ação e capacidade 

linguístico-discursiva. Em se tratando da primeira, foi possível verificar a dificuldade 

expressa pelos alunos em reconhecer/observar os parâmetros de representação relativos à 

adaptação do texto à interação comunicativa, sobretudo no que remete ao papel social a 

ser assumido pelo locutor, frente ao interlocutor, em observância aos objetivos que o 

sedimentam e, na mesma medida, ao papel social a ser atribuído ao interlocutor na 

situação comunicativa. Relativamente à capacidade linguístico-discursiva, no que 

respeita ao foco da investigação (gerenciamento de vozes e modalizações), os alunos, de 

modo geral, mostraram certa limitação quanto ao uso e à apropriação bem-sucedida das 

modalizações. Já em relação à capacidade discursiva, os resultados indicaram que os 

estudantes demonstraram maior mestria, sendo capazes de agenciar o discurso 

argumentativo, nas várias situações a que foram confrontados a se posicionarem na 

enunciação escrita, lançando mão das experiências de aprendizagem vivenciadas no 

Projeto.  

 

Palavras-chave: Gêneros do discurso. Letramento. Práticas de ensino. Produção 

escrita. Capacidades de linguagem. 
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Ao focalizar o trabalho real do professor de Educação Infantil, verifica-se que, para a 

efetivação de suas tarefas cotidianas, é-lhe demandado o domínio de gêneros discursivos 

pedagógicos diversos, tais como os relativos à comunicação escola/família (bilhete, carta, 

pauta de reunião), a planejamentos de toda espécie (plano de curso, projetos, sequência 

didática etc.), a instrumentos de atividades e avaliação rotineiras e a relatórios avaliativos 

individuais e grupais. Ocorre que, muitas vezes, o professor encontra obstáculo na 

realização do seu trabalho, exatamente, pela dificuldade do registro, escrito e formal, das 

percepções e interpretações que faz do processo vivido, é o que acontece, por exemplo, 

na elaboração dos relatórios de avaliação descritiva. Emergido desse contexto, o objetivo 

principal do presente trabalho é analisar o discurso subjacente aos relatórios de avaliação 

descritiva da Educação Infantil, para identificar pistas relativas à identidade e ao 

letramento do professor, investigando as orientações teórico-metodológicas que 

sustentam seus saberes formais, o trabalho real e o interpretado. Tal problemática ancora-

se no contexto dos estudos do ISD e da Clínica da Atividade, tendo a linguagem como 

objeto central. Nesse sentido, ela é vista como instrumento fundador dos processos de 

cognição (VYGOTSKI, 2003, 2005); e como atividade (BAKHTIN, 2011; 

BRONCKART, 2006; SCHNEUWLY, DOLZ, 2004), já que a ação do professor se 

estrutura no discurso, expondo questões relativas ao letramento docente (KLEIMAN, 

2000, 2001; MACHADO, 2007; ASSIS & KLEIMAN, 2016). Assim, com apoio nos 

aportes da Clínica da Atividade (FAÏTA, 2002; CLOT, 2000, 2010), que analisa o 

trabalho sob quatro dimensões (o que é prescrito, o que é realizado, o que é real e o que 

é interpretado), este estudo se justifica pela contribuição que pode agregar ao processo 

de formação contínua do professor, buscando fortalecê-lo no saber-fazer necessário à 

ação profissional que assume e à reflexão sobre o próprio fazer. Como percurso 

metodológico, foi analisado um corpus composto por cinquenta relatórios avaliativos 
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(trabalho real), advindos de 5 diferentes instituições de Educação Infantil. A abordagem 

qualitativa dos dados, com perspectiva interpretativa, buscou identificar os mecanismos 

enunciativos utilizados no discurso (trabalho interpretado) e revelou que as asserções 

avaliativas construídas pelos professores e ajustadas por seleção vocabular, operadores 

argumentativos e modalizações mostram não apenas os aspectos físicos, sociais, 

emocionais e cognitivos dos avaliados, mas também o próprio sujeito avaliador, uma vez 

que reconhece seu trabalho no avaliado (intersubjetividade). A análise dos relatórios 

trouxe à tona os fundamentos teóricos e metodológicos que sustentam o trabalho do 

professor, bem como a construção de uma postura reflexiva e crítica do processo e do 

próprio agir. Recomenda-se que atividades de análise de instrumentos avaliativos como 

esta sejam realizadas no decorrer da formação do professor, promovendo um movimento 

de desconstrução e reconstrução do fazer docente a partir da linguagem, buscando 

compreender uma prática que se realiza no discurso e um discurso sustentado por saberes.   

Palavras-chave: Linguagem; Trabalho Docente; Letramento Docente; Relatório de 

Avaliação Descritiva; Educação Infantil. 
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En el marco de nuestra comunicación, procuraremos contribuir a una mejor comprensión 

de las clases de educación física y, en particular, estudiar la organización y el 

funcionamiento del debate de ideas (Deriaz, Poussin y Gréhaigne, 1998), dispositivo 

organizado por los maestros teniendo en cuenta los diversos momentos de la actividad 

motriz. El análisis de estas clases se llevará a cabo a partir del marco teórico del 

interaccionismo socio-discursivo (Bronckart, 1997). Se prevé que el debate de ideas 

constituirá una herramienta lingüística para desarrollar la reflexividad de los alumnos. 

Se considera que la educación física (EF) es una disciplina práctica, de acción (Arnaud, 

1989): para aprender, el alumno debe hacer. Corresponde entonces al maestro proponer 

tareas que permitan al alumno implicarse físicamente para adquirir nuevas capacidades 

motrices (Amade-Escot, 1989). Sin embargo, entre otras razones por necesidad didáctica, 

desde hace muchos años se ha cuestionado la primacía del "hacer". Según el programa, 

los alumnos deberán verse confrontados a fases de "concienciación y comunicación" 

(DIP, 2000, pág. 3), y a "debates de ideas en los que se expresen y compartan sus 

opiniones sobre los resultados y el proceso de la acción" (ibid, pág. 6). Este modo de 
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proceder se inscribe en la concepción de la enseñanza/aprendizaje según la cual el saber 

se elabora de forma conjunta por los alumnos y el maestro, lo que, de facto, cuestiona y 

modifica el lugar y las posturas que normalmente ocupan estos actores. 

En la perspectiva dialéctica de la enseñanza/ aprendizaje de los juegos deportivos de 

equipo (Brau-Antony, 2001), el tiempo dedicado a la actividad de carácter 

predominantemente motriz se articula con el tiempo dedicado a la observación (alumnos 

que no participan en el juego) y al debate de ideas. El debate de ideas es "una discusión 

que, después de una secuencia de juego, tiene por objeto decidir si se modifica o no el 

proyecto de acción del equipo. Se trata de decidir si se reconsideran o no la estrategia 

prevista y la táctica efectivamente aplicada. "(Gréhaigne & Deriaz, 2007, pág. 111). Se 

considera así que la verbalización es “una producción de sentido”, una 

"conceptualización” de las acciones (ibid., pág. 120), en la que se adoptan procesos 

característicos de las situaciones didácticas (Brousseau, 1998), como la formulación, la 

validación o la generalización. 

El debate de ideas es una herramienta del maestro relativamente "reciente" en la EF, una 

forma socio-discursiva que permite a los alumnos reflexionar respecto de las acciones 

motrices que se han realizado o se van a realizar. Teniendo esto en cuenta, nos 

preguntamos ¿cómo utilizan los maestros este espacio de interacción verbal. 

Específicamente, ¿cómo organiza el maestro las interacciones verbales y qué formas 

toman estas? ¿Qué tipo de preguntas formulan los maestros? ¿Cuál es el contenido de las 

interacciones verbales y qué impacto tienen éstas sobre las acciones motrices de los 

alumnos, así como sobre el progreso del tiempo didáctico? ¿Qué obstáculos pueden 

identificarse?  

Para responder a estas preguntas, analizaremos un corpus tomado de observaciones 

hechas en la escuela primaria. Se trata de un ciclo de enseñanza del baloncesto a alumnos 

de 11 a 12 años de edad, a cargo de una maestra especialista en EF. Se filmaron las clases 

y se realizó un análisis de ellas basado en una reducción de estos datos mediante 

transcripciones y sinopsis de las clases. Dicho análisis se centrará en las fases de 

formulación de preguntas y de regulación organizadas por el maestro. Los indicadores 

verbales del debate de ideas son tratados de acuerdo con el contenido relativo a las 

acciones motrices y a los aprendizajes que intervienen. 

Palabras clave: acción motriz; educación física; debate de ideas; interacciones verbales. 
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Resumo: Este trabalho objetiva discutir uma experiência didática com o gênero “resenha 

crítica” no âmbito da formação do leitor na educação básica. A experiência foi realizada 

numa escola pública brasileira, Colégio de Aplicação da Universidade Federal de 

Pernambuco. O referencial teórico aporta-se na perspectiva do Interacionismo 

Sociodiscursivo. Os gêneros, (BAKHTIN,1997), são tipos relativamente estáveis 

enunciados usados por uma determinada esfera de social em razão das necessidades da 

situação de comunicação; esses, no contexto pedagógico, podem servir de objetos de 

ensino de língua: (mega)instrumentos basilares para composição de sequências didáticas 

que visem a aprimorar as capacidades de linguagem dos aprendizes (DOLZ & 

SCHNEUWLY, 2011).  Metodologicamente, essa pesquisa-ação recorre à análise 

qualitativa de um corpus composto de registros de observações de 20 horas-aulas de 

Língua Portuguesa, do projeto de ensino “Biblioteca da Turma”, no 6º ano do Ensino 

Fundamental, ano 2016. Dentre os sujeitos da pesquisa estão: o docente, formado em 

Letras, com doutorado em Linguística e 30 alunos, na faixa etária entre 10 e 11 anos. 

Como categoria de análise, destaca-se: a contribuição da sequência didática para o 

aprimoramento das competências textuais dos alunos sobre os elementos de organização 

do conteúdo temático da resenha. Para o projeto “Biblioteca da Turma”, inicialmente, 30 

títulos de obras literárias foram indicados pelo docente para compor um acervo a ser lido 

pelos alunos em sistema de trocas durante o ano letivo. Considerando os conteúdos 

curriculares, com base nesse acervo, o professor desenvolveu uma sequência didática com 

o gênero resenha, envolvendo atividades de leitura, produção de texto e análise linguística 

com vistas a participação dos alunos no concurso de leitura da escola intitulado “Mais 

Resenha!”. A sequência didática empregada seguiu os passos: 1. Roda de diálogos: os 

estudantes compartilhavam suas impressões sobre os livros lidos, bem como seus 

conhecimentos prévios sobre o funcionamento social do gênero resenha crítica; 2. Leitura 

estudo de textos: resenhas de circulação em diversos suportes; 3. Escrita de resenhas: 

planejamento e produção; 4. Leitura e análise das produções da turma pelos próprios 

alunos e pelo docente; 5. Reescrita das resenhas; 6. Leitura livre dos textos reescritos para 

turma; 7. Envio das resenhas para o concurso; 8. Publicação: mural de resenhas da turma. 

Ao longo das etapas, discussões sobre as características funcionais e textuais do gênero 

resenha crítica foram exploradas: inicialmente, os estudantes elencaram como 

características da resenha, o movimento retórico do resumo e o da crítica - quanto ao 

mailto:adrianarosa100@gmail.com
mailto:josebatista.40@gmail.com


 

  

Página | 127  
 

resumo, indicavam contar toda a história do livro, e no que se refere à crítica, registrar se 

gostou ou não do livro; na produção final, os estudantes demonstraram conhecer outros 

elementos do conteúdo temático do gênero, como a apresentação da estruturação da obra 

e referência bibliográfica, notas sobre autor, e ainda detalhes sobre critérios de avaliação 

de um livro. Reflexões sobre os valores sociais, estéticos e afetivos dos livros lidos 

perpassaram todo o processo pedagógico. No que se refere à composição e ao estilo da 

resenha, os estudantes também avançaram nas suas competências discursivas: 

apagamento de marcas de oralidade; aumento do nível de formalidade com base na 

seleção lexical; exploração da adjetivação avaliativa do autor-obra resenhada; 

desenvolvimento de estratégias de resumo. Os alunos demonstraram compreender o 

poder de ação do gênero textual resenha de mediar reflexões críticas dos leitores em 

sociedade. Os resultados apontam que a proposta didática favoreceu a leitura por prazer 

e compromisso crítico, além da vivência estética e afetiva da literatura com a produção e 

a socialização de sentidos possíveis em coletividade.  

 

Palavras-chave: gênero textual, resenha crítica, ensino, leitura, escrita. 
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La presente comunicación se propone dar cuenta de los avances relativos a la recepción 

de los géneros orales en el ámbito de la educación superior universitaria y su incidencia 

en la actuación de los estudiantes. Nos interesan aquellos géneros orales que intervienen 

en la exposición de saberes, tanto de parte de docentes como de estudiantes, la clase y las 

evaluaciones orales, así como los que pretenden orientar o reorientar las actividades de 

estudio, las consignas y los comentarios evaluativos. Actualmente, los ingresantes en la 

universidad reconocen que gran parte de las dificultades se relacionan con la escucha y la 

comprensión de estos (surge tal reconocimiento de encuestas de opción múltiple y 

preguntas de jerarquización propuestas en el corte del primer cuatrimestre del primer año 

de nuestras carreras universitarias). Sin embargo, las orientaciones que se difunden en el 

ámbito tienden exclusivamente a reponer modelos que pretenden reproducir formalmente 

las prácticas y no contribuir a una reflexión crítica sobre las mismas.  
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A más de 20 años de la recuperación de la lengua oral como contenido escolar, no se ha 

logrado un avance efectivo en las prácticas. A pesar de las recomendaciones, que de todos 

modos no son demasiado precisas en los diseños nacionales, la reflexión sobre los géneros 

orales no ha logrado ocupar el espacio escolar por la hegemonía de la escritura (P. 

Navarro, 2010 y 2013). Al tiempo que se fortalece la relación con la escritura se olvida la 

base interactiva de toda producción verbal. La actividad verbal oral parece resultado de 

la capacidad de hablar y no de la mediación intencionada del docente. El ámbito 

universitario es altamente conservador al respecto: no hay cambios en las prácticas 

docentes y poca reflexión sobre los géneros que orienten las actividades estudiantiles. 

Consideramos que el reconocimiento de lo oral como contenido en nuestros cursos 

debería reclamar una planificación de nuestra intervención consecuente con un objetivo 

que debe diferenciarse de aquellos que se ocupan de la producción escrita de los 

estudiantes (Besson y Canelas-Trevisi, 1994).  

El punto de partida de la secuencia consistió en transformar la tradicional clase expositiva 

en un espacio abierto a la interacción. El objetivo, inicialmente, es proyectar la necesaria 

relación entre la exposición oral y la escrita para distinguir ambos canales, así como la 

diferencia entre la comunicación oral con o sin propósitos académicos. No se espera con 

la propuesta orientar a los/as docentes (las entrevistas contribuyeron solamente a 

reconocer las dimensiones de la problemática). Los recursos metodológicos a 

instrumentar son variados y pretenden recuperar en cada momento del desarrollo de la 

secuencia la incidencia en las prácticas. Por un lado, se evaluarán los índices de 

cumplimiento de las actividades áulicas, en el espacio de exposición teórica (interactiva) 

y en los talleres de escritura; por otro lado, se entrevistará a grupos aleatorios para 

recuperar sus impresiones acerca de la propuesta de intervención y, finalmente, se 

analizarán los discursos preparatorios de exposiciones orales y escritas -protocolos- de 

estudiantes para recuperar cómo el conocimiento construido fortalece su autonomía para 

resolver los desafíos.  

Palabras clave: oralidad, universidad, presuposiciones docentes, imagen autoral 
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Géneros y traducción: la Crônica 

 

Alicia Rosetti 

Universidad Nacional de Rosario  

alirosetti.ar@gmail.com 
 

El presente trabajo propone analizar, en el ámbito de la práctica de la materia Traducción 

Literaria de la Carrera Traductor Público en Portugués de la UNR, las dificultades para 

establecer una metodología al traducir al español un género brasileño situado en las 

fronteras de la literatura y el periodismo: la Crônica.  

La Crônica definida por los diccionarios como un relato histórico o de hechos cotidianos 

se convierte, en el S. XX, en un género brasileño.  

En Argentina el único exponente de este gênero anfíbio, que não é ficção, não é poesia, 

não é crítica, e nem ensaio, ou teoria – é crônica como expresa José Castello (2007) es 

el escritor Roberto Arlt, con sus “Aguafuertes”, género que no ha tenido continuadores 

entre los escritores argentinos. 

¿Cómo posicionarse frente a un género poco difundido en nuestra lengua materna? 

¿Cómo indicarle al alumno el camino a seguir cuando debe enfrentarse a la traducción de 

una crônica? 

Puesto que, según lo expresa Eco ( 2008:23) traducir quiere decir entender tanto el sistema 

interno de una lengua como la estructura de un texto determinado en esa lengua , y 

construir un duplicado del sistema textual que ,según una determinada descripción ,pueda 

producir efectos análogos en el lector , y como afirma Coseriu ( 1991: 221-222) el 

cometido de una traducción desde el punto de vista lingüístico es el de reproducir, no el 

mismo significado sino la misma designación y el mismo sentido con los medios de otra 

lengua, entonces le cabe al traductor preguntarse cómo se denomina el mismo hecho o el 

mismo estado de cosas en otra lengua, en la misma situación.  

Por ello se hace necesario establecer el ejercicio de una lectura instrumental (Averbach: 

2011:35-44) para poder completar una ficha de análisis que servirá de guía y de consulta 

permanente a la hora de comenzar la traducción. La ficha consta de varios ítems: el 

primero es reconocer el género, luego el contexto físico (lugar, fecha de producción, 

soporte, emisor, receptor), el contexto sociosubjetivo (papel social del enunciador, papel 

social del destinatario, lugar social, objetivo de la interacción) y otras características como 

registro de la lengua, figuras de estilo, etc. 
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Presentaremos como ejemplo la ficha de Caras na minha janela, de la escritora brasileña 

Lya Luft y compararemos el original con algunas versiones. Analizaremos la utilidad de 

las fichas confeccionadas, del trabajo previo, de esa lectura crítica que debe realizarse 

antes de comenzar la traducción.  

Según Coseriu (1991:23) la actividad del lenguaje es creadora, productora de novedades, 

quizás la traducción, en el caso de la crônica, debido a que es un género de difícil 

definición, sería una actividad recreadora del lenguaje, renovadora de ciertas novedades. 

 

Palabras claves: Crônica, lectura instrumental, traducción 
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O campo das políticas educacionais no Brasil tem se caracterizado por uma discussão 

incansável sobre a inclusão de alunos com deficiência na sala de aula regular. Contudo, a 

efetivação de práticas inclusivas nas escolas brasileiras mostra-se como um processo 

lento, pois implica não apenas avanços nas políticas públicas, mas, sobretudo, mudanças 

de várias ordens nos contextos educativos: arquitetônicas, pedagógicas, atitudinais. Desse 

modo, tudo indica que a inclusão “[...] ocorreu apenas no papel e não repercutiu na 

proposta de projetos para esse grupo de alunos ou na formação de professores que 

entendam a escola como um espaço de práticas sociais democráticas e situadas 

(CAVALCANTI e SILVA, 2007, p. 221)”. Assim sendo, nesta comunicação, analiso o 

lugar de tensão entre as políticas e as práticas no ensino superior, considerando, mais 

especificamente, como contexto de pesquisa, um curso de licenciatura em línguas 

estrangeiras de uma instituição pública na cidade de João Pessoa, Brasil, que tem 

promovido ações -individuais e coletivas - no sentido de discutir a inclusão no âmbito 

acadêmico. Esta reflexão é parte de projeto mais amplo desenvolvido como pesquisa de 
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pós-doutoramento na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil, no ano de 

2016 (LAEL-PUC), ao longo do qual foi possível elaborar uma cartografia das pesquisas 

realizadas na Linguística Aplicada que enfocam questões de inclusão e formação de 

professores. Ao assumir a concepção do método cartográfico desenvolvido por Deleuze 

e Guattari (1995), que parte, justamente, de uma compreensão sobre a importância de 

acompanhar os processos que são imanentes às transformações de uma geografia, ficou 

evidenciado no projeto o longo caminho a percorrer para que, de fato, comecemos a 

inserir práticas inclusivas nos nossos currículos dos cursos de formação de professores de 

línguas. De tal modo, esta comunicação se alinha ao pressuposto de que “[...] o ambiente 

humano é constituído não só pelo meio físico, como também pelas condutas dos membros 

da espécie humana, que se organizam em atividades coletivas complexas” 

(BRONCKART, 2008, p.112). Por conseguinte, ao adotar uma perspectiva interacionista 

sociodiscursiva, que dá primazia às práticas humanas, considero que os textos, como 

elementos de análise, são os correspondentes empíricos das atividades linguageiras 

(BRONCKART, 2008, p. 121). A partir de uma análise de base qualitativa, examino o 

corpus, que inclui textos publicados sobre pesquisas e projetos de pesquisa, além de 

relatos de alunos bolsistas envolvidos nos projetos em questão. A análise evidenciou que, 

embora um longo percurso de investigação seja vislumbrado, há indícios linguístico-

discursivos apontando para um rompimento com maneiras de intervenção formativa que 

não se enquadram em posicionamentos socio-políticos e com práticas inclusivas.  

Palavras-chave: atividade de linguagem, mediações formativas, inclusão, escola regular, 

formação de professores. 
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A instituição escolar é perpassada por um conjunto de normas que orientam a sua 

constituição, sobretudo, por meio de documentos elaborados e firmados por órgãos de 

instâncias maiores, que determinam os níveis de organização. Partindo dessa perspectiva, 

neste artigo temos o objetivo de investigar o Trabalho Prescrito do professor de Língua 

Portuguesa a partir dos níveis de prescrição que se estabelecem na Matriz de Referência 

para a redação do ENEM, tendo em vista que os documentos oficiais constituem e 

direcionam a atividade, também funcionando como desencadeadoras da ação docente. 

Considerando que as regras e textos se desenvolvem em diferentes instâncias, de acordo 

com a hierarquia e organização de cada ambiente de trabalho, tomamos as prescrições de 

um contexto mais amplo, no âmbito de instituições internacionais, até chegar ao mais 

específico, que seriam as relações que se estabelecem entre professor e aluno em sala de 

aula. Consideramos, pois, o cenário de realização da prova do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM), criada, a princípio, para servir de instrumento de avaliação da 

aprendizagem das competências pelos estudantes, ao final da educação básica, 

assumindo, hoje, a principal forma de seleção para acesso ao nível superior de ensino. 

Chama-nos atenção a posição assumida pela proposta de redação na prova, bem como a 

necessidade de os professores adequarem sua aula para preparar o aluno que irá realizar 

o exame. Para discutir o tema evidenciado, amparamo-nos nos pressupostos da 

Ergonomia, na perspectiva do ensino como trabalho, a partir dos conceitos de prescrição, 

coletivo de trabalho, regras do ofício e ferramentas, dentro das discussões levantadas por 

Amigues (2004) e Souza e Silva (2004), articulados aos estudos do Interacionismo 

Sociodiscursivo (ISD), na proposta de Bronckart (1999), para análise do texto-discurso. 

Zabala e Arnou (2010) fundamentam nossa discussão no que diz respeito ao conceito de 

competência e Bronckart e Machado (2004), ao de capacidade. Desse modo, na pesquisa 

documental, de caráter qualitativo-interpretativista, selecionamos como objeto de estudo 

a Matriz de referência para a redação do ENEM, entendendo-a como um documento que 

direciona a atividade do professor de Língua Portuguesa, que tem o dever de tornar o 

aluno apto à realização da prova do ENEM. Para análise do documento consideramos, 

inicialmente, o contexto de produção e circulação do texto-discurso. No plano linguístico 
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da Matriz, evidenciamos as cinco competências, a partir da observação dos verbos 

utilizados e das modalizações demarcadas em cada descrição. Assim, com base nos 

pressupostos teóricos que orientam nossa discussão, os resultados da nossa análise 

pontuam que os documentos que regulamentam a elaboração da prova, sobretudo a Matriz 

de referência para a redação, ao mesmo tempo em que direcionam o trabalho do avaliador, 

podem também servir de parâmetro para o trabalho realizado pelo professor de Língua 

Portuguesa, já que este deve buscar estratégias para promover o desenvolvimento das 

competências necessárias para que os alunos atinjam o nível esperado de acordo com a 

classificação da matriz, trabalhando cada uma dessas competências, que variam desde o 

domínio da norma padrão da língua, até a construção de uma proposta de intervenção. 

 

Palavras-chave: Matriz de referência. Professor de Língua Portuguesa. Trabalho 

prescrito.  
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A finalidade desta comunicação é apresentar uma análise do processo de transposição 

didática do gênero “reportagem temática” no contexto de formação do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), financiado pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), e desenvolvido na Universidade 

Estadual do Norte do Paraná (UENP), campus de Cornélio Procópio. Esse gênero é um 

dos que foram trabalhados no subprojeto “Letramentos na escola: práticas de leitura e 

produção textual”, o qual tem como foco a construção de um jornal escolar – o Jornal 

PIBID – mediada pela metodologia das sequências didáticas gêneros (SDG) criada pelo 

Interacionismo Sociodiscursivo (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004). Tal jornal escolar está 

na sua terceira edição: 2014, 2015 e 2016. A pesquisa insere-se no interior do projeto de 

pesquisa “Gêneros do jornal como objetos da transposição didática”, cujo objetivo é 

investigar, por diversos ângulos, o processo da transposição didática (externa e interna) 

dos gêneros que compõem o Jornal PIBID, tendo como foco a tríade que contempla: 1) o 

trabalho docente (ensino); 2) as ferramentas e objetos de ensino; 3) a aprendizagem dos 

alunos. Para esta comunicação, o objetivo é investigar o processo de didatização do 

gênero “reportagem” conduzido por uma SDG elaborada para o ano de 2014 e 

reconcebida para as intervenções de 2015 e de 2016, comparando o trabalho realizado 

nos três anos, a fim de evidenciar alterações nas representações e concepções dos atores 

envolvidos no processo – professores em formação inicial e continuada – em relação à 
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língua, ensino e ao próprio gênero unificador da intervenção didática. Os pressupostos 

teóricos advêm dos estudos do Interacionismo Sociodiscursivo (BRONCKART, 2003, 

2006, 2008), e concentram-se nos pilares teórico-metodológicos da ferramenta 

“sequência didática de gêneros” (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004), nos conceitos de 

representação (BRONCKART, 2003) e reconcepção do trabalho docente (SAUJAT, 

2002) e em aportes de pesquisas sobre gêneros do jornal (BONINI, 2003; 

KINDERMANN, 2014). Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa (FLIK, 

2009), ancorada nos pressupostos da pesquisa-ação (THIOLLENT, 2011), em que a 

pesquisadora é também a coordenadora do subprojeto em questão, sendo, assim, sujeito 

cooperativo e participativo da pesquisa. Os resultados preliminares apontam para uma 

tentativa de, no segundo e no terceiro ano de intervenção, dar mais voz e autonomia aos 

alunos-jornalistas na condução das atividades de construção do jornal escolar, o que 

coaduna com uma das “chaves” para o ensino da escrita proposta por Dolz (2009) – 

incentivar a autonomia dos alunos. Outro ponto destacado é a reconcepção em relação à 

forma de conceber o jornal e, consequentemente, o jornal escolar, não apenas como um 

suporte textual, isto é, um locus físico ou virtual com formato específico que serve de 

base ou ambiente de fixação do gênero materializado como texto (MARCUSCHI, 2008), 

mas também como um hipergênero, um gênero construído a partir do encaixe de outros 

(BONINI, 2003). Essa noção de hipergênero auxiliou a refletir sobre a singularidade 

comunicacional do jornal escolar e o papel da reportagem temática nesse contexto. 

 

Palavras-chave: gênero textual; reportagem, jornal escolar.  
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Nosso trabalho objetiva refletir acerca da relação entre objetos a ensinar e objetos 

efetivamente ensinados na efetivação do ensino-aprendizagem de português como língua 

materna. Calcados em pesquisas recentes (SCHNEUWLY, 2010; CHABANNE E 

DEZUTTER, 2011; RONVEAUX ET ALLI, 2013) em torno da transposição didática no 

ensino de francês como língua materna (FLM), observamos a ocorrência de camadas de 
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transposições, nas quais as instruções dos textos formativos e/ou prescritivos são 

adaptadas a partir do agir efetivo de professores e alunos. Observar como o professor 

coloca em cena o objeto ensinado, identificar que dimensões desse objeto ele privilegia e 

quais descarta é uma ação essencial para o desenvolvimento das dimensões 

epistemológicas, didáticas e avaliativas da gestão do trabalho escolar, da formação 

docente e da superação do fracasso educacional. Nossa pesquisa se fundamenta na 

seguinte questão central: Como o professor organiza os dispositivos didáticos de forma a 

guiar o aluno para o desenvolvimento das capacidades de linguagem necessárias à 

produção de textos de opinião em língua portuguesa? Qual a relação desses dispositivos 

didáticos com a transposição interna realizada pelo professor? Dessa forma, observamos 

e gravamos uma sequência de oito aulas dedicadas ao ensino da produção de textos de 

opinião de quatro professores do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental, perfazendo um 

total de 32 aulas. A gravação de cada aula foi precedida por entrevistas com os 

professores, a fim de que estes esclarecessem seus motivos e intenções com a aula a ser 

gravada. As aulas foram transcritas e segmentadas, sendo escolhidos os trechos referentes 

ao objeto ensinado referente: texto de opinião. Assim, foi coletado um repertório de 

dispositivos didáticos que foi analisado e organizado em categorias, a fim de revelar as 

escolhas realizadas pelos professores e as suas consequências para o desenvolvimento 

linguageiro dos alunos. A categorização dos dispositivos didáticos revelou que os 

professores e demais componentes do corpo docente de uma escola específica não 

recebem o currículo de forma passiva. Cada professor reconstrói o objeto de ensino de 

acordo com a sua formação e suas crenças (principalmente as crenças relacionadas a como 

o aluno aprende). Os critérios utilizados pelos professores para essa transposição interna 

se baseiam, portanto, nas representações de cada professor em relação ao objeto de 

conhecimento, ao que ele ou ela julgam essenciais que o aluno aprenda. Também foi 

possível observar um segundo fator que leva o professor a modificar os dispositivos 

didáticos utilizados: as condições específicas de cada grupo de alunos. Essas condições 

variam, pois há diferenças entre as capacidades de linguagem prévias desenvolvidas pelos 

alunos. Por isso, o professor precisa, constantemente adaptar os dispositivos previamente 

configurados. Faz, então, uso de outros gêneros (cartas, reportagens, textos informativos) 

e de outras práticas (trabalhos em grupo, textos coletivos) para realizar uma determinada 

aproximação entre a transposição externa e os saberes constituídos e consolidados na 

engenharia da transposição: os manuais escolares, os textos de planificação, os 

instrumentos avaliativos, realizando uma tentativa de adaptá-los ao tempo e espaço 

escolares. Mais atenção deve ser dada ao discurso do professor e aos gêneros que ele 

produz no seu trabalho didático: os dispositivos didáticos; as institucionalizações; as 

reformulações; as consignas e comandos; as tarefas e exercícios propostos, cada um 
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desses gêneros é a construção de uma prática e de um terceiro nível de transposição: a 

dos saberes efetivamente ensinados. 

PALAVRAS-CHAVE: Transposição didática. Objetos de aprendizagem. Texto de 

Opinião. 
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A Linguística Aplicada, campo no qual se insere esta pesquisa, dialoga com outras 

ciências sociais e humanas buscando responder a questionamentos de investigações que 

julgam a linguagem como tendo “um papel constitutivo nos saberes, nas configurações 

identitárias e nas relações [...] que formam, conformam, deformam, informam, 

transformam as realidades que construímos” (KLEIMAN, 2013, p. 43). Essa realidade 

(re)construída do/pelo professor é evidenciada por meio da linguagem quando este 

tipifica seu trabalho. O processo de (re)narrar o percurso docente possibilita ao professor 

refletir acerca do seu fazer pedagógico, do seu contexto de trabalho e da sua própria 

formação continuada. Considerando que essa constante transformação afeta diretamente 

a educação e o fazer do professor, e entendendo que este trabalhador reconfigura o seu 

agir para adaptar-se a diferentes contextos de ensino, o objetivo geral desta pesquisa é 

averiguar que representações e reconfigurações são evidenciadas no discurso de uma 

professora ao relatar sua primeira experiência no ensino a distancia como formadora da 

disciplina de Linguística em um curso de especialização. Para tanto, as análises dos dados 

gerados por meio de uma entrevista semiestruturada gravada em áudio foram feitas a 

partir de dois questionamentos, quais sejam: Como a professora compreende o gênero 

profissional no contexto do ensino a distância?; Quais reconceptualizações ela faz do 

ensino presencial para agir no ensino virtual? Tomando o texto oral produzido na 

entrevista como corpus para nossas análises, a discussão que propomos fundamenta-se 

no construto teórico e metodológico do Interacionismo Sociodiscursivo (BRONCKART, 
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1999, 2006, 2008; MACHADO, BRONCKART, 2009), como também considera os 

princípios e conceitos da Clínica da Atividade (CLOT, 2006; 2010), quando abordamos 

questões relativas ao gênero profissional, coletivo de trabalho e prescrições. Os resultados 

parciais revelam que a professora, que até o momento havia atuado por trinta anos apenas 

em cursos presenciais, não reconhece o agir profissional docente no contexto do ensino a 

distância. As questões acerca do ensino-aprendizagem, interação, planejamento da sala 

de aula, dentre outras atribuições para o trabalho em ambientes virtuais de ensino foram 

geradores de estresse, inquietações e descontentamento. A docente afirma que não se 

sentiu professora e que, na verdade, não reconhecia seu trabalho em tal contexto. O 

processo reflexivo dessa profissional contribuiu para a “formação por meio da análise do 

agir” (BRONCKART, 2008, p. 107), pois, ao refletir e compartilhar suas experiências, a 

docente demonstrou uma preocupação em tomar novos caminhos e desenvolver 

diferentes saberes para adequar-se ao novo e desafiante ambiente educacional. 

 

Palavras chaves: representações; gênero profissional; docência; ensino a distância.  
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Cette communication a pour objectif de discuter le rôle du professeur pour le 

développement des capacités langagières lors de l’application d’une séquence didactique 

pour enseigner à produire un article scientifique. La séquence didactique (SD) a été 

élaborée pour les étudiants de la dernière année de la Licence en Lettres Modernes option 

français, visant à leur enseigner à produire un article scientifique en français. Ces 

étudiants étaient inscrits au cours monographique à propos d’un auteur d’expression 

francophone qui avait comme tâche finale l’écriture d’un article scientifique. Pour 

développer cette séquence didactique, nous nous sommes appuyés sur les concepts de 

l’interactionnisme socio-discursif (Bronckart, 1999/2012; Schneuwly et Dolz, 2004), qui 

mailto:jaci.tonelli@usp.br


 

  

Página | 138  
 

a comme une des bases premières les études de Vygostki (1998 ; 2004/1934). 

Premièrement, nous avons recueilli un corpus d’articles scientifiques en français de 

revues académiques réputées appartenant au domaine des études littéraires. Ensuite, 

l’analyse du corpus a été faite à partir du modèle de l’architecture textuelle (Bronckart, 

1999/2012), avant laquelle nous avons entrepris une réflexion sur le contexte de 

production – physique et socio-subjectif – des textes (Bronckart, 2006). A partir de ces 

analyses ainsi que des études développées à propos de l’écriture académique (Perrotta, 

2004; Motta-Roth e Hendges, 2010; Machado, Lousada e Abreu-Tardelli, 2005, 

Guimarães-Santos, 2013; Lousada, Rocha et Guimarães-Santos, 2015 ; Rinck, 2005 ; 

2006 ; Delcambre, 2014) nous avons construit le modèle didactique (Di Pietro et al., 

1996-7) du genre, qui identifie ses caractéristiques enseignables. Pour réfléchir sur le rôle 

du professeur lors de application de la SD, nous nous sommes basés sur les gestes 

didactiques (Schneuwly, 2009). Au cours du semestre, les étudiants ont produit une 

première version de leurs articles; ensuite, à partir du modèle didactique et de l’analyse 

de ces premières versions élaborées par les étudiants, nous avons proposé une séquence 

didactique (SD) pour développer leurs capacités langagières (Dolz, Pasquier et Bronckart, 

1993), visant à les aider à produire la version finale de leur article. En vue de comprendre 

comment l’agir de la professeure lors de l’application de la séquence didactique a 

contribué au développement des capacités langagières des étudiants, les cours de la SD 

ont été filmés et transcrits. Cette recherche est participative dans la mesure où le chercheur 

était présent dans les séances d’application de la SD, mais ce n’était pas lui la professeure 

qui a appliqué la SD. Les deux versions des articles produits par les étudiants ont été 

analysées et comparées pour vérifier si et de quelle manière l’agir de la professeure lors 

de l’application de SD a pu développer leurs capacités langagières, ceci parce que notre 

recherche vise la mise à l’épreuve d’une ingénierie didactique. Dans notre présentation, 

nous montrerons les analyses des productions des étudiants, pour discuter quel a été l’effet 

de l’intervention du professeur dans le développement (ou pas) des capacités langagières 

des étudiants. 

 

Mots-clé : séquence didactique ; capacités langagières ; gestes didactiques ; ZDP ; article 

scientifique 
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Este trabalho originou-se das investigações realizadas junto ao Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), desenvolvido com acadêmicos do curso de Letras 

da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus de Aquidauana, Brasil. No 

PIBID, alunos de cursos de Licenciatura têm a oportunidade de ministrarem aulas para 

estudantes da educação básica; antecipando, assim, o contato com a atividade profissional 

e com o desenvolvimento de práticas e estratégias de ensino. Os acadêmicos, ainda, são 

coordenados por professores formadores, que acompanham o planejamento e a execução 

das aulas. Nesse contexto, surgiu a oportunidade, no ano de 2016, de aliar o PIBID a 

iniciativas de pesquisa, culminando no projeto Discursos e práticas do professor de 

português em formação: um diálogo entre escola e universidade. Tendo em vista o 

acompanhamento da formação docente e a regulação do poder de agir (CLOT, 2006, 

2010), o referido projeto atuou, metodologicamente, por meio da gravação de aulas – que 

visavam ao ensino de gêneros textuais da esfera jornalística, como notícia, reportagem, 

crônica, resenha, etc. – e posterior entrevistas de autoconfrontação cruzada (ACC), com 

o objetivo de possibilitar aos professores em formação se verem em cena, ministrando as 

aulas por eles planejadas e refletindo sobre impedimentos, motivos, intenções e 

modificações do agir docente em fase inicial. O método da ACC possibilitou o 

investimento em uma análise linguístico-discursiva, fundamentada nos pressupostos do 

interacionismo sociodiscursivo (BRONCKART, 1999, 2006, 2008), abrindo espaço para 

a reflexão dialógica do fazer. Foram delimitadas, para isso, marcas textuais e enunciativas 

que compunham o discurso dos professores em formação e ofereciam pistas sobre o seu 

agir em sala de aula. Os dados apurados até o momento revelaram que a ACC é capaz de 

incitar modificações no agir, despertando a consciência para a recondução profissional. 

Nesse viés, foram apontadas pelos professores em formação, entre as possibilidades de 

revistar a atividade profissional, estratégias didáticas que colocam o aluno da escola como 

protagonista do seu processo de escrita. No horizonte de análise, aponta-se para a 

(re)construção das representações (MOSCOVICI, 2003) de professor e seus efeitos no 

processo de ensino-aprendizagem da produção de texto. Nessa medida, as representações 

apresentam indícios para a compreensão dos modos de dizer e fazer acionados no discurso 

dos professores em formação; mostrando-se, também, como construto capaz de esclarecer 

os motivos pelos quais os professores em fase inicial escolhem determinadas estratégias 

de didatização no curso do seu agir.  
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Palavras-chave: autoconfrontação cruzada; formação docente; prática profissional. 
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 Na sociedade atual, é comum que questões como multiletramentos e avanços 

tecnológicos estejam presentes em discussões que tematizam sobre a leitura, escrita e 

ensino/aprendizagem de línguas. Para Bronckart (2003, p. 69), “uma língua natural só 

pode ser aprendida através das produções verbais efetivas, que assumem aspectos muito 

diversos, principalmente por serem articuladas a situações de comunicação muito 

diferentes”. Assim, a linguagem está associada a uma série de interações que ocorrem 

entre os sujeitos e pode ser compreendida no âmbito das práticas sociais. A ação de 

linguagem, “reúne e integra parâmetros do contexto de produção e do conteúdo temático, 

tais como determinado agente os mobiliza, quando empreende uma intervenção verbal 

(BRONCKART 2003, p. 99).” Em uma perspectiva sociointeracionista, os textos podem 

ser compreendidos como “produtos da atividade de linguagem em funcionamento 

permanente nas formações sociais (BRONCKART 2003, p.137)” e evidenciam a forma 

como a sociedade se comunica e interage. Nessa dimensão, o contexto de produção 

envolve aspectos como o lugar e o momento de produção que podem influenciar o modo 

como um texto é organizado. Considerando-se que os textos têm por objetivo a interação 

e que para o aprendizado de um gênero textual é importante um trabalho sistematizado 

por parte do professor, esta proposta tematiza sobre o gênero charge. Por ser um gênero 

opinativo, a charge é publicada, geralmente, na seção Opinião e constitui-se a partir da 

articulação entre várias semioses. Sua função comunicativa é apresentar, por meio do 

humor, uma crítica, seja ligada a questões políticas, seja a fatos do cotidiano. Entende-se 

que o ensino/aprendizagem desse gênero pode se beneficiar dos princípios norteadores da 
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sequência didática (SD). Segundo Dolz e Schneuwly, a sequência didática pode ser 

descrita como “um conjunto de módulos escolares organizadas sistematicamente em 

torno de uma atividade de linguagem dentro de um projeto de classe (1998, p. 93).” 

Cristovão afirma que “a sequência didática é considerada um conjunto de atividades 

progressivas, planificadas, guiadas ou por um tema, ou por um objetivo geral, ou por uma 

produção dentro de um projeto de classe (2009, p. 35).” A partir dessas considerações, 

este trabalho propõe: (i) analisar a charge com vistas a compreender como a 

multimodalidade influencia na construção do gênero; (ii) apresentar as potencialidades 

da SD para o ensino/aprendizagem desse gênero; e (iii) apresentar os resultados da 

aplicação de uma SD para alunos do ensino fundamental, no contexto de atividades do 

PIBID. O quadro teórico que sustenta esta proposta reúne autores como Cristovão (2009), 

Bronckart (2003), Dolz e Schneuwly (1998), Perelman (1987), Kress (2006), Koch 

(2008), Ramos & Vergueiro (2009), Dionísio (2005), Machado & Bezerra (2005), Jewitt 

(2005), Santaella (2013), Dollabela (2007), Cavalcanti (2008) e Romualdo (2000). As 

análises parciais evidenciam que a SD contribui para que os aprendizes se apropriem das 

características constitutivas do gênero charge. Apontam, ainda, a relevância de se 

trabalhar com a produção de inferências no contexto da SD para que os alunos possam 

compreender como a linguagem verbal articula-se à linguagem não verbal. A relevância 

da investigação justifica-se pela necessidade de proporcionar a reflexão dos alunos em 

relação aos mecanismos multimodais utilizados na construção desse gênero.  

PALAVRAS CHAVE: Gênero de Texto. Charge. Sequência Didática. 
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Resumo: O objetivo central deste trabalho é analisar uma sequência didática com o gênero 

textual “resenha crítica”, observando processos de retextualização do gênero escrito para 

uma produção audiovisual. A experiência pedagógica foi realizada numa escola pública 
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brasileira, Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco, com alunos do 

6º ano do Ensino Fundamental, em 2016. O referencial teórico aporta-se na perspectiva 

do Interacionismo Sociodiscursivo. No âmbito dos processos de ensino e aprendizagem 

de língua, os gêneros textuais são peças fundamentais para elaboração de sequências 

didáticas que objetivem desenvolver as capacidades de linguagem dos estudantes (DOLZ 

& SCHNEUWLY, 2011). Isso porque os gêneros são tipos relativamente estáveis 

enunciados intrinsicamente relacionados à situação de comunicação, elaborados em razão 

das necessidades interativas, possuindo caraterísticas típicas quanto ao seu conteúdo, 

composição e estilo (BAKHTIN,1997). Na sala de aula, considerando a diversidade de 

condições de produção, o gênero resenha poderá ser abordado na sua relação escrita-fala, 

e, nesse sentido, é preciso se utilizar de estratégias operacionais de retextualização (cf. 

MARCUSCHI, 2004). Essa pesquisa-ação tem por base a análise qualitativa. Seu corpus 

é composto de registros de observações de 10 horas-aulas de Língua Portuguesa, do 

projeto de ensino “Biblioteca da Turma”. Um docente, formado em Letras, com 

doutorado em Linguística e 30 alunos, na faixa etária entre 10 e 11 anos, são os sujeitos 

da pesquisa. Como categoria de análise, destaca-se: as operações textual-discursivas na 

passagem da resenha escrita para modalidade oral. No projeto de ensino em tela, para 

leitura do grupo classe, o docente selecionou 30 títulos de obras literárias para compor 

um acervo a ser lido pelos alunos em sistema de trocas durante o ano letivo. Considerando 

esse acervo, o professor desenvolveu uma sequência didática com o gênero resenha: 

inicialmente abordou a leitura e produção do texto escrito e posteriormente a 

retextualização audiovisual. Esse último módulo da sequência didática é o nosso foco de 

análise. Nessa etapa pedagógica, a sequência empregada girou em torno da proposta de 

se elaborar “resenhas em vídeo” para composição de uma mostra a ser apresentada no 

Festival de Arte da escola. Os passos didáticos foram: discussão comentada de vídeos 

produzidos por “booktubers” brasileiros: leitores assíduos de literatura, que gravam 

vídeos a fim de compartilhar suas opiniões críticas a respeito das obras lidas; 

problematização em pequenos grupos: que recursos seriam necessários para 

retextualização da resenha escrita para audiovisual; planejamento para produção 

audiovisual: o roteiro; produção audiovisual extraclasse; análise coletiva das produções 

dos alunos em sala de aula; refacção das produções, agora em pequenos grupos de 

trabalho, para apresentação na mostra de resenhas em vídeo. Durante o percurso de 

estudo, o docente destacou os processos de adaptação envolvidos na retextualização, 

especialmente os aspectos textuais e discursivos, tais: introdução de marcas interacionais, 

dêiticos e questões retóricas que estreitam a idealização de diálogo face-a-face; 

manutenção do apagamento das hesitações e repetições ou redundâncias, já trabalhadas 

na produção do texto escrito; introdução da entonação diante da eliminação da pontuação; 

seleção de novo léxico, tratamento estilístico para adaptação ao novo contexto 

comunicativo – mostra em festival de artes; reorganização tópica do conteúdo temático, 

num roteiro que se enfatiza mais a crítica do que o resumo ou notas sobre autor, bem 

como se realça a espontaneidade na fala; introdução de elementos de linguagem não-

verbal típicos da produção em vídeo (expressão facial; qualidade do som e da imagem; 

cenário; indumentária; etc.). Os resultados apontam que a proposta didática, trabalhada 

num sistema dialógico de experiências compartilhadas, favoreceu a construção de 
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competências de linguagem que envolvem a produção da fala pública formal com base 

no planejamento prévio escrito. A reflexão pedagógica sobre a retextualização na 

passagem da resenha escrita para a audiovisual mostrou que o processo envolve operações 

discursivas e textuais complexas que interferem tanto no código linguístico quanto na 

construção de sentido.  

 

Palavras-chave: gênero textual, resenha crítica, retextualização, booktubers. 
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A Linguística Aplicada (LA) nas últimas décadas vem promovendo diálogos profícuos 

com outras ciências humanas e sociais como a Psicologia, a Sociologia e a Filosofia, 

possibilitando novos olhares sobre diversos contextos. Nesse sentido, a LA vem 

ampliando as fronteiras das pesquisas sobre o trabalho docente, criando discussões e 

questionamentos sobre o agir docente e sobre o papel do professor e de outros atores no 

sistema educacional. Compreender o trabalho docente é percorrer as várias vias que se 

entrecruzam, em um processo contínuo e continuado (TARDIF, 2000). Para tanto, o olhar 

singular de uma professora desta pesquisa sob o planejamento da aula se revela como 

uma fonte de tradução do seu fazer, revelando suas interpretações acerca dos alunos, do 

conteúdo programático, do próprio contexto de trabalho e principalmente, dos seus 

saberes, não apenas aqueles relacionados à docência, mas dos saberes que perpassam o 

seu desenvolvimento humano e profissional, constituindo-a como sujeito de sua prática. 

Sendo assim, a partir das representações dessa professora de inglês de um curso livre, na 

cidade de João Pessoa, na Paraíba, Brasil, visamos identificar como o papel do 

planejamento em seu trabalho, sob a ótica da Linguística Aplicada interdisciplinar e 

mestiça (MOITA LOPES, 2006, 2011, 2013) influenciam nas (re)configurações e na 

compreensão do seu agir docente. Para tanto, os dados foram analisados sob a luz do 

Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) em uma interlocução com os estudos vygotskianos 

(2007 [1984], 2008 [1987]) sobre desenvolvimento humano e com os mundos objetivo, 

social e subjetivo de Habermas (1987, 2010). Como instrumentos metodológicos, 

apropriamo-nos do questionário e da entrevista pré-tarefa, a fim de que o perfil da 

professora fosse traçado e de que suas representações acerca do planejamento da aula 

fossem evidenciadas. A partir dos textos/discursos produzidos, as duas categorias de 

análise utilizadas, quais sejam as modalizações e índices de pessoas, ressaltaram o papel 

de vários atores sociais que influenciam e direcionam o seu trabalho e comprometimento 

com o seu ofício. Uma (re)leitura e consequente adaptação do seu planejamento foram 

relevantes para a confirmação da autonomia dessa professora enquanto sujeito/autor de 
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sua prática docente. Autonomia que permite a colaboradora deter e (re)configurar o 

conhecimento de todas as etapas do seu trabalho, desde o início até o final, em um 

processo contínuo de conscientização e de compreensão do todo e dos saberes necessários 

ao/para o seu agir docente. Desse modo, um encadeamento de ações, tais como, refletir 

sobre a importância de se trabalhar as necessidades dos alunos no processo de aquisição 

de um outro idioma, adequar o contexto de trabalho aos impedimentos/conflitos que 

surgem e (re)dimensionar o seu fazer docente, caracterizam-se como etapas significativas 

no seu planejamento.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Linguística Aplicada. Interacionismo Sociodiscursivo. Trabalho 

docente. Planejamento. Língua inglesa. 
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 A proposta em tela tem como objetivo evidenciar como ocorrem as interações em sala 

de aula para a transposição do objeto de ensino em objeto efetivamente ensinado 

(CHEVALLARD, 1985). Sob os aportes da didática das línguas e da abordagem teórico-

metodológica do Interacionismo Sociodiscursivo da Escola de Genebra nos apoiamos nos 

gestos fundamentais visto que tem como função desvelar a atividade docente realizada 

em sala de aula, considerando a transformação dos referidos objetos. Adentrar no campo 

dos gestos possibilita também adentrar nas novas significações compartilhadas por 

professores e alunos para nos aproximarmos das significações sociais de referência 

(SCHNEUWLY; DOLZ, 2009). Os gestos fundamentais são categorizados em 

implementação dos dispositivos didáticos, memória didática, regulação interna, regulação 

local e institucionalização. O caráter intervencionista desta pesquisa provém de um 

trabalho realizado em parceria entre uma pesquisadora de uma universidade pública e 

professores da escola pública localizadas na região centro-sul do Paraná, no sul do Brasil. 

O recorte para esta apresentação parte da tríade didática - uma professora de língua 

inglesa, alunos de terceiro ano de Ensino Médio e uma sequência didática (SD) do gênero 

notícia. A SD foi construída pela pesquisadora e professora da turma com o intuito de 

aprimorar as capacidades de linguagem e estratégias de leitura referentes ao gênero 

proposto para o ensino de leitura em Língua Inglesa como Língua Estrangeira. Doze aulas 
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foram ministradas pela professora da turma entre agosto e setembro de 2016. O trabalho 

foi gravado e transcrito. Os critérios utilizados para analisar contemplam macroestrutura, 

sinopse (DOLZ, RONVEAUX; SCHNEUWLY,, 2005) bem como os gestos previamente 

elencados. As análises evidenciam que a macroestrutura apresenta os elementos de uma 

SD - apresentação inicial, avaliação inicial e final, além de 3 módulos. A sinopse 

evidencia os elementos expostos e seus desdobramentos conforme a condução da prática 

realizada em sala durante os módulos dada a introdução de 49 atividades e 3 textos e 

durante as avaliações compostas de 21 atividades e 2 textos. Os gestos didáticos 

empregados em larga escala compreendem implementação dos dispositivos didáticos que 

por sua vez estão aliados ao gesto da regulação local, na qual a professora constantemente 

precisa explicar os enunciados que estão em LE e reapresentá-los com explanações e 

traduções de palavras ou segmentos não compreendidos pelos alunos para a L1. A 

regulação interna evidencia uma complexificação nas atividades da avaliação inicial de 

leitura para a avaliação final que está aliada ao trabalho realizado durante os módulos. A 

memória didática é comum no início da aula, na revisão de vocábulos e de conteúdo 

temático. A institucionalização ocorre para tratar de dimensões específicas do gênero 

notícia como o lead por exemplo. O estudo apresentado mostra que os gestos didáticos 

possibilitam reconstruir a prática e prover reflexão sobre o como fazer auxiliando assim 

a refletir sobre o ensino de Língua Inglesa.  

 

Palavras-chave: leitura em Língua Inglesa, gêneto notícia, gestos didáticos. 
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Entre nossos interesses de pesquisa, estão as práticas linguageiras materializadas nos 

relatórios de estágio, gênero de texto/discursivo pertencente à esfera acadêmico-

profissional. Por isso, neste artigo, apresentamos um recorte da nossa pesquisa de 

doutorado que consiste na análise de quatro relatórios produzidos por uma professora-

estagiária ao longo dos dois anos de estágio supervisionado desenvolvidos em uma 

universidade pública brasileira. Objetivamos identificar e problematizar as 

representações presentes nesses textos-discursos (BRONCKART, 1999) e o que revelam 

quanto ao processo de construção identitária de uma licencianda em Letras, habilitação 



 

  

Página | 146  
 

Língua Portuguesa. A presente pesquisa, de natureza qualitativo-interpretativista, está 

alinhada à Linguística Aplicada brasileira de cunho transcisciplinar, visto que tem 

compromisso com a formação dos futuros professores, seu desenvolvimento 

socioprofissional e com a compreensão das especificidades do trabalho docente, a fim de 

dar visibilidade às diferentes dimensões que o constituem. Para tanto, mobilizamos o 

seguinte arcabouço teórico-metodológico: i) os Estudos do Letramento, a partir das 

contribuições de Kleiman (2005; 2006; 2016), Kleiman e Reichmann (2012), Reichmann 

(2015; 2016), Valsechi (2016); ii) as investigações desenvolvidas no âmbito do 

Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), dentre elas, Bronckart (1999; 2006; 2008; 2009), 

Bronckart & Machado (2004), Machado (2007; 2009), Machado & Bronckart (2009), 

Lopes (2007), Rodrigues (2011), Leurquin (2013), Pereira, Medrado & Reichmann 

(2015); as contribuições da Ergonomia e da Clínica da Atividade, em especial, as 

pesquisas de Clot ([1999]2007), Amigues (2004), Saujat (2004), Faïta (2002). Sendo 

assim, analisamos alguns excertos dos relatórios de estágio com base no folhado textual 

(BRONCKART, 1999), mais especificamente nos detemos ao conteúdo temático, 

pertencente ao nível organizacional, e as modalizações, vozes e marcas de pessoa, 

pertencentes ao nível de análise enunciativo, a fim de desvelarmos como o estágio 

supervisionado, seus principais atores (professora-estagiária, professores-supervisores, 

professores-formadores, alunos da escola-campo) e o trabalho docente são representados 

por meio dos textos-discursos que constituem o gênero relatório de estágio e o que isso 

revela quanto à complexidade e multidimensionalidade da atividade de ensino e da 

formação inicial do professor de língua portuguesa. Ao fim desse estudo, constatamos 

que as representações delineiam, a saber: o estágio supervisionado como espaço de 

conflitos, negociações e desenvolvimento socioprofissional; a professora-estagiária 

como o principal elo que une os demais atores envolvidos (alunos, professor/a-

supervisor/a, diretores, professora-formadora); os professores-supervisores como atores 

fundamentais no processo de vinculação e na realização dos estágios, os quais apresentam 

perfis e relações distintas com o ofício docente; os alunos, ora como um coletivo 

desinteressado e indisciplinado, ora por turmas que se tonaram a fonte de satisfação e 

realização para a professora iniciante; e, por fim, o agir docente, representado 

predominante como prática pedagógica tradicional, visto que apenas uma das 

professoras-supervisoras foi citada como “interessante” e, no que tange à futura 

professora, a descrição e análise das próprias regências pouco diferiram das práticas dos 

professores-supervisores observados, revelando um movimento complexo de negação e 

adesão aos modelos de ensino observados. 

  

Palavras-chave: Relatório de estágio. Representações. Práticas de letramento. ISD. 

Estágio Supervisionado. 
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O espaço de atuação profissional docente caracteriza-se por uma enorme complexidade 

devido a diversas conjunturas sociais que o influenciam. Por esta razão, a análise sobre a 

prática docente pode ser considerada um mecanismo de grande valia a fim de que o 

professor torne-se mais consciente de si próprio e dos fatores que constituem a sua 

atividade de trabalho (FAÏTA, 2002; AMIGUES, 2004; SAUJAT, 2004; CLOT, 2007, 

2010). Quando consideramos a realidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA), a 

compreensão desse espaço de atuação torna-se mais premente, uma vez que pesquisas 

nesse contexto de ensino ainda permanecem sub-exploradas (BRASIL, 2000). Nesse 

sentido, com vista a fomentar investigações sobre o trabalho docente na EJA, buscamos 

analisar os diários reflexivos (ZABALZA, 2004; REICHMANN, 2009) de uma 

professora atuante nesse contexto de ensino e sua contribuição como uma ferramenta para 

a promoção de uma postura reflexiva de professores, ressaltando a importância da análise 

do discurso da narrativa docente (MEDRADO, 2008). De modo mais específico, 

discutiremos as representações de uma professora-pesquisadora, através do conteúdo 

temático e das modalizações (BRONCKART, 1999, 2008, 2012; MACHADO, 2007), em 

relação a sua própria prática em um projeto de letramento em língua inglesa desenvolvido 

em um contexto de EJA, na rede pública de ensino da cidade de João Pessoa, Estado da 

Paraíba, Brasil. O foco central desse projeto de letramento foi a elaboração de um folder 

sobre alguns pontos culturais do município de João Pessoa pelos alunos da EJA para 

posterior divulgação entre alunos estrangeiros da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB) vinculados ao Programa de Intercâmbio Acadêmico Nacional e Internacional 
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(PIANI). Ao analisar o diário reflexivo da professora-pesquisadora, com base nos 

pressupostos teóricos e metodológicos do Interacionismo Sociodiscursivo 

(BRONCKART, 1999, 2008, 2012; MACHADO, 2007), identificamos os conteúdos 

temáticos, as modalizações e o que elas revelam sobre a avaliação da professora acerca 

de sua prática pedagógica e do processo de ensino e aprendizagem durante o 

desenvolvimento do projeto de letramento em língua inglesa. A partir da análise realizada, 

foi possível perceber o quanto a escrita do diário reflexivo auxiliou no desenvolvimento 

de uma postura crítica e reflexiva da professora, abrindo espaços para a possibilidade de 

um autoconhecimento e de uma constante busca pelo aprimoramento profissional e 

pessoal. Ademais, os textos produzidos pela docente nos diários reflexivos evidenciam a 

importância do projeto de letramento, desenvolvido em uma perspectiva sociointeracional 

da linguagem e da aprendizagem, tanto na melhoria da motivação quanto da autoestima 

de seus alunos. 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, Ensino de Língua Estrangeira, Diários 

Reflexivos, Prática docente, Interacionismo Sociodiscursivo. 
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O trabalho apresentado nesta comunicação está relacionado a um projeto desenvolvido 

pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em Linguística Aplicada (GEPLA) da Universidade 

Federal do Ceará intitulado O estágio como um espaço de (trans)formação do professor. 

Nesse contexto, a formação do docente assim como o ensino e a aprendizagem são 

investigados na perspectiva da Linguística Aplicada, com ênfase no discurso deste 

profissional. Dentre os estudos do referido projeto, encontra-se nossa pesquisa de 

doutorado cujo principal objetivo é analisar como o professor em formação inicial 

ressignifica seu agir durante o Estágio de Regência em Língua Portuguesa. Tomamos 

como referencial o aporte teórico-metodológico do Interacionismo Sociodiscursivo, por 

exemplo, os estudos de Bronckart (1999, 2009) e Bulea (2010) além de elementos da 

Ergonomia do Trabalho e da Clínica da Atividade (CLOT, 1999; FAÏTA, 2003; 
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AMIGUES, 2004). As categorias de análise elegidas são: o repertório didático 

(CICUREL, 2011), os saberes profissionais (VANHULLE, 2009) e as figuras de ação 

(BULEA, 2010). Nossa investigação encontra-se em andamento, estamos no sexto 

semestre do doutorado. No nosso segundo ano, após a qualificação do projeto, 

acompanhamos, com a autorização prévia do professor responsável, uma disciplina de 

Estágio de Regência no Curso de Licenciatura em Língua Portuguesa e respectivas 

Literaturas da UFC. Para nossa geração de dados, contamos com a participação de quatro 

alunos estagiários. Após o consentimento dos sujeitos envolvidos na pesquisa, realizamos 

a gravação das aulas ministradas nas Escolas parceiras da Universidade e, posteriormente, 

através de autoconfrontações, proporcionamos a esses estagiários um momento de 

reflexão do seu agir enquanto professor em formação. Nosso trabalho é um estudo de 

cunho qualitativo e está localizado na linha de pesquisa Linguística Aplicada e Práticas 

Discursivas. A metodologia utilizada é na direção descendente, ou seja, parte do global 

para o localizado, da unidade maior para as unidades de nível inferior. Utilizaremos esse 

movimento durante nossa análise. Partiremos do repertório didático – unidade maior – 

para as figuras de ação. Nesta comunicação, abordaremos uma consideração preliminar 

acerca da primeira categoria de análise anteriormente citada, para isso temos duas 

questões norteadoras: de que modo o repertório didático é mobilizado pelo estagiário 

durante as autoconfrontações? Como se relaciona com as tomadas de decisões dele? O 

repertório didático envolve um conjunto de recursos, tais como, saberes, modelos, 

situações, que o professor utiliza para basear seu agir (CICUREL, 2011). Tais 

conhecimentos são adquiridos nas situações mais diversas de interação e são motivados 

por princípios, crenças, desejos, experiências etc. Esse repertório inclui os conhecimentos 

profissionais que são essencialmente pragmáticos, isto é, são modelados e voltados para 

a solução de situações problemáticas concretas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Estágio de Regência, ISD, repertório didático. 
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En este trabajo daremos cuenta de algunas conclusiones correspondientes a un proyecto 

de investigación cuyo objeto de estudio es la articulación entre las prácticas del lenguaje 

escrito y los conocimientos disciplinares, en actividades didácticas diseñadas e 

implementadas en asignaturas de la carrera de Ciencias de la Educación de la UNLu.  

Dicho proyecto surgió en el marco de una línea de acción -de la División de Pedagogía 

Universitaria- que hemos denominando Programa de Acompañamiento a docentes de la 

carrera de Ciencias de la Educación. Con él se pretende generar un espacio para la 

reflexión compartida y el diseño de actividades que consideren la relación entre los 

contenidos disciplinares y las formas del discurso a través de las cuales se llevan a cabo 

y se comunican los razonamientos propios de cada campo del saber. En este contexto, 

trabajamos con docentes de una de las asignaturas del primer cuatrimestre de la carrera 

(Psicología General y Social) en la planificación de propuestas para la enseñanza de 

determinados contenidos a partir del abordaje de textos de su bibliografía.  

Ahora bien, en el proceso de implementación de dichas propuestas fuimos advirtiendo 

que la articulación de los contenidos disciplinares y las prácticas del escrito considerada 

en las instancias del diseño no resultaba tan evidente como la habíamos planeado. 

Efectivamente, en la mayoría de las intervenciones observamos que las estrategias 

previstas resultaban insuficientes ya que seguían desconociendo la relación dialéctica 

existente, desde nuestro marco teórico, entre formas del lenguaje y lógicas disciplinares. 

En ellas se continuaba focalizando, sea en la explicación del contenido disciplinar, sea en 

el tratamiento de determinados elementos lingüísticos considerados complejos para la 

comprensión.  

Por nuestra parte, creemos que el conocimiento disciplinar es un hecho discursivo, una 

construcción social llevada a cabo por medio de la comunicación instaurada por el 

lenguaje, por lo tanto entendemos que no es en la escisión, sino en la vinculación entre 

contenido y lenguaje donde se da la construcción del saber. Por esta razón, frente a la 

situación antes descripta nos planteamos la necesidad de reformular las intervenciones 

diseñadas, buscando con ello promover efectivamente la articulación que hasta el 

momento no había sido alcanzada.  

La problemática planteada dio lugar, así, al proyecto de investigación mencionado cuyo 

objetivo general es describir actividades didácticas (instrumentos e intervenciones), 

orientadas a la enseñanza de contenidos disciplinares articulados con las prácticas del 

lenguaje en una asignatura del primer cuatrimestre de la carrera de ciencias de la 

educación de nuestra universidad. La metodología empleada es cualitativa, y, en ese 

marco, se trata de un estudio de caso único seleccionado como resultado del trabajo previo 

realizado en la asignatura señalada. Por su parte, el corpus está constituido por los 

dispositivos diseñados conjuntamente con los docentes para el tratamiento de 

determinados contenidos, en las distintas instancias del proceso; los instrumentos de 

evaluación elaborados para los mismos contenidos; los registros de las observaciones de 

las clases en las que se pusieron en marcha dichos dispositivos; y las entrevistas a la 

docente a cargo de la comisión. 

En esta oportunidad presentaremos entonces, algunas conclusiones surgidas del análisis 

comparativo de dos diseños elaborados sobre un mismo contenido disciplinar. 

Concretamente, cotejaremos la propuesta planificada en el inicio del proceso de 
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acompañamiento con su correspondiente reformulación, con el propósito de indagar sobre 

posibles cambios -referidos a la articulación entre lenguaje y conocimiento- entre ambas 

propuestas. Es preciso agregar que este estudio fue realizado a la luz de los principios de 

la perspectiva Sociocultural (Vygotsky, 1977; Vygotski, 1988; Wertsch, 1988; Kozulin, 

2000) y del Interaccionismo Sociodiscursivo (Bronckart, 1992, 1994, 1996). 

 

 

Palabras claves: lectura – escritura – contenidos disciplinares – articulación- 
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As pesquisas relacionadas ao ensino e aprendizagem de Português Língua Estrangeira 

(PLE) e à formação de professores para atuar nesse contexto vem se tornando objeto de 

pesquisa nos últimos anos no Brasil, sobretudo na década atual. No âmbito local, na 

Universidade Federal do Ceará (UFC), uma das iniciativas de ensino e formação de 

professores de PLE é desenvolvida pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Linguística 

Aplicada (GEPLA) desde 2012 (GONDIM, 2012; LEURQUIN, 2013; ARAÚJO, 2014; 

SILVA, 2015). Esse curso é destinado aos alunos de mobilidade acadêmica da UFC. Para 

atingir esse público, promove-se, além do curso que tem como foco o ensino e a 

aprendizagem, um trabalho de formação de professores voltado para o ensino de PLE. Os 

docentes são alunos da graduação e pesquisadores da pós-graduação. Neste trabalho, 

apresenta-se uma investigação desenvolvida pelo GEPLA cujo objetivo é analisar, por 

meio do agir linguageiro, a reflexão do professor de PLE sobre a produção de material 

didático. Para isso, utilizamos como aporte teórico-metodológico o Interacionismo 

Sociodiscursivo (BRONCKART, 1999, 2009; BULEA, 2010) além de elementos da 

Ergonomia do Trabalho e da Clínica da Atividade (CLOT, 1999; AMIGUES, 2004). Os 

dados foram coletados durante os anos de 2015 e 2016 com os professores que ministram 

aulas no curso de PLE na UFC. Além das atividades de ensino, os professores participam 

de oficinas de produção de material didático de português língua estrangeira. Essas 

oficinas acontecem semanalmente com a orientação do coordenador do curso. No final 

de cada conteúdo ministrado, durante a elaboração do material didático, os professores 

de PLE - sujeitos da pesquisa - verbalizam a ação desenvolvida durante as aulas 
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ministradas. Assim, todas as interações são gravadas em áudio e, algumas vezes, em 

vídeo. A partir desses áudios, para este estudo específico, realizamos entrevistas de 

explicitação (VERMERSCH, 1994) com quatro professores de PLE sobre o seu agir 

professoral.  Dentre os resultados, concluiu-se que, quando o profissional reflete sobre o 

seu agir implicado nos textos, o estatuto da linguagem desempenha uma tomada de 

consciência do profissional e proporciona um desenvolvimento que vai além das 

fronteiras da sala de aula. Mostra, portanto, como as representações dos docentes 

influenciam o seu agir no ensino e aprendizagem de uma língua.  
 

Palavras-chave: reflexão, agir, ensino e aprendizagem. 
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 Partindo de uma lógica de cruzamento e interação disciplinar, a presente proposta 

de comunicação visa conciliar os pressupostos teórico-metodológicos do Interacionismo 

Sociodiscursivo, tal como apresentados por Jean-Paul Bronckart (1999), com o domínio 

da revisão de textos no âmbito dos Estudos de Tradução. Esta perspetiva de articulação 

pretende demonstrar de que modo os princípios interacionistas podem contribuir para a 

descrição e análise das práticas relacionadas com o agir revisório. 

 Numa primeira fase, apresentar-se-á uma reflexão sobre a revisão de textos 

enquanto atividade social e de linguagem, ou seja, pensada numa perspetiva interacionista 

(cf. Fidalgo, 2014). Esta abordagem será depois complementada com uma conceção 

tradutológica da revisão, na qual esta última é simultaneamente encarada como um 

processo e um produto, na medida em que o texto revisto (produto) resulta do processo 

revisório antecedente (cf. Mossop, 2014; Parra Galiano, 2006). 

 Num segundo momento, a possibilidade de conjugação dos dois domínios teóricos 

enunciados será explicitada mediante a apresentação de uma proposta de categorização 

do agir revisório, inspirada numa metodologia descendente, que se orienta do coletivo 

para individual e do social para o linguístico. Trata-se de um instrumento de descrição 

das práticas identificáveis num contexto de atividade específico e atual, designadamente 

a revisão de textos técnicos traduzidos. Tendo em conta a crescente utilização de 
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ferramentas informáticas, bem como as respetivas implicações, tanto no que diz respeito 

ao circuito de produção textual como no que se refere aos textos efetivamente produzidos, 

reconhecem-se neste âmbito diversos tópicos passíveis de análise. Com efeito, o 

instrumento de categorização em causa pretende refletir duas ordens do agir revisório – a 

procedimental (relativa ao processo) e a verbal (relativa ao produto) –, que, apesar de 

indissociáveis, remetem para duas dimensões da atividade de revisão: os procedimentos 

e as intervenções. Esta diferenciação visa enquadrar as várias práticas revisórias e 

contribuir para uma classificação operacional das mesmas. 

 Com o intuito de demonstrar de que modo o instrumento proposto reproduz a 

natureza dinâmica e interdependente das noções em apreço, serão igualmente 

apresentados exemplos concretos, extraídos de dois corpora de estudo, constituídos por 

textos provenientes da indústria dos serviços linguísticos. O propósito é ilustrar de que 

forma as referidas dimensões da atividade de revisão estão patentes nos textos, enquanto 

unidades comunicativas globais e representantes empíricos da atividade (cf. Coutinho, 

2008), não devendo, por isso, ser consideradas numa lógica dicotómica, mas sim numa 

perspetiva integrada, que contemple o agir revisório na sua globalidade. Os dados 

disponíveis neste momento indicam, por exemplo, que o número de procedimentos 

identificáveis é consideravelmente superior ao das intervenções, de acordo com a 

categorização proposta. Contudo, tal não invalida as interdependências nem os níveis de 

interação representados no instrumento de descrição. Pelo contrário, as condições de 

produção textual, espelhadas em alguns dos exemplos selecionados, evidenciam a 

necessidade de considerar essa circularidade como algo inerente ao contexto de atividade 

em causa.  

 Em suma, a presente proposta deverá permitir concluir que i) os princípios 

epistemológicos e metodológicos do Interacionismo Sociodiscursivo podem enriquecer a 

reflexão sobre a revisão de textos como atividade situada; ii) a proposta de categorização 

do agir revisório, aqui apresentada, visa perspetivar as noções de procedimento e 

intervenção como instrumentos praxiológicos, organizadores desse agir; e iii) este 

trabalho pretende ser um contributo para a construção de conhecimento numa área que 

enfrenta atualmente profundos desafios tecnológicos, suscetíveis de terem um forte 

impacto no desenvolvimento dos desempenhos profissionais. Como tal, as questões 

relacionadas com o desenvolvimento humano e a formação (profissional) carecem 

também de maior explicitação no que se refere à revisão de textos, tendo em conta o 

distanciamento ainda existente entre o meio académico e o meio empresarial neste 

domínio. 

 

Palavras-chave: agir, interacionismo sociodiscursivo, intervenções, procedimentos, 

revisão de textos 
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A presente comunicação visa apresentar os resultados parciais de uma pesquisa de 

doutorado em andamento, cujo objetivo principal é investigar a formação construída por 

meio do trabalho de planejamento, produção e implementação de sequências didáticas 

(SD) (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004) em uma prática colaborativa que envolve 

participantes do subprojeto Letras-Inglês do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 

à Docência (PIBID). Com esta pesquisa procuramos compreender em que aspectos o 

trabalho de planejamento realizado por meio de SD pode contribuir para o 

desenvolvimento profissional do professor de Língua Inglesa. O PIBID é um programa 

do governo federal do Brasil voltado à promoção da carreira docente. O programa é 

estruturado por meio de projetos institucionais e de subprojetos organizados por área de 

conhecimento, ofertados por Instituições de Ensino Superior, e prevê a inserção e a prática 

de licenciandos no dia a dia das escolas públicas desde o início do curso de graduação. O 

subprojeto Letras Inglês, lócus de nossa pesquisa, é desenvolvido por uma universidade 

pública, localizada na região sul do Brasil, em parceria com duas escolas públicas de 

Educação Básica. Participavam do subprojeto na época na geração dos dados da pesquisa: 

12 alunos-professores, uma professora da educação superior e duas professoras da 

educação básica. A fim de alcançar nossos objetivos de investigação, elegemos como 

dados de pesquisa: a) o Regulamento do PIBID (Portaria nº. 096, de 18 de julho de 2013) 

e a Proposta de formação do subprojeto; b) textos gerados a partir do registro em áudio e 

vídeo de momentos que envolveram o planejamento e a produção de SD e de momentos 

de socialização de diários realizados pelos participantes do subprojeto; e c) textos gerados 

a partir da participação de quatro alunos-professores (participantes protagonistas) em 

sessões de autoconfrontação (CLOT, 2006). Os dados da pesquisa estão sendo analisados 

conforme os procedimentos propostos pelo modelo de análise de textos do ISD 

BRONCKART, 1999; 2006; BRONCKART; MACHADO, 2004; MACHADO; 

BRONCKART, 2009). No que concerne as questões relacionadas diretamente aos 

processos de tomadas de decisões de professores baseamos em estudos desenvolvidos por 

Woods (1996). Os resultados parciais das análises realizadas nos possibilitaram 

identificar uma série de elementos deflagradores das decisões tomadas pelos professores 
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no planejamento de SD, bem como, uma série de elementos que subjazem tais decisões. 

Os elementos identificados no processo de planejamento encontram-se diretamente 

relacionadas ao “como fazer em sala de aula”, temática ainda pouco explorada em 

pesquisas na área de ensino e aprendizagem de línguas, haja vista o recente 

estabelecimento do quadro da didática das línguas enquanto campo de pesquisa. 

 

Palavras-chave: Produção de sequências didáticas. Planejamento docente. Tomadas de 

decisões; PIBID. 
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O termo empreendedorismo vem assumindo um elevado protagonismo nos diversos 

segmentos sociais, tanto no âmbito político quanto acadêmico. Entendido de forma 

genérica como o processo de identificação e de exploração de determinada oportunidade 

de negócio, o desenvolvimento de uma atitude empreendedora no contexto social vem 

sendo considerado, por muitos, como um dos importantes motores atuais do 

desenvolvimento mundial (FAYOLLE e FILION, 2006). Face à relevância social dessa 

temática, este trabalho objetiva analisar de que forma o agir empreendedor pode vir a ser 

textualmente descrito a partir da perspectiva teórica do Interacionismo Sociodiscursivo 

(ISD) (BRONCKART, 1999). Considera-se aqui que é a partir da configuração 

linguística das formas de interpretar do que venha a ser o empreendedorismo que serão 

definidas as figuras competenciais. Advoga-se a ideia de que existem grupos de 

configurações linguísticas específicas que podem vir a retratar diferentes formas de 

interpretar e definir o agir empreendedor, variáveis de acordo com a diversidade 

referencial. De forma a atender o objetivo proposto, essa apresentação será dividida em 

três partes. Num primeiro momento, serão definidas as categorias do quadro do ISD mais 

relevantes para a análise dos dados, nomeadamente, as noções de texto/ tipos de discurso 

(BRONCKART, 2008), de figuras de ação (BRONCKART, 2014) e serão estabilizadas 

as noções de ação e agir veiculadas à temática empreendedorismo. Em seguida, passar-

se-á à apresentação dos dados empíricos e à análise correspondente. Para a análise foram 

realizadas tanto transcrições de debates de ideias sobre a temática ação empreendedora 
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junto a graduandos de 1º ano, em faculdades distintas, integrados em universidades 

públicas e privadas portuguesas, quanto entrevistas semi-estruturadas com 

empreendedores socialmente reconhecidos pertencentes a atividades profissionais 

diversas. Resultados preliminares apontam, a partir do levantamento de algumas 

categorias linguísticas, que as figuras competenciais (PINTO, 2015) apresentam 

diferentes ´tonalidades´. Essa variação, textualmente demarcada, se dá tanto em função 

da atividade social em que o agir empreendedor se veicula, quanto em relação ao grau de 

atorialidade (PINTO, 2014) dos agentes ou atores envolvidos na ação – 

reconhecidamente - empreendedora. 

Palavras-chave: empreendedorismo, figura competencial, grau de atorialidade, 

Interacionismo sociodiscursivo, categorias linguísticas. 
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Moita Lopes (2006, 2013) e Kleiman (2013) ressaltam a necessidade de abrir espaço na 

Linguística Aplicada (LA) para aqueles indivíduos constituídos em práticas sócio-

históricas com menor visibilidade, enquanto forma de se fazer política ao tematizar 

realidades ainda marginalizadas na contemporaneidade. Essa mesma necessidade é 

reconhecida por Medrado (2016) e Mello (2016) no que se refere à educação de pessoas 

com deficiência, ao apontarem que a Linguística Aplicada está sendo convocada para 

tecer diálogos com a inclusão educacional, que se mostra ainda à margem de muitas das 

discussões da LA. Nesse panorama, enquanto linguistas aplicados, buscamos atender essa 

necessidade refletindo acerca dos processos inclusivos, com foco no Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), que, no Brasil, tem funcionado de forma 

complementar à inclusão, seja em instituições de Educação Especial (que trabalham 

apenas com pessoas com deficiência), ou nas próprias escolas regulares, por meio das 

chamadas salas de recursos (BRASIL, 2013). De modo mais específico, objetivamos 

problematizar as vozes e os elementos envolvidos no trabalho de uma professora que atua 

no AEE, no âmbito da sala de recursos de uma escola regular da rede pública de ensino, 

localizada no município de João Pessoa, Estado da Paraíba, Brasil. Analisamos 
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qualitativamente a fala da professora que, por meio de uma entrevista, reflete sobre seu 

fazer educacional no AEE, ressaltando os desafios que permeiam as relações 

estabelecidas na construção da sua prática. Para essa discussão, utilizaremos noções 

advindas das Ciências do Trabalho (FAÏTA, 2002; AMIGUES, 2004; SAUJAT, 2004; 

CLOT, 2007, 2010) e pressupostos teóricos e metodológicos do Interacionismo 

Sociodiscursivo (BRONCKART, 1999, 2008, 2012; MACHADO, 2007), destacando as 

vozes e os elementos que afetam e constituem o trabalho educacional da nossa 

colaboradora. O texto produzido pela professora na entrevista evoca um coro de vozes 

(BRONCKART, 1999) que dialogam entre si, diminuindo e aumentando sua potência de 

agir (SPINOZA, 2014 [1677]; CLOT, 2010). Além disso, a professora avalia o seu lugar 

e o lugar social da sala de recursos dentro da escola, destacando a importância desse 

espaço para o desenvolvimento dos alunos com deficiência, mas também pontuando sua 

desvalorização, visto que muitos dos que fazem parte do coletivo de trabalho interpretam-

no como um lugar de descanso para os alunos e para a professora e não como um ambiente 

potencial para aprendizagens. Com essa interpretação por parte dos outros envolvidos no 

seu trabalho, a professora demonstra oscilações no reconhecimento no ofício (CLOT, 

2010), ao mesmo tempo em que busca superar os conflitos para não perder a alegria 

(SPINOZA, 2014 [1677]) do seu trabalho no AEE. 

Palavras-chave: Inclusão, Atendimento Educacional Especializado, Ensino, 

Interacionismo Sociodiscursivo. 
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La presente comunicación presenta un aspecto del desarrollo de nuestra Tesis Doctoral 

en curso, cuyo objeto son las representaciones sociodiscursivas sobre la escritura que 

sustentan e instituyen las consignas en la Escuela Media.  

En particular, en esta oportunidad presentamos –como una primera instancia exploratoria 

en el abordaje de nuestro objeto– los resultados del análisis de una serie de encuestas 

realizadas a docentes de distintas asignaturas orientadas a indagar las representaciones 
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acerca del dominio de la escritura, tanto en relación con “el ser” como respecto del “deber 

ser”. Es decir, el objetivo de las encuestas –con preguntas cerradas y abiertas– consiste 

en poder explorar y someter a discusión la manera en que los docentes de la Escuela 

Media conciben sus propias prácticas formativas relativas a la escritura y ponerlas en 

relación con las expectativas que manifiestan respecto de tales prácticas.  

Concebimos el discurso de los docentes en torno de los objetos de enseñanza en términos 

de “mundos representados” (Bronckart, 2004) que operan como preconstructos sociales 

y que, en cuanto tales, funcionan como sustento en la configuración de las mediaciones 

formativas escolares. El horizonte de la propuesta consiste en obtener una base para, en 

una instancia posterior, confrontar el análisis de este plano de los preconstructos con el 

de las intervenciones formativas empíricas, es decir, con el análisis de las consignas 

concebidas en términos herramientas discursivas de mediación (Riestra, 2008).  

Como puede inferirse, si se parte de la delimitación del campo de la Didáctica de la 

Lengua tal como lo establece Bronckart (2002), nuestra investigación se centra en el eje 

relativo a los procesos de transposición. Esto es así puesto que se orienta a comprender y 

problematizar el complejo vínculo y transformaciones involucradas entre los objetos del 

saber o de la ciencia y los objetos de enseñanza. En este sentido, partimos de la premisa 

de que “los saberes son puestos en circulación, reproducidos, rechazados, transformados, 

en el marco de la actividad verbal humana” (Bronckart, 2007: 117). Al mismo tiempo, 

asumimos que el “decir” es parte constitutiva e integrante del “hacer”, en el sentido de 

que lo que se dice acerca de lo que se hace y acerca de lo que se debería hacer también 

conforma “la constitución social de lo real desde el plano de lo imaginario” (Bruner, 2009: 

34). 

En consecuencia, a los fines de explorar la configuración del objeto escritura en tanto que 

objeto de enseñanza, es preciso analizar los distintos discursos constitutivos y 

constituyentes de la formación social escolar (Foucault, 1969) a partir de los cuales tal 

objeto es particularmente representado y valorado. Desde aquí es que se fundamenta la 

importancia de analizar el discurso de los docentes –en esta oportunidad materializado en 

las respuestas surgidas por el dispositivo de las encuestas– entendido como una de las 

instancias constitutivas en que se organiza el proceso de transposición didáctica del 

objeto, en el complejo y extenso camino que va desde los discursos científico-académicos 

hasta las interacciones verbales suscitadas en las aulas.  

 

Palabras Clave: Representaciones – Escritura – Discurso docente – Preconstructos 

sociales – Mediaciones formativas 
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La problemática de la comprensión de los textos, tanto literarios como 

académicos, se manifiesta tempranamente en la escolarización primaria. La importancia 

de la labor docente trasciende la mera explicación de lo leído. Por esto, las prácticas de 

enseñanza habrán de estar orientadas hacia el conocimiento profundo de las 

particularidades de los diversos géneros, los recursos que subyacen en ellos y el 

entramado de los tres niveles estructurales: infraestructura, los mecanismos de 

textualización y los mecanismos de posición enunciativa (Bronckart, 1997/2004). El 

Interaccionismo socio- discursivo involucra los aspectos lingüísticos junto a las 

operaciones psicológicas que se desarrollan en los/las aprendices frente al texto. 

Esta contribución muestra las conexiones que se establecen entre los tres niveles 

que conforman la arquitectura textual y cómo son percibidas por los sujetos que aprenden, 

cómo la interpretación del texto depende no sólo de lo lexical sino también de la 

organización gramatical. Según lo observado, niños/as que recientemente han terminado 

el primer ciclo de la escolaridad primaria, tienen dificultades para recuperar la 

información leída: concretamente, la referencia es un recurso cohesivo que presenta 

problemas que se manifiestan en la errada interpretación. Se comprueba que los 

mecanismos anafóricos necesitan ser tratados en prácticas que permitan a los lectores/as 

desentrañar el sentido del texto. La metáfora del “hojaldre textual” de Bronckart permite 

situarse en los mecanismos de textualización: detectar pronombres y rastrear en el texto 

sustantivos a los que reemplazan. Esta práctica suele ser oral y orientada por la docente. 

En sucesivas clases se pasará al nivel de la infraestructura, para que los/las aprendices 

observen la concordancia en género y número entre el pronombre y el sustantivo. Esto 

pretende transformarse en una herramienta para la comprensión de la que se pueda hacer 

uso, no sólo en las producciones escritas sino también en la interpretación futura de los 

más variados textos. En otras palabras, estas prácticas circulan principalmente entre las 

nociones de Sentido y Forma (Riestra, 2006). Así, la interpretación de textos se asume 

como un proceso, porque en la práctica se sintetizan la teoría del desarrollo de Vygotski 

(2000) y el concepto de signo lingüístico de Saussure (2004), de modo que se propone 
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como hipótesis de trabajo que el sentido del texto se construye a través de la actuación y 

actualización del signo lingüístico mediante un proceso de desarrollo del mismo que es 

inacabado, es decir, que está completándose permanentemente. El desafío para los/las 

enseñantes es introducir los conocimientos de las estructuras morfosintácticas y 

evidenciar su importancia en la transmisión del sentido del texto. El itinerario del Uso, 

Sentido y Forma (Riestra, 2006) se presenta como estrategia didáctica que emerge del 

análisis de la teoría de la Actividad (Leontiev, 1983), que aborda las relaciones entre 

acciones, actividades, sentido y significado en la formación de la conciencia a través del 

lenguaje; elementos éstos que combina Luria (1984) con los aspectos psicológicos y 

lingüísticos emanados de la interacción social; los aportes de Vygotski (2000) en cuanto 

a que el mundo interno del sujeto es el reflejo de las formas socio- históricas transmitidas 

a través del lenguaje y que conducen en última instancia a la actuación del signo 

lingüístico en la configuración del pensamiento (Voloshinov, 1992). 

Esta exposición presenta algunas propuestas de actividades en la escuela primaria 

(Prácticas del Lenguaje, 2do. ciclo: 4to. grado) que, por un lado, ponen en relieve la 

progresión del sentido literal al figurado en los textos literarios a través del lenguaje 

escrito de los/las alumnos/as (que demuestran los aspectos psicológicos de quien aprende) 

y, por otro lado, dejan al descubierto la necesidad de apelar a los contenidos gramaticales 

para favorecer la interpretación y la posterior expresión escrita de la misma.  

 

 

Palabras clave: Interaccionismo Socio- Discursivo, consignas, comprensión de texto, 

conceptos gramaticales. 
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Este artigo surgiu da inquietação sobre o modo como está registrado o agir comunicativo, 

textualizado no formato gênero textual Plano de curso da disciplina de Pesquisa Aplicada 

ao Ensino de Língua Portuguesa, doravante PAELP, pertencente à grade curricular do 

curso de Letras da Universidade Federal da Paraíba. Disciplina essa que tem como 

objetivo contribuir para a formação do professor pesquisador. O objetivo principal deste 

estudo é analisar como o agir comunicativo é posto via interação com os saberes docente 

em relação de confluência com o papel da pesquisa na formação da profissionalização 

docente historicizado no gênero textual Plano de curso. Esta pesquisa tem como norte 

teórico-metodológico a concepção de gênero segundo Bronckart [1999]-(2006) são textos 

como produtos da atividade de linguagem em funcionamento permanente nas formações 

sociais em função de seus objetivos, interesses e questões específicas, acrescenta ainda 

que, essas formações elaboram diferentes espécies de textos e apresentam características 

relativamente estáveis, e que ficam disponíveis no intertexto como modelos indexados, 

para os contemporâneos e para as gerações posteriores. Trata, conforme propõe Bulea 

(2010) sobre a morfogênese da ação como movimento linguageiro no qual se produz a 

interpretação do agir-referente, cujo efeito de sentido põe em funcionamento o papel da 

pesquisa na formação e profissionalização docente, pondo em relação os saberes docentes 

e formação profissional postulados por Tardif (2014) via dois modos de atividades, a 

primeira tarefa se refere a elaboração de um repertório de conhecimentos para o ensino e 

a segunda consiste em introduzir dispositivos de formação, de ação de pesquisa que sejam 

regidos pela lógica teórica e a prática profissional do docente. Por fim convoca o conceito 

sobre comunidade disciplinar de Hyland (2009) que afirma que as disciplinas são espécies 
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de sistemas, em que as crenças e as práticas interagem com normas, nomenclaturas, 

campos de conhecimentos, conjuntos de convenções, objetos e metodologias de pesquisa. 

Isto é, para podermos apreciar essa linguagem no contexto social, precisamos não 

somente observá-la, mas também observar os discursos, que são formas de 

comportamento, interação, valorização, pensamento, crença e fala, ou seja, formas de 

vida, formas de ser no mundo. As perguntas norteadoras desta reflexão são: Qual o papel 

da pesquisa na formação e profissionalização dos futuros professores? Quais saberes são 

imprescindíveis para a formação e profissionalização do professor-pesquisador? Com o 

intuito de responder estes questionamentos adotamos como objeto de investigação o 

plano de curso situado numa cultura disciplinar, e convocamos como norte teórico o agir 

– morfogênese da ação ressaltando sobre a constituição do ser professor-pesquisador 

articulado com os saberes docentes como constituidores do papel da pesquisa na formação 

profissional. Essa pesquisa está vinculada ao programa PNPD-UFPB-ATA, Ateliêr de 

textos acadêmicos financiado pela CAPES, Processo nº 23038.007066-2011 – 60, é de 

natureza qualitativa, uma vez que trabalham com dados interpretativos, quais sejam: o 

agir comunicativo, textualizado no formato do gênero textual plano de curso da disciplina 

acima citada. O procedimento metodológico adotado é composto por dois critérios, o 

plano de curso para entendermos os direcionamentos da disciplina evidenciando os 

saberes docentes e a formação profissional; e a observação de cada parte do plano de 

curso destacando a sua função e contribuição para a formação e profissionalização via 

arcabouço teórico exposto acima. Compreender o movimento linguageiro textualizado é 

entender a produção, a circulação e os efeitos de sentido produzidos nas práticas 

institucionais de uma dada cultura disciplinar, bem como o modo como constroem suas 

formas de interação.  

 

Palavras chave: Gênero textual, morfogênese da ação, saberes docente, formação 

profissional e cultura disciplinar.  
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No Brasil, a orientação geral para o trabalho com língua na escola é de desenvolvimento 

de práticas que promovam um ensino mais reflexivo. Nesse contexto, um aspecto 

essencial, ainda pouco explorado, é a inserção de conteúdos que explorem os processos 

de construção de sentido. Assim, este trabalho – vinculado ao Programa de Pós-

Graduação em Linguística da Universidade Federal de Juiz de Fora em sua linha 

Linguística e ensino de línguas – visa apresentar os resultados preliminares de uma tese 

em andamento cujo intuito é confrontar as práticas de ensino de semântica propostas nos 

livros didáticos com os parâmetros direcionadores nacionais, no sentido de observar 

qual(is) concepção(ões) relativas ao campo da significação estão presentes neles. Uma 

segunda meta investigativa é apresentar uma proposta de abordagem do ensino de 

semântica baseada nos gêneros textuais. Para tanto, assumimos a perspectiva 

interacionista sociodiscursiva (ISD), amparada, especialmente, nas ideias propostas por 

Bronckart (1999; 2006), de modo que as atividades de linguagem são tomadas como 

pontos de partida e de chegada dessa abordagem. Acreditamos, como Dolz e Schneuwly 

(2004) e Marcuschi (2003), que uma proposta de ensino-aprendizagem organizada 

através de gêneros textuais favorece que a linguagem e a interação atuem, de fato, como 

instrumentos na construção do conhecimento e na formação do cidadão. Em nossa 

proposta, a abordagem dos fenômenos semânticos (polissemia, hiponímia, metáfora, etc.) 

é desenvolvida na perspectiva da Linguística Cognitiva (LAKOFF e JOHNSON, 1999; 

LAKOFF, 1987; FAUCONNIER e TURNER, 2002; FILLMORE, 1977, 1979, 1982), a 

qual fundamenta nossa compreensão e análise dos processos de construção de sentidos 

através da linguagem. A Linguística Cognitiva, assim como o ISD, entende que a 

linguagem e as condutas humanas são o resultado de um processo histórico de 

socialização, o qual integra diferentes aspectos, como o fisiológico, o cognitivo, o afetivo, 

o semiótico, o cultural e outros. Ademais, ambas propõem como umas das principais 

responsáveis pelo desenvolvimento humano a experiência, a interação do indivíduo com 

o outro. No recorte para este trabalho, apresentamos e discutimos uma sequência de 

atividades acerca do uso de metáforas e metonímias em textos que circulam na esfera 

jornalística, mais especificamente, nos gêneros notícia, reportagem e propaganda. 

Considerando os pressupostos da Teoria da Metáfora e da Metonímia Conceptuais, 

postulada por Lakoff e Johnson (2002), as atividades propostas objetivam ajudar os 
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discentes a perceber que a metonímia não é um mero adorno da linguagem e que seu uso 

não revela intenções apenas estéticas por parte dos falantes. O objetivo é que, a partir da 

análise de textos, os discentes possam reconhecer a metonímia como um recurso 

discursivo que atinge diferentes resultados a depender do gênero textual. Isso significa 

que, em uma notícia policial, a metonímia “Instituição pela pessoa” funciona como uma 

estratégia de escrita diferente, por exemplo, do que se empregada em uma reportagem. 

Essa proposta será colocada em prática e construída coletivamente com alunos do 9º ano 

do ensino fundamental de uma escola estadual de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil, na 

qual uma das pesquisadoras trabalha. Estando diante de um problema prático, elegemos 

a pesquisa-ação como o cerne de nossa metodologia, a fim de tentarmos construir 

estratégias que nos possibilitem alcançar novas práticas e, assim, chegarmos a possíveis 

soluções. Pretende-se, portanto, contribuir com a elaboração de um material voltado para 

as questões semânticas, muitas vezes deixadas em segundo plano nas atividades atuais, 

favorecendo o desenvolvimento de nossos estudantes que, a partir de análises mais 

apuradas de textos, podem ter melhores condições para reconhecer e assimilar diferentes 

formas de agir no mundo. 

 

 

 

Palavras-chave: Ensino de semântica; Metáfora; Metonímia; Gêneros textuais; 

Interacionismo Sociodiscursivo. 
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El propósito de esta presentación es compartir algunos comentarios y reflexiones 

sobre una experiencia de aula realizada en asignaturas tales como Redacción y Taller de 

Comunicación Oral y Escrita que se dictan en institutos terciarios de la ciudad de Rosario. 

A partir de esto, elaborar ciertas líneas de trabajo que podrían viabilizarse para el trabajo 

didáctico con la gramática y los textos de manera complementaria y simultánea. La 

hipótesis que sostiene este trabajo es que los tipos de discursos que propone el ISD 
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habilitan la enseñanza de la gramática conjuntamente con el abordaje de los procesos de 

textualización. 

Vale aclarar que, como presupuesto, se ha asumido que los géneros no operaran 

como contenidos conceptuales a ser enseñados, ya que al tratarse de alumnos hablantes 

de una misma lengua –el español, en este caso– , todos contaban con suficientes 

competencias al respecto. Los géneros han sido utilizados como herramientas o recursos 

didácticos que pautaran las actividades de producción. 

En cuanto a lo realizado, puede señalarse que se trató de considerar lo que Shneuwly 

y Dolz (2004:82) mencionan como “secuencia didáctica”. A partir de la Presentación de 

la situación, se seleccionaba algún texto (generalmente procedente de otra materia) y se 

lo abordaba desde las categorías del ISD (contexto de producción, infraestructura general, 

mecanismos de textualización y de responsabilidad enunciativa, ubicación en un género). 

En lo referente a la Producción Inicial, la actividad se orientaba al reconocimiento de los 

tipos de discursos que lo integraban, la vinculación con las coordenadas espacio-

temporales, las evidencias de agentividad, etc.). Una vez alcanzada esta etapa, se procedía 

a una Producción Final en la que se ‘reescribía’ el texto (otro texto) en un género diferente 

(un cuento como noticia policial, una declaración de amor como una receta de cocina, 

una crónica periodística como una visita a un zoológico).  

Es necesario destacar que en ambas asignaturas, la enseñanza de la gramática 

reposaba en materias específicas y solo se hacía necesario apelar a saberes trabajados 

paralelamente. El conocimiento gramatical era parte del bagaje con el que contaban los 

alumnos al momento de trabajar los textos. 

Ahora bien, la posibilidad de conjugar producción textual y enseñanza de la 

gramática podría resultar factible a partir de la consideración de los mundos discursivos 

del Exponer y del Contar, ya que agrupan cuatro posibilidades de producción y 

organización que se diferencian a partir de indicios de tipo temporal (propios de las 

categorías verbales, también adverbiales), referencias espaciales (reconocibles por el uso 

de demostrativos, deícticos, etc.) y marcas de persona que responden a categorías 

nominales. En todos los casos, los indicios que permiten la identificación de estos tipos 

de discursos, al ser de orden gramatical, favorecen una instancia de ampliación de estos 

contenidos que inciden en los fragmentos en que se los utiliza de manera significativa  

Por su parte, autonomía e implicación son indisociables de las formas nominales: 

sustantivos, adjetivos y pronombres tienen en este aspecto una función fundamental. 
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Si bien esta propuesta no es novedosa, ya que remite –a grandes rasgos– a la 

concepción platónica en la que se contempla el primer esbozo de la separación entre el 

nombre y lo que se dice del nombre (ónoma - rhema: sujeto - predicado), la idea es 

sostener los principios del ISD sin descuidar su componente gramatical.  

Comprendemos que tanto gramática como textualidad son aspectos indelegables de 

los estudios lingüísticos y que ambos merecen ser abordados en su total dimensión y 

complementariamente, sin perder de vista el ámbito que los convoca: el lenguaje. 

 

Palabras clave: texto – gramática – enseñanza – lengua 
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  Como explica Jean Paul Bronckart, para las posturas representacionalistas del lenguaje, 

éste constituye un mecanismo secundario, que traduce otras estructuras que lo 

determinan. Sin embargo, ya tiempo atrás, en la década de 1930, Lev Vigotsky, inspirado 

en Mijaíl Bajtín y Valentín Voloshínov, aclaró que desarrollo de pensamiento y dominio 

del lenguaje van por separado. No obstante ello, el cambio de paradigma aún no parece 

haberse completado; a pesar de la circulación de estos enunciados que colocan en el 

centro la interacción del adulto con el niño, se cuelan las representaciones que entienden 

que el desarrollo biológico mental del último lo hará construir conocimiento en soledad 

en un ambiente propicio, como si ese ambiente no tuviera que ver con el contacto socio-

cultural. 

    La mirada sobre el lenguaje y su relación con el pensamiento resulta fundamental a la 

hora de pensar una práctica de intervención docente, no sólo en el área de Lengua sino en 

todas las áreas del conocimiento y, muy especialmente, en la alfabetización inicial.     El 

camino abierto por Bajtín, Voloshínov, Vigostsky y Saussure a principios del siglo XX 
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en búsqueda de la formación del pensamiento humano como producto de la acción del 

lenguaje es transitado hoy por Jean Paul Bronckart, Dora Riestra y seguidores. Sin 

embargo, en la escuela se siguen priorizando discursos en que no se diferencia 

pensamiento de lenguaje y se da por supuesto que ambos poseen estructuras universales. 

¿Cómo estas concepciones condicionan las prácticas docentes?, ¿qué ocurre con los 

alumnos que no dominan la variedad lingüística que se cree traduce esas estructuras, es 

decir, la lengua escrita estándar?, ¿cómo colaborar para que los docentes y futuros 

docentes analicen las herencias del género profesional y logren un estilo que les permita 

respetar la variedad lingüística del alumno, totalmente relacionada con su identidad, sin 

dejar de enseñar la variedad estandarizada, que le permitirá incluirse en esferas sociales 

relacionadas con el mundo laboral y académico? 

 Ésos son algunos interrogantes que el siguiente trabajo, realizado en base a 

investigaciones cualitativas a partir de registros y propuestas didácticas de futuros 

docentes y de docentes de cursos de capacitación, intenta responder.  

  En el marco teórico se prioriza la mirada del Interaccionismo Socio-discursivo, 

especialmente, el concepto de transposición didáctica de Jean Paul Bronckart. A partir de 

él, se intentará analizar cómo la transposición de ciertas teorías lingüísticas y distintos 

discursos ingresados en educación fue entramando y re-elaborando algunas enunciados, 

que circularon y circulan aún en diseños curriculares, manuales escolares, planificaciones 

y capacitaciones y se asentaron en discursos del género profesional docente que 

produjeron, además de representaciones, prácticas instaladas en el imaginario como 

herencia del mismo. Luego del análisis de algunas de esas representaciones, se 

presentarán algunas propuestas para que futuros docentes y docentes en ejercicio de su 

profesión comiencen a tomar conciencia de esa herencia y logren re-pensarla para diseñar 

prácticas más inclusivas, que tengan en cuenta al alumno, su variedad lingüística y 

contexto socio-cultural. 

Palabras claves: Representaciones - Transposiciones didácticas- Prácticas- 

Interaccionismo 
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Este trabalho tem como objetivo apresentar resultados obtidos em uma experiência de 

intervenção pedagógica realizada por meio da aplicação de uma sequência didática (Dolz, 

Schneuwly, 2011), embasada nos princípios teórico-metodológicos do Interacionismo 

Sociodiscursivo (Bronckart, [1985] 1999), para o desenvolvimento da escrita de 

aprendizes de português como língua adicional (PLA). A pesquisa se caracteriza como 

um estudo de caso no qual uma pesquisa-ação é implementada no contexto do curso Pró-

Imigrantes. O referido curso é uma iniciativa de professores voluntários para preparar 

imigrantes, incluindo refugiados, que vivem em Belo Horizonte e região metropolitana, 

para realizarem o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), necessário para o ingresso 

na maioria das universidades brasileiras. Dessa maneira, o curso busca contribuir para 

que os imigrantes logrem uma inserção mais plena na sociedade brasileira por meio do 

acesso ao Ensino Superior. No contexto específico das aulas de Redação, há a necessidade 

de preparar os alunos para produzirem textos pertencentes ao gênero escolar dissertativo-

argumentativo, posto que esse é o gênero textual solicitado no Enem. Portanto, esta 

pesquisa visa investigar o desenvolvimento das capacidades de linguagem (Dolz, 

Pasquier, Bronckart, 1993) dos participantes após a aplicação de uma sequência didática 

focada no gênero escolar dissertativo-argumentativo. Uma vez que ainda há relativamente 

poucos estudos sobre a aprendizagem de português como língua adicional, 

principalmente, no que concerne à leitura e produção de textos (Leurquin, 2014), esta 

pesquisa visa contribuir para suprir a carência de estudos com esse enfoque. Ela também 

se caracteriza por seu potencial de impacto social, uma vez que visa beneficiar seus 

participantes, os quais pertencem a um grupo minoritarizado e vulnerável. Enumeram-se 

a seguir os objetivos específicos do estudo: (1) sistematizar o processo de ensino-

aprendizagem do gênero dissertativo-argumentativo por meio da elaboração e aplicação 

de uma sequência didática que oportunize o desenvolvimento das capacidades discursivas 

e linguístico-discursivas dos aprendizes participantes; (2) analisar o desenvolvimento da 

capacidade discursiva dos participantes no que se refere ao reconhecimento e produção 

dos elementos do plano geral do gênero dissertativo-argumentativo; (3) analisar o 

desenvolvimento da capacidade discursiva dos participantes no que se refere ao 
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reconhecimento e produção da sequência argumentativa do gênero dissertativo-

argumentativo; (4) analisar o desenvolvimento da capacidade linguístico-discursiva dos 

participantes no que se refere à mobilização de mecanismos de conexão com função de 

balizamento ou demarcação. As produções textuais iniciais, intermediárias e finais dos 

participantes constituem o corpus desta pesquisa. A análise do corpus segue parâmetros 

qualitativos que, por sua vez, pautam-se por um procedimento de análise descendente, ou 

seja, partindo das atividades sociais às atividades de linguagem para, finalmente, chegar 

aos textos e seus componentes linguísticos (Bronckart, 2006).  

 

Palavras-chave: Gênero Escolar; Sequência Didática; Português Língua Adicional 
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Este trabalho tem como pilar teórico os estudos desenvolvidos pelo Interacionismo 

Sociodiscurso (BRONCKART, 2003, 2006, 2008), sobretudo na sua vertente didática 

(SCHNEUWLY; DOLZ, 2004), o qual toma o gênero textual como megainstrumento do 

agir linguageiro. A pesquisa é de natureza qualitativa e de cunho colaborativo-

intervencionista, tendo como objeto principal as ações 

desenvolvidas em um subprojeto PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência) de Língua Portuguesa desenvolvido na Universidade Estadual do Norte do 

Paraná (UENP). Tal subprojeto tem como ponto central a transposição didática de gêneros 

do jornal, subsidiada pela metodologia das sequências didáticas de gêneros (SDG) e 

voltada para a concretização de um projeto de ensino cujo produto final é um jornal 

escolar – o Jornal PIBID, que se encontra em sua terceira edição. Para esta comunicação, 

o foco de análise é o agir do professor, um mediador da atividade de ensino-

aprendizagem, tendo como categoria principal a noção de gestos profissionais ou gestos 

mailto:edeganutti@hotmail.com
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didáticos, no caso específico do trabalho do professor, tanto os gestos didáticos 

fundamentais como os específicos (CORDEIRO; SCHNEUWLY, 2007; AEBY-

DAGHÉ; DOLZ, 2008; NASCIMENTO, 2011; BARROS, 2013). São esses gestos que 

organizam internamente o trabalho do professor, agindo diretamente na transformação 

dos objetos a ensinar em objetos ensinados e aprendidos. Objetiva-se aqui analisar a 

concretização do gesto de implementação de dispositivos didáticos (um dos gestos 

didáticos fundamentais) em uma atividade de revisão textual coletiva inserida em uma 

sequência didática do gênero “resenha de filmes”, apontando a articulação com outros 

gestos fundamentais e identificando gestos específicos mobilizados pelos professores em 

formação inicial, pibidianos do subprojeto, na atividade colaborativa implementada em 

sala de aula. Para tanto, utilizamos como corpus de análise: a lista de controle e slides 

utilizados como ferramentas de mediação da atividade de revisão coletiva, os diários 

críticos elaborados pelos professores-pibidianos, a gravação em áudio-vídeo das aulas e 

a planificação textual das aulas.  A investigação parte da triangulação dos dados gerados, 

tendo como categoria macro a noção de gestos didáticos (CORDEIRO; SCHNEUWLY, 

2007; AEBY-DAGHÉ; DOLZ, 2008; NASCIMENTO, 2011; BARROS, 2013) e de 

mediação instrumental (VIGOTSKI, 2008; SCHNEUWLY, 2004), a fim de compreender 

melhor o funcionamento de uma atividade de ensino da produção escrita pouco explorada 

pelos professores – a revisão textual coletiva, de cunho colaborativo. Dentro desse escopo 

amplo, a intenção é investigar os gestos didáticos do professor na realização da sua grande 

tarefa de “dar aula”, instrumentalizado por vários dispositivos que possibilitam a 

concretização da atividade de revisão coletiva, cujo objetivo é o aprimoramento da 

produção dos alunos. Concentra-se, assim, na tríade que move a transposição didática – 

o agir do professor, os objetos e instrumentos de ensino e o aprendizado do aluno. Os 

resultados preliminares apontam para a complexidade da revisão coletiva do ponto de 

vista do agir docente, uma vez que pode proporcionar, numa mesma atividade, a 

articulação de vários gestos fundamentais – como a implementação de dispositivos 

didáticos e o apelo à memória didática – e a mobilização de gestos específicos – como 

“articular diferentes objetos de ensino” – que potencializam a institucionalização dos 

saberes relacionados ao objeto de ensino.  

Palavras-chave: sequência didática de gêneros; revisão textual coletiva; gestos 

didáticos. 
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A presente comunicação científica tem como objetivo apresentar uma pesquisa que faz 

uma abordagem interacionista sociodiscursiva do gênero de texto manifesto, a fim de 

fornecer subsídios para o trabalho com a produção textual argumentativa em sala de aula 

de ensino fundamental no Brasil, desenvolvida no curso de mestrado Profissional em 

Letras. Este trabalho está fundamentado nos pressupostos teóricos de Bronckart 

(1999/2008/2012). Neste sentido, partimos da constatação de Dolz & Schneuwly (2004), 

de que todo gênero apresenta as dimensões do conteúdo, da estrutura comunicativa e das 

unidades linguísticas, que têm configurações específicas, para destacar as práticas do agir 

linguajeiro presentes no gênero de texto manifesto. Tal empreendimento, envolve a 

elaboração de um modelo de arquitetura textual própria do gênero em estudo, que leva 

em conta os níveis da infraestrutura, os tipos de discurso e os mecanismos de 

textualização, para definição de uma instância geral do texto, o textualizador, que marca 

as vozes enunciadoras de julgamentos, opiniões e sentimentos. Assim, definimos como 

ocorre o discurso argumentativo e como se dá a sequência de organização deste gênero. 

Em seguida, destacamos, ainda, a importância de se trabalhar com esse gênero em sala. 

Afinal, desde 1922, quando os artistas modernistas brasileiros, na Semana de Arte 

Moderna, propuseram uma nova forma de fazer arte, divulgando uma proposta estética 

radical, na forma e no conteúdo, os manifestos estão presentes na vida pública brasileira. 

E, desde 1848, quando foi publicado pela primeira vez o Manifesto Comunista, tal gênero 

se inscreve na cena mundial. Por conseguinte, os manifestos sempre foram fundamentais 

para a divulgação das bandeiras de lutas de movimentos de contestação – como a 

contracultura -, emergida na década de 60, e que por aqui denunciou a crescente 

intolerância (alimentada na sociedade por setores dos grandes meios de comunicação, dos 

militares e da igreja católica), contra as políticas de redistribuição da renda, a partir do 

anúncio das reformas de base, no governo João Goulart, que logo depois sofreu um golpe 

de estado, culminando na mais terrível ditadura que o Brasil viveu. Ademais, os 

manifestos representam um gênero próprio para o exercício da cidadania, com amplo 

repertório sociocultural, evidenciado em diversos momentos de nossa história, inclusive 

na atualidade, quando se revestem da web 3.0 para compartilhar em rede a contestação 

ao processo de impedimento da presidenta eleita Dilma Vana Rousseff. Por fim, 

apresentaremos o desenvolvimento de uma pesquisa-ação, orientada por Thiollet (2012), 

realizada em uma turma de 9º ano do ensino fundamental II, em escola da rede pública 

de ensino do município de Paripiranga, no estado da Bahia. Como resultado da pesquisa, 

proporemos uma sequência didática para dar suporte ao trabalho com língua materna em 

sala de aula. 
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Palavras-chave: Interacionismo sociodiscursivo; gênero manifesto; contexto de produção; 

ensino de língua; sequência didática 
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Com a disseminação das tecnologias da informação e da comunicação, podemos constatar 

não só alterações nas configurações dos gêneros textuais/discursivos, como também 

novos comportamentos do leitor, que precisa articular mensagens verbais e não verbais 

no processo de produção dos sentidos. Nesse sentido, reiteramos que as ações 

comunicativas mediadas por textos imagéticos devem ser objeto de estudo. Para Leal 

(2011, p. 167), “o papel da imagem passou a ter uma expressividade cada vez maior, 

porque, com o advento das novas tecnologias, a sociedade incorpora cada vez mais o 

visual nas suas ações comunicativas. Não podemos ignorar que novos gêneros são 

formados a partir de novas tecnologias e que, nestes gêneros, é possível constatar uma 

relação quase de paridade entre o verbal e o não verbal.” Considerando as especificidades 

dos textos multissemióticos, o presente trabalho tem por objetivo analisar planos de aulas 

que tomaram como objeto de estudo o gênero charge. Tais planos integram o banco de 

dados do Ministério da Educação (MEC – BRASIL). Para a análise, partimos do estudo 

realizado por Stutz e Cristóvão (2011), que se propuseram a investigar as configurações 

de uma sequência didática, sob o prisma da organização externa (capacidades de 

linguagem) e da organização interna (coerência dos objetivos propostos). Partiremos 

dessa proposta para analisar a organização externa e interna dos planos de aulas que 

figuram na base de dados supramencionada. Para fundamentar a análise, apoiaremos nos 

pressupostos do Interacionismo Sócio Discursivo (ISD), fundamentando-nos Bronckart 

(1999), Schneuwly, Dolz, (2004), Stutz e Cristovão (2011), Machado e Cristóvão (2006) 

e Leal (2011) etc. e na Gramática do Design Visual (GDV), de Kress e Van Leeuwen 

(2006). Embora o ISD não tenha delineado uma abordagem de análise voltada para a 

dimensão imagética, consideramos que a teorização desenvolvida por essa linha apresenta 

compatibilidade para um estudo das unidades paratextuais e supratextuais, uma vez que 



 

  

Página | 173  
 

essa configuração é, notadamente, reconhecida por abordagem, como sendo constitutiva 

dos gêneros textuais. Para Bronckart (2012), nos textos escritos, é possível identificar 

unidades paratextuais (quadros, imagens e esquemas) e supratextuais (títulos, subtítulos, 

paragrafação) e de relevo (sublinhados, itálicos, negritos, etc.), que traduzem alguns 

aspectos dos procedimentos de planificação e/ou dos procedimentos enunciativos. Soma-

se a isso, o fato de a GDV apresentar orientações para uma abordagem analítica de textos 

não verbais, evidenciando que a escolha dos signos e a construção dos discursos são 

dimensionadas por interesses específicos, que representam um significado escolhido por 

meio de uma análise lógica relacionada a um contexto social. Assim, a articulação entre 

o ISD e a GDV fornece elementos para uma análise sustentada teoricamente, capaz de 

formar leitores proficientes. A partir do trabalho empreendido, foi possível constatar que 

a leitura de imagens se reveste de complexidade, o que demanda uma discussão 

metodológica para a implementação de práticas metodológicas capazes de propiciar 

novas incursões sobre os textos imagéticos para um dimensionamento das questões 

culturais, estéticas, científicas, técnicas, artísticas integrantes dos textos multissemióticos, 

de modo a minimizar leituras realizadas de modo intuitivo ou ingênuo. A consideração 

das relações estabelecidas entre os elementos constitutivos, das referencialidades, dos 

sentidos permite um enfrentamento da complexidade inerente ao processo de leitura de 

imagens, viabilizando a formação de um leitor mais crítico e mais sensível. Essas novas 

configurações convocam novos letramentos, uma vez que contemplam usos sociais da 

linguagem que configuram os enunciados/textos em sua multissemiose (multiplicidade 

de semioses ou linguagens). Para a ampliação dos multiletramentos, é necessário que o 

leitor/escritor proficiente considere as características externas e internas relacionadas às 

capacidades de linguagem, interpretando os modos semióticos constituintes dos diversos 

gêneros discursivos e considerando as discursividades e as intencionalidades 

comunicativas.  

 

Palavras-chave: Multiletramentos. Multissemiose. Leitura. Produção de sentidos. Gênero 

charge. 
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O presente trabalho situa-se no quadro das pesquisas voltadas para a investigação da 

formação de professores, no âmbito da Linguística Aplicada, cujo foco é o trabalho 

docente planificado/auto-prescrito, realizado e interpretado por professores em formação 

inicial (MACHADO, 2009) relacionado às atividades de reescrita de texto. Trata-se de 

um recorte de uma pesquisa ação, que resultou em uma tese de doutorado, sobre o papel 

do professor formador no Estágio Supervisionado. O objeto de análise é a linguagem 

como e sobre trabalho (NOURODINE, 2002), contemplada nas atividades de ensino de 

escrita desenvolvidas durante o Estágio Supervisionado do curso de Letras Português de 

uma instituição pública do estado da Paraíba, no ano de 2010. Os dados da pesquisa foram 

gerados por meio de gravação, em vídeo, das aulas ministradas por duas professoras-

estagiárias participantes do projeto. Das 16 (dezesseis) aulas ministradas por ambas as 

participantes, referentes ao estudo de um texto narrativo, precisamente o gênero “conto”, 

8 (oito) contemplaram atividades com a reescrita (coletiva e individual) do texto, estas 

foram transcritas e, posteriormente, analisadas. Por meio da linguagem como trabalho, 

analisamos quais capacidades de linguagem: ação, linguística e linguístico-discursiva 

(SCHNEUWLY & DOLZ, 2001, 2004) se evidenciam nas ações docentes; e, por meio 

da linguagem sobre trabalho, verificamos a quem são atribuídas as responsabilidades 

enunciativas e também como se dá a reconfiguração de suas ações a partir da 

interpretação\reflexão do trabalho realizado. Este estudo está amparado nos aportes do 

Interacionismo Sociodiscursivo - ISD (BRONCKART,2006; 2008), uma vez que essa 

abordagem teórico-metodológica lança o olhar científico para a linguagem, entendida 

como instrumento de trabalho do professor, e para as questões pertinentes ao agir 

vinculadas à situação de trabalho. Da análise relativa à linguagem como trabalho, 

particularmente quanto às capacidades de linguagem evidenciadas quando da mediação 

da atividade de reescrita, obtivemos como resultado, a exploração, por uma das 

professoras participantes da pesquisa, da capacidade linguística (estudo dos sinais de 

pontuação e a relação com os tipos de discursos), e por outra, a linguístico-discursiva 

(sequenciação das ideias da narrativa). Quanto à linguagem sobre trabalho, percebemos 

que ambas as estagiárias assumem a responsabilidade das ações docentes no momento 

em que constatam êxito no trabalho desenvolvido, mas, nos momentos de conflitos, 

dividem a responsabilidade com o coletivo de trabalho, ou seja, com a professora 

formadora; as reflexões sobre o trabalho realizado contribuíram para novas planificações 

do trabalho com a reescrita, contemplando as capacidades de linguagem anteriormente 

pouco exploradas. Logo, a pesquisa contribui no sentido de enfatizar a necessidade de, 

no processo de planejamento das ações, o professor formador ser um agente 

(co)participativo, promovendo a construção de conhecimento e reflexões sobre o seu 
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papel no Estágio Supervisionado. Isso nos leva a defender que a função do professor 

formador de Estágio não deve se restringir a de “supervisionar” o trabalho realizado pelos 

professores em formação inicial, mas de exercer a função de mediador do trabalho a ser 

realizado.  

 

Palavras-chave: interacionismo sociodiscursivo; formação docente; reescrita; 

capacidades de linguagem. 
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O manual escolar é considerado um texto de prescrição do trabalho 

(BRONCKART e MACHADO, 2004) e, enquanto instrumento/recurso pedagógico- 

didático no processo de ensino/aprendizagem, assume um lugar de destaque na sala de 

aula tanto para professores quanto para alunos. Por esta razão, deve ser observado em 

diferentes perspetivas consoante os usos que lhe estão subjacentes (CASTRO & 

SOUSA: 1998). A análise dos manuais escolares, segundo esses autores possibilita “a 

compreensão de dimensões fundamentais da produção e da transmissão dos discursos 

que têm lugar no campo pedagógico, permitindo a identificação de alguns princípios 

que estruturam este campo.” (Idem, 1998:44). É relevante salientar que o manual, em 

contexto escolar português, cumprindo exigências dos Programas e Metas Curriculares 

de Português do Ensino Básico (PMCPEB), contempla a produção de textos 

argumentativos, tanto na modalidade escrita como oral, requerendo, por parte dos 

alunos, conhecimentos textuais e discursivos adequados. No domínio da escrita, os 
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géneros mais estudados são o comentário crítico e o artigo de opinião; já em relação 

ao oral, os mais frequentes são a exposição oral e o debate. Contudo, apesar destes 

gêneros textuais de natureza argumentativa serem descritos nos manuais do 9.º ano, as 

atividades de operacionalização dos mesmos centram-se quase exclusivamente na 

produção escrita de textos argumentativos, deixando pouco espaço para o 

desenvolvimento das competências exigidas para o desenvolvimento da argumentação 

oral dos alunos. Perante este contexto, esta contribuição, dando continuidade a 

trabalhos anteriormente desenvolvidos, no âmbito do português europeu, sobre o 

domínio do oral e da argumentação (Sebastião, 2007,2013; Pinto, 2016) e 

perspectivada na abordagem teórica do interacionismo sociodiscursivo (ISD) – 

Bronckart (2008), apresenta dois objetivos: (1) construir um modelo didático 

(MACHADO e CRISTOVÃO, 2006; DOLZ, GAGNON E DECÂNDIO: 2011) para o 

ensino do gênero debate, a partir da análise de um conjunto de atividades sobre este 

gênero e dos procedimentos destinados à sua elaboração; (2) estabelecer uma 

comparação entre a descrição inicial proposta pelo manual para o género textual debate 

e a obtida aquando da construção do modelo didático. De forma a atender os objetivos 

propostos, este trabalho será dividido em quatro partes. Num primeiro momento, 

analisar de que forma o género textual debate é descrito e apresentado em manuais 

escolares do 9.º ano. Num segundo momento, a partir da análise de um conjunto de 

textos pertencente a este gênero, identificar alguns aspectos a ele associados 

previamente já definidas e descritas no quadro teórico do ISD Num terceiro momento, 

construir um modelo didático para o ensino deste género, considerando que esse 

modelo constitui “um objeto descritivo e operacional construído para aprender o 

fenómeno complexo da aprendizagem de um género” (DE PIETRO et al., 

1996/1997:108). Por fim, estabelecer uma comparação entre a descrição inicial 

proposta pelo manual para o gênero textual debate e a obtida quando da construção do 

modelo didático. Resultados preliminares apontam para a existência de uma defasagem 

entre a descrição do gênero debate apontada no manual e a efetivamente obtida a partir 

da descrição de um modelo didático deste gênero. Com isso, o desenvolvimento das 

capacidades argumentativas dos alunos, nas diversas práticas sociais, pode vir a ser 

comprometido. Consequentemente, a partir desses estudos preliminares, aponta-se para 

a necessidade de reformulação das atividades relacionadas ao gênero aqui trabalhado, 

o debate, nos manuais escolares de 9o ano. Evidentemente, para que seja efetuada tal 

reformulação, urge também a necessidade de aplicar o modelo de sequências didáticas 

(Dolz, Noverraz e Schneuwly, 2004:97), em sala de aula, de forma a que o modelo 

didático, previamente estipulado, possa vir a ser aperfeiçoado, se necessário. Esta será 

uma segunda etapa da pesquisa (não objeto deste trabalho): a da interação do 

pesquisador com os alunos em aula. 

 

Palavras chave: manuais escolares, géneros textuais, debate, oralidade, argumentação. 
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Os estudos sobre gêneros textuais/discursivos têm sido muito profícuos no Brasil, sendo, 

inclusive, possível discutir a possibilidade de entendimento de uma escola brasileira de 

gêneros, havendo consenso de que a característica que melhor pode definir a “escola” é 

sua multiplicidade. Dentre essa multiplicidade, a questão do ensino de gêneros, como 

parte de políticas públicas, sempre é referendada, havendo grande quantidade de 

pesquisas com Sequências Didáticas em diversas universidades brasileiras. De acordo 

com Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), a Sequência Didática (SD) para o ensino de 

gêneros é um procedimento composto das seguintes etapas: apresentação da situação, 

primeira produção, módulos e produção final, cujo objetivo é o de desenvolver as 

capacidades de linguagem dos aprendizes no âmbito das capacidades de ação (dedicada 

às atividades relativas à construção da representação da situação comunicativa); 

capacidades discursivas (dedicadas aos mecanismos de organização textual); e 

capacidades linguístico-discursivas (envolvendo as atividades que realizam um estudo 

das escolhas linguísticas efetuadas em função de um projeto de dizer). A presente 

comunicação se enquadra no rol de pesquisas da vertente didática do ISD, pois tem por 

objetivo analisar as atividades propostas para o desenvolvimento das Capacidades 

discursivas de uma Sequência Didática para o gênero artigo de opinião produzida por 

professores brasileiros no contexto de um curso de Formação Continuada realizado no 

estado do Paraná. Conforme pudemos observar em nosso corpus de análise, as atividades 

cujo princípio é o de desenvolver as capacidades discursivas estão presentes, 

especialmente, em dois momentos da SD – na apresentação da situação e nos módulos, 

sendo possível categorizá-las a partir de dois conjuntos gerais: a) Foco na estrutura 

textual: tipo de texto e sequência textual e b) Foco na observação e análise de argumentos. 

Para a análise nos valemos do trabalho de Wachowicz (2012), em que a pesquisadora 

sugere que a concepção bakhtiniana de composição seja ampliada teoricamente de modo 

a abarcar as sequências textuais propostas por Adam (2001) e as categorias de 

argumentação apresentadas por Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996). Com relação às 

sequências textuais, percebemos, pela própria essência do gênero artigo de opinião, a 

predominância da sequência argumentativa, cuja construção parte, na proposição de 

Adam (2008), de dois movimentos: justificar uma tese e refutar uma tese adversa. 
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Consideramos que a Nova Retórica, proposta por Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), 

pode complementar o esquema da sequência argumentativa de Adam (2008), uma vez 

que, para sustentar os movimentos de justificação ou de refutação de uma tese – 

necessários à realização da prática social proposta pelo gênero – argumentos são 

construídos. Como resultado, percebemos que o material analisado apresenta atividades 

que fazem menção a alguns pontos tratados pela tradição de estudos em argumentação, 

mas ainda estão atreladas às práticas de identificação e de classificação em detrimento a 

práticas que tenham como objetivo a explicitação das estratégias utilizadas pelos 

produtores textuais para conseguir a adesão dos leitores.  

 

Palavras-chave: Interacionismo sociodiscursivo. Sequências didáticas. Capacidades de 

linguagem. Capacidade discursiva. Artigo de opinião. 
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O ensino de línguas deve privilegiar o texto como unidade de ensino a partir do 

entendimento de que todo texto pertence a um determinado gênero por suas restrições 

temáticas, composicionais e estilísticas, conforme proposta no documento dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PNC), em 1998, no Brasil. Contudo, quase vinte anos após a 

publicação desse documento, ainda não percebemos uma mudança efetiva nas aulas de 

línguas nas escolas públicas e particulares de todo o país. Como enquadre teórico desta 

comunicação, pautamos nossas pesquisas nos aportes do Interacionismo Sociodiscursivo 

(ISD) (BRONCKART, 1999/2009), no procedimento da Sequência Didática, conforme 

proposta pela Escola de Genebra, com a adoção da noção de ferramenta didática, 
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entendida como artefato utilizado propositalmente para o ensino-aprendizagem de 

capacidades de linguagem (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004; CRISTOVÃO, 2009, 2013; 

CRISTOVÃO et al, 2010; CRISTOVÃO; STUTZ, 2011; STUTZ; CRISTOVÃO, 2011; 

LANFERDINI; CRISTOVÃO, 2011), bem como nos saberes necessários à formação dos 

professores de línguas (saberes a ensinar e para ensinar) (HOFSTETTER; 

SCHNEUWLY, 2009; DOLZ, 2011, 2016; STUTZ, 2012; GAGNON; SURIAN, 2014). 

Assim, temos por objetivo apresentar pesquisas que versem sobre procedimentos como 

Modelo Didático de Gêneros, análise de um dispositivo didático para o ensino de gêneros 

com foco na escrita como processo (e nas concepções de ensino de escrita, reescrita e 

correção (SERAFINI, 2004; SERCUNDES, 1997; MENEGASSI, 2005; 2010; RUIZ, 

2013; FUZA;  MENEGASSI, 2007; GASPAROTTO; MENEGASSI, 2013), 

implementado na formação inicial de professores de línguas portuguesa e inglesa, além 

de possíveis Grades de correção para produções textuais. Quanto aos procedimentos 

metodológicos, descrevemos dois dispositivos didáticos, um para aulas de Língua Inglesa 

e outro para aulas de Língua Portuguesa implementados em turmas do Curso de Letras, 

de uma universidade multicampi do interior do Estado do Paraná, no Brasil, com o 

objetivo de analisarmos as experiências de modo a propor uma comparação entre as 

ferramentas utilizadas. Desejávamos perceber se os mesmos dispositivos didáticos 

(Modelo Didático de Gênero, Sequência Didática e Grade de correções) para um dado 

gênero poderiam ser construídos para aulas de língua portuguesa e de língua inglesa ou 

se, a depender, de a língua ser materna ou estrangeira, mudanças precisariam ser 

realizadas. As análises nos permitiram refletir sobre as possíveis articulações entre os 

saberes necessários à formação docente, as práticas formativas, os obstáculos de 

aprendizagem e de formação dos futuros professores, bem como sobre os possíveis 

reajustes necessários e adequados ao dispositivo didático, conforme as necessidades de 

aprendizagem e de desenvolvimento do professor em formação em língua portuguesa e 

em língua inglesa. 

 

Palavras-chave: Formação docente; Ensino de línguas; Práticas formativas; Ferramentas 

didáticas; Obstáculos de aprendizagem e de formação. 
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O intuito deste trabalho é apresentar o que vem sendo discutido enquanto pesquisa no 

projeto Representações do agir docente, vinculado à linha de pesquisa Linguagem e 

interação do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Santa 

Maria. Partimos do princípio de que o professor de Língua Portuguesa se encontra em um 

estágio de perda da identidade, pois há um desmembramento do seu objeto de estudo e 

de trabalho. Este desmembramento é caracterizado, em especial, por vertentes que foram 

entendidas erroneamente, por diversos fatores, como excludentes, sejam elas a gramatical 

e a didática de gêneros. Compreendemos que o estudo da língua e o objeto de trabalho do 

professor deve partir do uso da linguagem, tendo em vista os mecanismos gramaticais e 

os princípios dos gêneros de texto. Portanto, nossos estudos têm sido baseados nesta 

perspectiva, tentando compreender como o professor se vê e se constitui em sua formação 

profissional bem como quando está inserido em seu contexto de trabalho, em meio a 

certezas e incertezas e se depara com a divisão de seu objeto de estudo. Para tanto, 

buscamos analisar essas características em nossos corpora, que são constituídos por 

entrevistas semiestruturadas realizadas com profissionais da área das linguagens. 

Algumas vertentes dentro de nosso projeto têm buscado analisar este profissional em sua 

prática, como no caso deste trabalho que busca compreender a construção de identidade 

de um professor com mais de quinze anos de prática docente, bem como os trabalhos de 

Dametto (no prelo), que propõe uma análise sobre o processo de disciplinarização da 

Redação tal como temos observado em práticas escolares, e de Gatto (no prelo), o qual 

trata da falta de um programa de formação continuada que mantenha a academia e os 

professores em permanente diálogo. A concepção de linguagem que sustenta este estudo 

e orienta os procedimentos metodológicos é baseada na perspectiva interacionista. Em 

consonância com essa concepção de linguagem, este trabalho tem como base teórico-

metodológica o Interacionismo Sociodiscursivo (ISD). A escolha por esta teoria se deve 

à importância dada por ela ao estudo do papel da prática da linguagem (agir discursivo) 

em situações de trabalho, nesse caso especificamente, do trabalho docente. O ISD e seus 

conceitos fundamentais são aqui referidos a partir dos trabalhos desenvolvidos pelo grupo 

LAF (Linguagem, ação, formação) da Universidade de Genève, orientado por Jean-Paul 

Bronckart, e dos estudos realizados pelo grupo ALTER (Análise de linguagem, trabalho 

educacional e suas relações), da PUC-SP. Ao encontro das pesquisas já realizadas por 

estes grupos com o intuito de compreender a atividade educacional e suas representações, 

esta pesquisa também prioriza as relações entre o trabalho docente e a linguagem.  
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Palavras-chave: Construção de identidade; trabalho docente; professor de língua 

portuguesa. 
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El trabajo aporta las primeras conclusiones del estudio de la producción de materiales 

didácticos de alumnos de profesorado en Educación Primaria, referidos a Comprensión 

Lectora. Tiene como objetivo principal describir y analizar las implicancias de la 

elaboración de preguntas inferenciales como una forma de preparación previa a la 

interacción con los niños. Rescata el valor de la formulación de preguntas a los textos 

como un proceso de aprendizaje para los futuros docentes y lo proyecta en una dimensión 

más amplia de posibles interacciones, donde estas preguntas se enriquecen a través de la 

construcción conjunta del conocimiento. La perspectiva teórica integra aportes de la 

Psicolingüística, en los lineamientos generales que admiten fundamentos básicos de la 

Psicología Cognitiva. Desde esta perspectiva toma aspectos relevantes del trabajo 

fundante sobre preguntas inferenciales de Viramonte de Avalos y Carullo (1997, 2000). 

También aspectos del Análisis del Discurso para la interpretación del texto en su contexto 

social. Se sustenta en la teoría socio-histórico cultural de Vygotski (1978) y en las 

elaboraciones conceptuales que siguieron en esta línea como los estudios de Bruner 

(1986) y Rogoff (1993) entre otros, por los cuales se entiende la conversación como 

matriz de adquisición y desarrollo de conocimientos y habilidades a través del discurso. 

El principal postulado que guió la investigación fue: que las aproximaciones previas de 

los docentes en formación a los textos a través del ejercicio de formulación de preguntas 

inferenciales - léxicas, causales, comparativas, inclusivas u otras -, los prepara para 

interactuar con los alumnos posteriormente. Al formular preguntas activan focos 

semánticos relevantes del texto que abrirán el juego de la interacción y actuarán como 

verdadero andamiaje en el proceso de producción de los significados y sentidos del texto 

leído y reformulado cooperativamente en la interacción cara a cara docentes y alumnos. 

Se aplica una metodología predominantemente cualitativa a través de análisis de 

preguntas que han sido formuladas por profesores en formación, bajo la tutoría de sus 
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docentes de prácticas o de asignaturas, registros de interacción del proceso de formulación 

y proyecciones al aula a través del análisis de sus diseños de materiales, que incluyen 

recursos tales como cuadros comparativos, organizadores gráficos, lectura de imágenes, 

entre otros. El análisis de las preguntas inferenciales formuladas por los alumnos en sus 

primeras aproximaciones al texto develan ciertas formas adquiridas por prácticas previas 

que tienden a la pregunta literal, por ello el interés está en describir cómo se enriquecen 

estas preguntas iniciales a través del trabajo cooperativo con los docentes que guían sus 

prácticas. 

Palabras clave. Preguntas inferenciales – comprensión – interacción - profesorados 
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Este trabajo se enmarca en la cátedra de Francés II de la Facultad de Ciencia Política y 

Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario y consiste en la 

presentación de nuestra propuesta pedagógica, cuyo objetivo es integrar el trabajo por 

géneros textuales a un contexto de FOS. 

FOS, Francés con objetivos específicos, es el enfoque didáctico de base para la enseñanza 

de la lengua-cultura extranjera, adoptado por la cátedra de Francés de nuestra Facultad en 

los 4 niveles que ofrece. El mismo implica que nuestro programa de formación esté 

centrado en situaciones de comunicación y contenidos temáticos en relación a los 

contextos académicos y profesionales de nuestros egresados. 

A raíz de nuestro acercamiento a los desarrollos del Interaccionismo Socio-discursivo 

(Bronckart, 1996) la cátedra decide complementar este enfoque con el abordaje de los 

géneros textuales como “unidades de entrada” para la comprensión y producción de 

textos.  
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De esta decisión surgen entonces las primeras preguntas: ¿cómo seleccionar los géneros 

que se adapten a la necesaria progresión lingüística de los cuatro niveles de Francés? 

¿Qué tratamiento didáctico proponemos para responder a los dos objetivos principales de 

la cátedra de Francés II: comprensión y producción escrita, combinando los dos enfoques 

mencionados? 

La primera respuesta vino de la mano de la noción de modelo didáctico del género textual, 

ayudándonos a identificar el conjunto de dimensiones “enseñables” del género 

seleccionado que pudieran transformarse a priori en potenciales contenidos a enseñar. 

(Dolz y Gagnon, 2008) 

Para la siguiente pregunta, encontramos una primera respuesta en el trabajo por 

secuencias didácticas de Grandjean y Di Giacomo (2001), quienes llevan al plano práctico 

la investigación de Dolz, Noverraz y Schneuwly (2000) concerniente a la construcción de 

los procedimientos de enseñanza de los géneros textuales. (Dolz y Gagnon, 2008). 

Estas secuencias didácticas, concebidas para un contexto de enseñanza de lengua 

materna, se organizan en cuatro etapas: puesta en situación, producción inicial, 

talleres/módulos, producción final y toman como principio didáctico la evaluación 

formativa. Este dispositivo pasa necesariamente por una producción inicial que establece, 

a partir de los errores de los alumnos, todo el trabajo de los módulos/talleres 

(remediación-reescritura), para así obtener una producción final más adecuada. Sin 

embargo, este trayecto nos resulta incompleto al momento de trabajar la comprensión, 

etapa imprescindible en la adquisición de las lenguas extranjeras. 

Analizamos entonces la secuencia didáctica aquí descrita a la luz de nuestro contexto 

académico:  

● alumnos con un nivel A1+/A2.1,  

● realidad exolingüe: la práctica del idioma se realiza solo en el ámbito académico, 

● trayecto escolar sin experiencia en el aprendizaje por géneros textuales. 

 

Es así como llegamos a la siguiente hipótesis: para que el alumno de Francés II de nuestra 

Facultad pueda identificar los elementos constitutivos del género (macro y micro 

planificación), es necesario que transite primero un análisis de los elementos de 

textualización (cohesión verbal y nominal, mecanismos de conexión, marcadores 

textuales, léxico/vocabulario, etc.) que hacen de la lectura y comprensión su principal 

objetivo.  

Acerca de esta necesidad de enseñanza de los razonamientos gramaticales, Dora Riestra 

(2010) propone una perspectiva didáctica del interaccionismo socio-discursivo que se 

funda en el análisis del movimiento semiótico-gramatical tanto en la comprensión 

(actividad de lectura) como en la producción de los planos del texto (actividad de 

escritura) y que creemos responde a nuestro segundo interrogante. 

A partir de la complementariedad de estos dos dispositivos para el tratamiento didáctico 

de los géneros textuales, proponemos a nuestros alumnos una secuencia basada en tres 

fases, donde la tarea de comprensión, la re/escritura por segmentos discursivos y el 

razonamiento gramatical ayudan al alumno a apropiarse tanto de los elementos de 

textualización como de las particularidades del género.  
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Palabras clave: lengua-cultura extranjera – modelo didáctico de género textual – 

comprensión / producción – movimiento semiótico-gramatical  
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Se propone “La Regla de Oro” como un saber de referencia de los mundos social 

y subjetivo. Aspiramos a mostrar que la Regla de Oro puede contribuir al desarrollo de 

las capacidades para dialogar en los conflictos interpersonales y proponer una 

herramienta verbal, el “Ejercicio de los personajes” como un facilitador de la 

interiorización de la Regla de Oro. Es un proyecto de tesis, encuadrada en el 

Interaccionismo Sociodiscursivo y más específicamente en la propuesta de Bronckart 

(2004, 2007, 2013). 

Nos plantea Bronckart (2013) la necesidad de distinguir diferentes tipos de 

desarrollo, según las clases de objetos a los que el desarrollo apunta. Considera que una 

posible distinción se puede basar en los tres tipos de mundos de conocimiento de 

Habermas (objetivo, social y subjetivo). 

La Regla de Oro es un principio de conducta presente en diferentes culturas y 

religiones. Si bien aparece expresada de maneras muy variadas, en todas ellas se explicita 

la necesidad de la coherencia entre el trato que uno reclama para sí y el trato que uno está 

dispuesto a dar a los otros. Los autores que nos permitirán fundamentar la propuesta de 

usar la Regla de Oro como principio moral son Paul Ricoeur (2006) y Silo (1997).  

Para este trabajo será necesario profundizar el estudio del aspecto sociocultural de 

la emoción y los sentimientos, ya que las dificultades para comprender y practicar la 

Regla de Oro se relacionan más con aspectos emocionales que específicamente 

cognitivos. Sabemos que en esta perspectiva hay una continuidad biológica entre la mente 

animal y la mente humana pero hay también una ruptura, por la mediación social y 

cultural. Las emociones las compartimos con los animales, pero las llamadas emociones 



 

  

Página | 185  
 

superiores, los sentimientos humanos, son para Vygotski construcciones esencialmente 

sociales y culturales. 

Con esta tesis queremos además mostrar la práctica del “Ejercicio de los 

personajes”, una herramienta textual creada para facilitar la práctica de la Regla de Oro. 

Son una serie de preguntas que permiten convertir en diálogo, interno o externo, una 

situación que una persona experimenta como un conflicto interpersonal y que le impide 

expresarse discursivamente. Surgió en un grupo del Movimiento Humanista, 

organización fundada por Silo en Argentina en la década del 60. 

La investigación se desarrollará dentro de una perspectiva cualitativa-

interpretativa. Se realizarán entrevistas semiestructuradas a profesores de Prácticas del 

Lenguaje de las escuelas secundarias de Villa Gesell (provincia de Buenos Aires) y a 

miembros del Movimiento Humanista mediante las que se tratará de establecer relaciones 

entre el conocimiento de la Regla de Oro y la capacidad de utilizar el diálogo en 

situaciones de conflicto. Al comienzo de la entrevista se preguntará si el entrevistado sabe 

a qué se llama Regla de Oro. Si fuera el caso que desconoce, se hará referencia a 

enunciados de la Regla que circulan como refranes más o menos equivalentes (por 

ejemplo: “no hagas a los otros lo que no te gustan que te hagan” y a partir de esto se 

indagará. Reflexionaste alguna vez sobre esto? Estás de acuerdo? Te sirve en ocasiones 

de referencia para tu actuar? Me podés dar algún ejemplo? 

Se realizará un análisis textual (Bronckart 2004) de las características formales de 

las producciones y se buscará mostrar el tipo de prácticas discursivas y razonamientos 

que promueve el “Ejercicio de los Personajes”. 

Palabras clave: herramienta verbal – desarrollo sociosubjetivo – Regla de Oro 
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Las diferentes concepciones de “texto” a partir del surgimiento de la Lingüística Textual 

(LT) han ido acompañando no solo el desarrollo de la disciplina, sino también su 

transposición didáctica en los diversos instrumentos para la enseñanza-aprendizaje de la 

Lengua Extranjera (LE). Con respecto a los manuales de enseñanza de LE, 

específicamente de Español Lengua Extranjera (ELE), es posible identificar, a partir del 

análisis de las actividades propuestas para la comprensión escrita, las diferentes 

concepciones de texto que se manifiestan. Nuestro trabajo tiene, como principal objetivo, 

analizar las actividades de comprensión escrita presentes en diferentes manuales de ELE 

con el fin de identificar las nociones de texto que subyacen; siendo un segundo objetivo 

proponer instrumentos de intervención didáctica para la comprensión de textos a partir de 

los presupuestos teóricos del Interaccionismo sociodiscursivo (ISD). De acuerdo con 

Miranda (2010), es posible identificar dos tendencias que marcaron el desarrollo de la 

LT: por un lado, las perspectivas que consideran el texto como un objeto abstracto, 

definible en términos puramente lingüísticos; y por otro lado aquellas que abordan el texto 

no solo en sus dimensiones lingüístico-semióticas sino también en sus aspectos 

sociohistóricos y cognitivos, que permiten definir el texto como un objeto complejo. En 

términos de Bronckart (1997, 2012), principal referente teórico del ISD, comprendemos 

(nos apropiamos de?) las lenguas a partir de sus producciones verbales efectivas, esto es, 

prácticas de lenguaje situadas que se manifiestan de diversas formas al estar relacionadas 

a situaciones de comunicación también diversas. Siendo los textos el resultado de esas 

diversas formas de manifestación empíricas, todos ellos admiten una serie de marcadores 

lingüísticos que permiten encuadrarlos en géneros. A su vez, desde una perspectiva 

comunicativa de enseñanza de la lengua y coincidiendo con la corriente didáctica de esta 

teoría (Dolz, Abouzaid, 2015), entendemos que trabajar con géneros textuales en la clase 

permite una representación de las convenciones que organiza a una determinada familia 

de textos para una comunidad cultural específica. Partiremos entonces del supuesto de 

que la mayoría de los manuales de ELE propone el texto como pretexto para el trabajo 

con unidades linguísticas, desestimando aspectos históricos, sociales y cognitivos del 

texto como objeto situado, para lo cual serán analizados ocho (8) manuales de ELE 
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orientados a alumnos y alumnas adultos: tres de editoras españolas, tres de editoras 

brasileñas y dos de editoras argentinas. Observaremos las diversas actividades sugeridas 

para la comprensión de textos escritos en estos manuales, con el fin de determinar las 

concepciones de texto subyacentes a las diferentes propuestas. En un segundo momento 

serán presentados algunos parámetros que, de acuerdo a los presupuestos teóricos del 

ISD, estimamos pertinentes para ser considerados en cualquier enfoque en clase de LE 

que se proponga la comprensión de textos entendidos como prácticas verbales efectivas 

de una sociedad. Creemos que este tipo de intervención didáctica llevará a un abordaje 

más abarcador de los textos situados como objetos complejos, considerándolos en su 

dimensión semiolinguística, sociohistórica y cognitiva, y permitirá a los alumnos y a las 

alumnas una aprehensión efectiva de las prácticas de lenguaje, destinada a una 

comprensión y posterior producción de textos que les permita interactuar adecuadamente 

en las diversas situaciones de comunicación en LE. 

 

Palabras-clave: Lingüística Textual, comprensión escrita en LE, Interaccionismo 

sociodiscursivo 
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Resumo: Tendo em vista a inserção das tecnologias digitais no dia a dia da população, 

passamos a vivenciar, também, uma mudança no paradigma educacional. Em 

consequência, os currículos das licenciaturas precisaram ser alterados de acordo com os 

documentos oficiais que regem os cursos de Letras, visando, assim, buscar uma 

preparação atualizada e adequada às demandas socioculturais para a formação de 

professores, de forma que os capacite a lidar com as tecnologias digitais, nos mais 

variados contextos educacionais. Os preceitos da teoria Computer Assissted Language 

Learning (CALL), difundida por Hubbard (2004), são utilizados para demonstrar a 

importância de se promover o contato do professor em formação com o processo de 
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ensino-aprendizagem de línguas mediado pelo computador. Com base em CALL e no que 

o conhecimento desta teoria pode vir a beneficiar os futuros professores de línguas, este 

trabalho tem como objetivo apresentar questões pragmáticas que foram apontadas pelos 

alunos de um curso de Letras, de uma universidade federal do interior do estado de Minas 

Gerais - Brasil, após eles terem contato, durante um ano, com teorias e práticas que 

exigiram reflexões e ações didático-pedagógicas sobre o uso das tecnologias digitais no 

atual contexto educacional. Essas experiências teóricas e práticas foram realizadas 

durante a participação desses alunos em duas disciplinas, no curso de Letras, uma no 

terceiro semestre e outra no último semestre do curso. Durante a realização da primeira 

disciplina, após a discussão de teorias que elucidavam o CALL, os alunos tinham que 

utilizar a internet para pesquisar, decidir e escolher o material e a atividade que iriam 

propor para o ensino de línguas. Em outras palavras, a disciplina tinha como foco central 

promover a experiência de planejar, elaborar e executar um plano de aula que tivesse 

como foco a utilização das tecnologias digitais, em que o aluno escolheria a habilidade 

linguística a ser ensinada naquele momento, bem como as ferramentas digitais que 

utilizaria para atingir o seu objetivo para aquela aula. A segunda disciplina exigiu dos 

alunos, além de levarem em consideração a sua primeira experiência com o uso das 

tecnologias digitais e todo o arcabouço teórico estudado, que elaborassem um projeto de 

intervenção, o qual deveria priorizar a inserção das tecnologias digitais, a ser proposto e 

aplicado no ensino de línguas nas escolas. Para analisar as duas experiências e as 

produções teórico-didáticas dos alunos, tendo como referência os pressupostos teóricos 

do interacionismo sociodiscursivo proposto por Bronckart (1999) e Cristovão; Stutz 

(2011) - os quais nos dão subsídios para avaliar o material didático que os alunos 

escolheram para trabalhar e suas posturas no momento da execução da atividade – bem 

como os pressupostos teóricos de Hubbard (2004) e de Chapelle (2001) – os quais 

auxiliam a análise sobre o processo de ensino-aprendizagem mediado pela tecnologia - 

foi possível perceber mudanças de posturas teóricas e práticas em relação às opiniões e 

às práticas pedagógicas dos alunos, as quais permitem inferir um amadurecimento 

teórico-prático dos alunos que vivenciaram esse processo de formação o qual os 

desafiaram a utilizar as tecnologias digitais em suas práticas didático-pedagógicas. 

Palavras-chaves: formação docente, língua inglesa, tecnologias digitais, intervenção 

pedagógica 
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Os procedimentos que visam ao domínio da expressão escrita em situações de ensino e 

aprendizagem demandam identificar e abordar os mecanismos estruturantes, as operações 

cognitivas e as modalidades de realização linguística que configuram, às vezes 

facultativamente, os gêneros de textos (BRONCKART, 2006). O planejamento da 

atividade educacional com textos do universo do trabalho requer, muitas vezes, a ação do 

professor no sentido desenvolver processos e pesquisas que o permitam elaborar a 

transposição didática dos gêneros objeto de estudos que figuram nos currículos, estes 

concebidos em função das necessidades das funções atribuídas ao profissional a ser 

formado. Isso ocorre porque os gêneros do ambiente de trabalho, sendo pré-construtos 

históricos inscritos em dada prática e formação social (DOLZ; GAGNON; DECÂNTIO, 

2010), são geralmente apresentados ao profissional por meio de normas e orientações que, 

apesar de instituírem esses textos como instrumentos próprios das esferas em que 

circulam com maior frequência, não são formuladas com vistas ao emprego na escola. 

Nesse sentido, referem-se a práticas sociais não sistematizadas cientificamente que, assim 

levadas para a sala de aula, estão sujeitas a abordagens limitadas pelo senso comum ou 

pela ideologia (MACHADO; CRISTÓVÃO, 2006; MACHADO, 2009). A ação do 

professor, via de consequência, implica estruturar os recursos disponíveis e possíveis para 

que o estudante, posicionado em uma situação de ação de linguagem, seja capaz de, nos 

termos propostos por Bronckart (2006), adotar o gênero mais adequado e adaptá-lo às 

peculiaridades da necessidade comunicativa. Nessa concepção, a sistematização das 

atividades didáticas converge para as especificidades das práticas de linguagem, para as 

capacidades de linguagem dos aprendizes e para as estratégias de ensino (DOLZ; 

SCHNEUWLY, 2004). Neste trabalho, apresentamos atividades de ensino e 

aprendizagem em contexto de ensino profissional de nível superior, resultado de pesquisa 

de Mestrado que visou a inventariar as marcas do gênero estudado com sustentação do 

modelo de análise de textos do Interacionisno Sociodiscursivo (BRONCKART, 2003; 

2006). A pesquisa possibilitou a identificação das marcas do gênero objeto de estudo e a 

proposição de uma lista de constatação preliminar para utilização em sala de aula. A 

posterior aplicação da pesquisa permitiu reafirmar a adequação dos resultados e ressaltou 

a necessidade da contínua atualização da lista de constatação, o que tem sido feito com a 

participação dos estudantes, inseridos no contexto profissional, e com o acompanhamento 

das prescrições emitidas pela instituição que regula e normatiza o gênero. Corroborando 
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achados de aplicações anteriores, a lista de constatação mostrou-se eficiente para mediar 

o processo de verificação das (ir)regularidades e a consequente reescrita dos textos 

produzidos pelos estudantes, assim como a tarefa de correção pelos professores 

(GONÇALVES, 2010; NASCIMENTO; PEREIRA, 2014). Na experiência relatada, o 

recurso destacou-se como propiciador de redução dos distanciamentos decorrentes da 

composição de uma equipe numerosa de professores.  

 

Palavras-chave: Ensino profissional. Gênero de texto. Interacionismo Sociodiscursivo. 

 

 

 

Enfoques plurilingües para la enseñanza de la comprensión y producción de 

géneros textuales 

 

Silvana Marchiaro 

Ana Cecilia Pérez 

Facultad de Lenguas – Universidad Nacional de Córdoba 

silvana.marchiaro@gmail.com 

anyacecilya@gmail.com 

 

El objetivo de esta comunicación es presentar las propuestas y experiencias realizadas por 

el equipo InterRom de la Facultad de Lenguas, en el marco de los proyectos Enfoques 

Plurales en la Escuela Secundaria (Secyt-UNC 2012-2015) y Enfoques plurilingües para 

la enseñanza de la comprensión y producción de géneros textuales (Secyt-UNC 2016-

2017). Estos proyectos dan continuidad a los estudios iniciados por el equipo hace más 

de 15 años, en la línea de la didáctica del plurilingüismo (Meissner, 2004), en especial de 

los denominados enfoques plurales de lenguas y culturas (Candelier, 2007). Estos 

enfoques constituyen, a nuestro entender, un nuevo paradigma en la enseñanza de 

lenguas-culturas, al desterrar la representación de la enseñanza y del aprendizaje de 

idiomas como una especie de adición (LM + L1 + L2 etc.) para considerar, en cambio, 

las implicancias que el aprendizaje de otras lenguas tiene sobre la lengua materna y 

viceversa. 

Convencidos de la necesidad de replantearnos objetivos y prácticas de enseñanza de 

lenguas (materna y extranjeras) en la escuela, las investigaciones iniciadas a partir de 

2012 apuntan a propiciar un enfoque metodológico que integre los aprendizajes 

lingüísticos y los vincule a los contextos disciplinares escolares. Para ello, a la perspectiva 

del plurilingüismo y su didáctica, hemos integrado los aportes de las teorías 

socioculturales del desarrollo humano (Vigotsky, 1988; Bruner, 1986) y del 
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interaccionismo socio-discursivo (Bronckart, 2004, 2007; Dolz y Schneuwly, 1997, 

Schneuwly y Dolz, 2013). 

Consideramos apropiado adoptar una perspectiva de enseñanza de lenguas basada en 

géneros textuales, como vía de articulación entre diversas áreas curriculares. El concepto 

de género textual no sólo es coherente con la perspectiva de lenguaje como práctica social 

situada, sino que posibilita construir modelos didácticos que integran aspectos 

lingüísticos, discursivos e interculturales en el marco de experiencias de aprendizaje 

plurilingües de oralidad, lectura y escritura.  

El proyecto, actualmente en desarrollo, se propone dos objetivos generales: por un lado, 

diseñar, experimentar y evaluar propuestas didácticas para la enseñanza sistemática de 

habilidades de comprensión y producción de géneros textuales en perspectiva plurilingüe 

en la escuela secundaria. Por otro, explorar las prácticas comunicativas en el aula que 

promueven el desarrollo de capacidades de lenguaje en procesos de comprensión y 

producción de géneros textuales.  

En esta comunicación, mostraremos los avances en las acciones de planificación y diseño 

de secuencias didácticas plurilingües que integran prácticas de lectura intercomprensiva 

en lenguas romances y prácticas de escritura en español, lengua de escolarización. 

Asimismo, expondremos sobre la implementación y evaluación de alguna de esas 

secuencias didácticas en el Ciclo Orientado Bachiller en lenguas de una escuela 

secundaria pública de la ciudad de Córdoba. 

 

Palabras clave: enfoques plurales – secuencia didáctica – géneros textuales - lectura y 

escritura 
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Cette communication vise à présenter une recherche de doctorat dans le domaine de la 

formation de formateurs dont les présupposées théoriques s’appuient, d’une part, sur les 

études de l’Interactionnisme Socio-Discursif, tel que proposé par Bronckart (1999, 2006, 

2008) et d’autres auteurs (Machado, 2009) et, d’autre part, dans des recherches sur le 

travail d’enseigner (Faïta, 2004, 2011; Saujat, 2004; Amigues, 2004) et sur le travail en 
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général (Clot, 1999, 2001, 2008). Le projet, développé dans le cadre des cours de français 

offerts dans un centre de langues universitaire, a visé à comprendre le travail des tuteurs, 

des enseignants plus expérimentés chargés d’accompagner les enseignants novices, les 

tutorés. Toutes les semaines, tuteurs et tutorés se réunissent pour discuter des difficultés 

de l’enseignement et élaborer ensemble les prochaines séances du cours de langue 

française. Les données analysées ont été produites lors d’une intervention sur le travail 

des tuteurs réalisée selon la méthodologie de l’auto-confrontation, (Faïta, 1989; Clot 

1999; Faita e Vieira, 2003), qui a permis aux tutrices participant à l’intervention de se 

mettre en position d’observatrices de leur propre activité. En effet, même si les tutrices 

sont reconnues par leurs pairs comme des enseignantes expérimentées, elles se déclarent 

novices dans leur activité de formatrices de nouveaux enseignants et parfois démunies 

face aux spécificités de cette nouvelle activité. Après une réunion de constitution du 

collectif de tutrices, afin d’identifier quelles situations de travail les tutrices souhaitaient 

analyser, nous avons enregistré deux réunions de tutorat qui ont servi de base pour la 

réalisation des entretiens en auto-confrontation simple et croisée. Dans les entretiens en 

auto-confrontation simple, chaque tutrice a regardé la vidéo de sa réunion de tutorat et 

fait des commentaires sur son agir. Dans l’entretien en auto-confrontation croisée, les 

deux tutrices se sont réunies pour voir et commenter les deux films de tutorat, ce qui leur 

a permis de confronter entre paires les différentes façons de réaliser l’activité de travail. 

Enfin, nous avons conduit une réunion de retour au collectif des tutrices dans laquelle des 

extraits des auto-confrontations ont été visionnés avec l’ensemble du groupe de tutrices 

afin d’élargir le débat à propos des controverses et des dilemmes du métier ainsi que de 

trouver des solutions collectives pour ces dilemmes. Toutes les étapes de l’intervention 

ont été filmées et leurs transcriptions ont été analysées selon le cadre théorique et 

méthodologique de l’Interactionnisme Socio-Discursif, enrichi par des catégories 

d’analyse en découlant, consacrées à l’étude de textes sur le travail, les figures d’action 

(Bulea, 2010). Dans cette communication, nous présenterons quelques résultats de cette 

recherche qui permettent de mieux comprendre les caractéristiques spécifiques du travail 

des tutrices afin de contribuer aux recherches sur la formation des formateurs. 

 

Mots-clefs: interactionnisme socio-discursif ; analyse du travail ; auto-confrontation ; 

formation de formateurs ; tutorat 
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Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa que objetivou analisar as relações 

entre sequência didática, projeto didático e projeto de letramento, disponíveis nos 

cadernos de formação do ano 4 do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – 

PNAIC, programa de formação continuada brasileiro realizado com professores do 

período de alfabetização (1º ao 3º anos do Ensino Fundamental). Usamos a base teórico-

metodológico do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), que fundamenta-se numa 

perspectiva discursiva de linguagem. Nesta abordagem, os gêneros são definidos como 

ações de linguagem que se materializam em textos; daí sua importância para a 

aprendizagem, em que, centrando-se em sequências didáticas, desenvolvem-se as 

capacidades de linguagem para o discente agir pela linguagem, atuando nas práticas 

sociais de sua comunidade. Nesse sentido, acreditamos que a apropriação do sistema de 

escrita alfabética (SEA) deve estar centrada em situações discursivas da vivência dos 

aprendizes, primando pelo princípio do ISD: no aprendizado da língua, parte-se das 

atividades coletivas de linguagem para chegar às ações de linguagem. Os gêneros, então, 

tornam-se centrais no processo escolar. Nesse sentido, buscamos analisar as 

aproximações entre sequência didática, projeto didático e projetos de letramento – as três 

formas orientadoras da organização do trabalho pedagógico do PNAIC – veiculados nos 

cadernos de formação, por considerar que são documentos essenciais de circulação de 

conhecimento no âmbito do projeto de formação. Utilizamos, como metodologia, a 

pesquisa documental, que se diferencia da bibliográfica porque os documentos ainda não 

receberam tratamento analítico. Segundo Ludke e André (1986), Minayo el al (1994), 

Oliveira (2007), Moreira e Caleffe (2008), Cellard (2008), dentre outros, a pesquisa 

documental é muito comum em Ciências Sociais e Humanas. Trata-se de pesquisa que se 
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propõe a compreender e reelaborar conhecimentos, criando novas formas de construir 

sentidos para fenômenos diversos, dependendo de questão e objetivo da pesquisa, a partir 

de corpus de documentos dos mais variados tipos (objetos, manuscritos, imagens, textos 

escritos de qualquer natureza, audiovisuais, cinematográficos). Envolve as etapas de 

coleta, análise do contexto gerador do documento, verificação de autenticidade da fonte, 

identificação de conceitos-chave e análise do conteúdo. Como procedimento de 

categorização de dados, empregamos o princípio da organização temática (segmento de 

orientação temática e de tratamento temático - SOT-STT) (BULEA, 2010) da proposta 

teórica a que nos alinhamos (ISD), para analisar os cadernos 3, 4 e 5 do quarto ano do 

Programa, enfocando semelhanças e diferenças entre os constructos sequência didática, 

projeto didático e projeto de letramento. A perspectiva SOT-STT permite interpretar “o 

que é dito” elencando o conteúdo em segmentos pelos seus tópicos principais e 

subtópicos. Os dados mostram que a) as três propostas apresentam semelhanças, partindo 

dos gêneros textuais como eixo estruturador das atividades de ensino, o que situa o 

aprendizado da SEA no âmbito de situações discursivas criadas para o estudante ser autor 

num projeto de dizer; b) outras motivações são agregadas às três propostas, como a 

motivação temática, em que as práticas sociais do entorno escolar se sobressaem 

ganhando relevância até mesmo superior ao gênero; c) as propostas não enfocam um, mas 

vários gêneros textuais, o que mostra a flexibilidade tanto da sequência didática quanto 

dos outros projetos. Esses resultados nos levam a concluir que cada vez mais as propostas 

escolares para o ensino da língua materna estão dinamizadas, não se restringindo, 

nenhuma das propostas, a um aprendizado mecânico e analítico dos gêneros.  

 

Palavras-chave: Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC); Sequência 

didática; Projeto didático; projeto de letramento  
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Secuencia Didáctica Lengua-lugar/Lengua-hogar:  

experiencia de intervención en el ámbito universitario desde géneros textuales 

líricos. 

 

 

Thalita Camargo Angelucci 

Escuela de Lenguas – UNR  

thacamarg@yahoo.com.br 

 

Teniendo en cuenta que los géneros textuales pueden ser empleados como instrumento 

para mediar los procesos de enseñanza-aprendizaje de las lenguas y sus marcas 

discursivas, elaboramos una propuesta-piloto. Dicha propuesta fue aplicada por primera 

vez en el corriente año en una clase de la materia Sujeto y Lengua Extranjera, con 

estudiantes de un Profesorado en Portugués. El objetivo de este trabajo es, pues, presentar 

los resultados y reflexiones suscitados a partir de la intervención realizada. Partiendo de 

los presupuestos teóricos del Interaccionismo Sociodiscursivo (Bronckart, 2004), 

elaboramos una Secuencia Didáctica (SD) (Schneuwly & Dolz, 2004) teniendo como 

base central el género textual poema. La puesta en situación fue dada a partir de la lectura 

del texto lírico “En la intimidad del habla” (Bellesi, 2010). Posteriormente, buscamos 

compartir un piso común en relación a dos cuestiones. Por un lado, acerca de los 

conocimientos previos sobre el género poema. Para esto, dispusimos libros de poetas 

brasileños y argentinos y analizamos algunos poemas según los contextos físico y socio-

subjetivo de producción. Por otro lado, recapitulamos los principales conceptos 

abordados en el transcurso de la materia. Tales constructos atañen a las nociones de 

lengua materna como posibilidad de devenir sujeto y lengua extranjera como posibilidad 

de devenir otro, que relacionamos con lengua-hogar y lengua-lugar, respectivamente. Las 

producciones de los estudiantes se dieron en dos momentos: inicialmente, por medio de 

la escritura individual de versos y, finalmente, a través de una reescritura colectiva, que 

demandó tanto un ordenamiento de los versos individuales, como algunas readecuaciones 

lingüísticas en pro de un todo coherente. La actividad llevada a cabo con los aprendices 

proporcionó una reflexión acerca de su tránsito lingüístico por la carrera, así como 

también de los conceptos trabajados en el transcurso de la materia. Dicha reflexión fue 

plasmada en la construcción colectiva de una poesía, cuya materialidad lingüística dio 

cuenta del recorrido teórico-práctico acumulado. Teniendo en cuenta que los participantes 

serán futuros profesores de lengua extranjera, la experiencia vivida, desde la puesta en 

situación hasta el producto final, también proporcionó un modelo didáctico para su futura 

actuación pedagógica. Como se puede observar, el uso del género textual poema no solo 

estimuló la producción textual en sí misma, sino que también auxilió a la capitalización 

de conocimientos teóricos volcados a una práctica. Por fin, a partir de un análisis más 

minucioso de los resultados obtenidos, buscaremos efectuar algunos cambios en la SD 

para optimizar su alcance, ya que la pretendemos recuperar en el próximo año.  
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Palabras clave: secuencia didáctica, interaccionismo sociodiscursivo, género textual, 

poema, lengua extranjera. 

 

 

 

 

Propuesta didáctica para el género comentario a partir del análisis de 

representaciones sociolingüísticas en materiales didácticos de PLE.  

 

Virginia I Rubio Scola 

UBA-ANPCyT/UNR 

virginrubio@gmail.com 

 

En la actualidad la información circula instantáneamente sin barreras de tiempo y espacio. 

La globalización nos conecta pero muchas veces las conexiones son direccionadas hacia 

determinados intereses. Se estableció un orden mundial en el que dominan las leyes de 

mercado y, ante esta situación, los estados resuelven establecer alianzas para defender 

intereses comunes que, muchas veces, no se restringen sólo a los mercados. Este es el 

caso del Mercosur al crear un Parlamento regional (Parlasur) y la conformación de la 

Unasur. En el contexto de esta situación geopolítica mundial y con las motivaciones de 

intensificar la integración regional, el Congreso Nacional de Argentina aprueba en 2009 

la ley de oferta obligatoria de portugués en las escuelas secundarias. Esta legislación 

lingüística basada en una vocación regional se ve muy poco reflejada en los lineamientos 

para la educación nacional, y en los materiales didácticos existentes. Diferentes trabajos 

(Arnoux 2010, Arnoux y Bein, 2014) han mostrado que no se suele establecer una 

relación directa entre la enseñanza del portugués y el conocimiento de nuestro vecino en 

miras a una integración. Desde una perspectiva glotopolítica, siguiendo la línea de los 

trabajos mencionados, analizamos las representaciones sociolingüísticas de tres libros 

didácticos más usados y más recientes en Argentina (según los resultados de una encuesta 

realizada por 100 profesores de portugués en Argentina). Partimos del presupuesto de que 

la lengua no debe ser entendida como un instrumento cuya única finalidad es la 

comunicación sino que ésta es formadora de subjetividades y, por lo tanto, debe ser 

aprehendida en sus usos reales. Los libros incorporan las Tecnologías de la Información 

y Comunicación presentando una gran cantidad géneros online. Nos centraremos en cómo 

estos géneros son trabajados en las propuestas de los libros. Nos interesa enfocarnos en 

el género comentario (que no es abordado por los libros didácticos), ya que al tratarse de 
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un género en el que cualquier internauta puede asumir una posición enunciativa ante un 

tema de actualidad puede ser de gran aporte para el tratamiento de temas polémicos que 

pueden ser compartidos entre los países vecinos y de temas transversales con otras 

disciplinas de la enseñanza secundaria. A partir de una crítica a cómo los libros didácticos 

abordan los géneros online, presentamos una propuesta didáctica del género comentario 

online que posibilite un acercamiento al otro (vecino regional) y a su vez que posibilite 

al estudiante asumir posiciones enunciativas. Proponemos pensar cómo a partir del ISD 

y una propuesta de enseñanza a partir del modelos didáctico (Miranda, 2012) del género 

comentario, entendiendo al lenguaje situado en las prácticas colectivas, puede contribuir 

fuertemente para la enseñanza del portugués como lengua regional. 

 

Palabras clave: glotopolítica, interaccionismo sociodiscursivo, género, integración 

regional, lengua regional 

 

 

 

A constituição de sujeitos autônomos no processo de escrita acadêmica e o uso das 

tecnologias digitais: estudo de caso de professores em formação inícial  
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Apoio: FAPEMIG 
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Esta proposta de comunicação integra projeto de pesquisa, em andamento, no qual, à luz 

do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), Bronckart (2006), dos Estudos do Letramento 

(STREET, 2013), de perspectivas que visam conjugar os letramentos acadêmicos e os 

usos das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação –TDICS – (KOMESU e 

GALLI, 2014; BAILLY, 2010), da Pedagogia dos Multiletramentos (NEW LONDON 

GROUP, 2006), tenho como objetivo investigar e propor ações de intervenção 

relacionadas às práticas de letramento acadêmico dos alunos licenciandos que cursaram, 

no primeiro período, a disciplina Leitura e Escrita, na PUCMinas, no 1º semestre de 2016. 
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Interesso-me por compreender em que medida esses alunos têm se beneficiado das 

TDICS nos processos de produção acadêmico-científica para a construção da sua 

identidade acadêmica ao consumirem, produzirem e compartilharem textos 

acadêmicos/universitários. A partir das respostas encontradas por meio da observação e 

de um questionário semiestruruado, elaborei e desenvolvi proposta de intervenção 

visando a contribuir para a formação acadêmico-científica dos alunos. A intervenção se 

configurou com a oferta da oficina “Letramentos acadêmico-digitais: multiletramentos e 

usos das TDICS para a produção dos gêneros acadêmicos” e, em seguida, com o 

acompanhamento on-line (pelo WhatsApp, por e-mail e pelo Google Drive) dos alunos 

da disciplina, no 1º semestre de 2016 . Busco verificar os resultados práticos da oficina, 

intervenção/acompanhamento do grupo por meio da análise do processo e dos textos 

finais produzidos pelos alunos, que consistem na: (i) realização de uma prática 

investigativa, (ii) escrita de um texto nos moldes de um artigo científico com os resultados 

dessa prática investigativa e (iii) apresentação escrita e oral da investigação realizada. 

Acredito um bom encaminhamento para que os professores em formação inicial possam 

mais bem utilizar as TDICS em suas pesquisas e produções acadêmicas poderá conduzí-

los a um posicionamento crítico diante da informação, das ferramentas e de sua própria 

produção, o que, inevitavelmente, passa pela capacidade de cooperação para uma 

produção colaborativa, considerando o caráter dialógico, sociodiscursivo da linguagem. 

As TDICS, embora potencializem o trabalho individual, também podem promover a 

conecção desejada e necessária entre os ‘sujeitos múltiplos’ da tela e dos mundos-da-vida. 

A análise dos dados levou-nos às categorias autonomia e autonomização da aprendizagem 

do discurso acadêmico escrito, no que toca ao uso pelos alunos da Internet (i) como 

ferramenta de pesquisa, (ii) como recurso para realização de reuniões virtuais, (iii) para a 

escrita colaborativa e (iv) para apresentação de trabalhos. Acredito que uma adequada 

compreensão dessas categorias poderá sinalizar possíveis caminhos para futuros trabalhos 

com as TDICS no âmbito da universidade, pois o uso equivocado das TDICS pode ser 

danoso ao processo formativo e, portanto, uma adequada deliberação deve prescindir de 

propósitos muito bem definidos que levem em consideração a ética e o exercício pleno 

da cidadania, o que não pode ser feito sem que se saiba de forma clara os caminhos que 

devem ser tomados para conduzir os alunos à sua necessária autonomização, aqui tomada 

como forma de empoderamento. 

PALAVRAS-CHAVE: interacionismo sociodiscursivo; estudos do letramento; 

letramento acadêmico; uso das tecnologias digitais no ensino superior 
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EJE TEMÁTICO 4 

 

 

O gênero multimodal tutorial em vídeos no ensino-aprendizagem de FLE por 

adolescentes: reflexões teórico-metodológicas 
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 Nesta comunicação, apresentaremos algumas reflexões teórico-metodológicas, 

surgidas no decorrer de nossa pesquisa de mestrado que tinha como um dos objetivos 

maiores estudar o desenvolvimento das capacidades de linguagem de alunos adolescentes 

em FLE por meio da produção do gênero tutorial em vídeos. Para realiza-la, nos 

embasamos no quadro teórico-metodológico da Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) tal 

como apresentado por Bronckart (1999, 2003, 2006, 2008, 2010) e por razão do gênero a 

ser trabalhado apresentar não só aspectos verbais como não verbais e o modelo de análise 

do ISD privilegiar os aspectos verbais do texto, servimos-nos do quadro de análise da 

Semiótica Sociointeracional proposta por Leal (2011) em que a autora faz a união do 

quadro de análise do ISD com as categorias da Gramática do Design Visual (GDV) 

desenvolvida por Kress e Van Leeuwen (2006). Ademais, nos pautamos nos estudos dos 

autores genebrinos Schneuwly e Dolz (2004/2012) sobre os gêneros de textos como 

instrumento para o ensino-aprendizagem, em Dolz, Pasquier e Bronckart (1999) sobre a 

noção de capacidades de linguagem e no nos estudos de Schneuwly, Dolz (2004/2012); 

Cristovão, Lousada (2014), Melão (2014) no que concerne à didática das línguas, tanto 

materna como estrangeira. Para que o gênero se tornasse objeto de ensino-aprendizagem, 

elaboramos o Modelo Didático (SCHNEUWLY; DOLZ, 2013) do gênero tutorial em 

vídeos, ou seja, fizemos uma análise das dimensões ensináveis do gênero para uma 

posterior elaboração da sequência didática (SCHNEUWLY; DOLZ, 2013). Após a 

elaboração da sequência didática, fizemos a aplicação em sala de aula e analisamos as 

produções dos alunos com o intuito de observar se os alunos desenvolveram as 

capacidades de linguagem em FLE. Os nossos resultados mostraram que os alunos 

tiveram um significativo desenvolvimento das capacidades de linguagem, que como 

dissemos anteriormente, era o nosso objetivo maior de pesquisa. Além disso, observamos 

que a escolha do quadro da Semiótica Sociointeracional mostrou-se acertada, uma vez 

que a partir desse quadro, conseguimos observar variados aspectos em relação ao contexto 
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de produção, aos mecanismos enunciativos, linguísticos-discursivos e aos recursos 

imagéticos. No entanto, tivemos que adaptá-lo à nossa interpretação, por se tratar de uma 

análise de imagens móveis e percebemos que algumas categorias do ISD poderiam ser 

adaptadas para os gêneros multimodais. Nossa apresentação se dedicará assim, à análise 

do gênero tutorial em vídeos realizada durante à pesquisa e as reflexões sobre uma 

adaptação do modelo do ISD para gêneros multimodais.  

 

Palavras-chave: gênero multimodal; tutorial em vídeos; ensino-aprendizagem; FLE, 

quadro teórico-metodológico. 

 

  
 

 

 

El borrador: instrumento de análisis del proceso de conceptualización 
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En esta ponencia se expondrán algunas conclusiones correspondientes a una investigación 

cuyo objetivo general es la descripción del proceso de conceptualización realizado por 

ingresantes universitarios en situaciones de estudio -de disciplinas humanas- en las que 

se articulan prácticas de lectura y de escritura. La indagación, que se inscribe en el marco 

del Interaccionismo Sociocultural (Vigotski, 1977, 1988, Wertsch, 1988, Kozulin, 2000) 

y del Sociodiscursivo (Bronckart, 1996, 2007; Riestra, 2008, 2010), se llevó a cabo con 

estudiantes ingresantes a la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de Luján, en el contexto de la asignatura Psicología General, correspondiente al 

primer cuatrimestre del plan de estudios. Se trata de una investigación cualitativa, un 

estudio de casos, para el cual los participantes fueron ubicados en dos instancias de trabajo 

intelectual (seguidas de entrevistas semiestructuradas) en las que la lectura de un mismo 

material teórico (tres textos de la bibliografía de la asignatura) se articulaba con una 

producción escrita diferente en cada oportunidad: un borrador en el primer caso, y el texto 

definitivo de una respuesta de parcial domiciliario, en el segundo.  

En esta oportunidad,- y como continuación de un trabajo anteriormente presentado-, las 

conclusiones que expondremos corresponden al análisis del corpus de borradores 

recolectados en la primera instancia de la prueba, y se refieren a la descripción del 

momento inicial del proceso de conceptualización, objeto de nuestro estudio. Es 

importante destacar que en la descripción de este momento del proceso se considerará la 

comprensión tanto del concepto central (contenido disciplinar objeto de enseñanza de la 
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asignatura), como de la tarea indicada en la consigna de parcial (explicación y 

ejemplificación del concepto). Efectivamente, desde nuestra perspectiva teórica, todo 

proceso mental está constituido por fenómenos que van más allá del individuo (Wertsch, 

1991). Por lo tanto, el proceso de formación del concepto no puede ser entendido como 

un “proceso interno”, atribuible únicamente a la actuación aislada del individuo, sino 

como un fenómeno situado en un escenario sociocultural institucional. En este sentido 

entendemos la tarea prescripta en el parcial como el instrumento mediacional que 

proporciona el nexo entre el contexto de actividad y el proceso de conceptualización que 

procuramos estudiar, estableciendo la filiación cultural de ese proceso mental interno (Del 

Río, Álvarez, 1992).  

Es preciso agregar que, siempre a partir de los principios del marco sociocultural, 

concebimos los borradores como escritos intermedios (Bucheton et Chabanne, 2002), es 

decir, como producciones instrumentales que favorecen la comprensión del texto fuente, 

así como su retención y la evaluación de la propia comprensión, permitiendo al estudiante 

volver sobre sus enunciados para transformarlos, y dando cuenta de un saber en 

construcción. Entendidas de este modo, las producciones escritas elaboradas en la primera 

instancia de la prueba, se vuelven testimonios de un pensamiento en proceso de 

elaboración y base para un texto acabado; y, como tales, representan para nosotros fuentes 

privilegiadas de indicios sobre la manera en que los estudiantes administran, construyen 

y controlan, su propio proceso de conceptualización.  

Así entonces, después de referirnos brevemente a la prueba en cuyo marco se realizaron 

las producciones que componen nuestro corpus, presentaremos la descripción del inicio 

del proceso de conceptualización observado en la prueba y reconstruido a partir del 

análisis de los borradores en función de un sistema de categorías surgidas de la aplicación 

de los procedimientos del método de comparación constante sistematizados por Strauss y 

Corbin (2002). 

 

Palabras clave: proceso de conceptualización- lectura y escritura- borradores 
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Construção do conhecimento e semiotização 
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O conhecimento pode ser apreendido de diversas formas, consoante o posicionamento 

epistemológico. Apesar de o conceito comum de cognição associar o conhecimento a uma 

atividade espontânea e incoercível do mundo refletido (Jackendoff, 1992), no que nos diz 

respeito e de acordo com o Interacionismo Sociodiscursivo (Bronckart, 1997, 2008) e 

com as Ciências da Cultura (Rastier, 2002), o conhecimento é, fundamentalmente, um 

objeto cultural: de facto, nesta perspetiva, não está em causa a perceção de um mundo 

natural ou artificial; corresponde antes a uma construção em articulação com o meio e 

altamente influenciada pela cultura (Rastier, 2012). 

Na sequência de outros contributos, o Interacionismo sociodiscursivo reconhece três 

formas de organizar o conhecimento (Bronckart, 2004). O primeiro tipo – conhecimento 

prático ou implícito – é elaborado no seio das atividades práticas. Este tipo de 

conhecimento é essencialmente de ordem funcional. O segundo tipo provém da 

semiotização de alguns conhecimentos práticos. Como tal, trata-se de um conhecimento 

explícito, que preserva, no entanto, traços semânticos e sócio-históricos da comunidade 

específica em que é realizado. Por essa razão, este tipo de conhecimento, apesar de ser 

explícito, é qualificado de conhecimento tradicional. O terceiro e último tipo de 

conhecimento equivale ao conhecimento explícito e generalizado (i.e. saber formal). 

Realiza-se a partir da dessemantização e descontextualização de alguns aspetos do 

conhecimento tradicional. Assim sendo, este tipo de conhecimento organiza-se segundo 

regras lógicas (cf. mundos formais de Habermas, 1987 e pensamento lógico matemático 

de Piaget, 1992) e adquire, assim, um carácter universal.  

Na medida em que tanto o conhecimento tradicional como o conhecimento formal são 

explícitos, importa identificar como se organiza e se diferencia a semiotização neles 

envolvida. É neste âmbito que se situa o objetivo da presente comunicação, focando em 

particular a semiotização do conhecimento tradicional.  

Como ponto de partida da minha reflexão, assumo três pressupostos:  

1. a linguagem é condição de conhecimento, tendo em conta a sua dimensão 

significante e comunicacional: “a criação de significados é um ato de 

conhecimento” (Coseriu, 2001:24);  

2. os textos, orais ou escritos, correspondem a práticas de linguagem situadas, 

realizadas numa (ou pelo menos numa) determinada língua (Bronckart, 1997, 

2008);  
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3. qualquer texto é produzido a partir de um processo de adoção/ adaptação de um 

género textual e necessariamente constituído por unidades infra-ordenadas 

linguisticamente estabilizadas, os tipos de discurso (Bronckart, 1997). 

Em função do exposto, assumo que tanto o conhecimento tradicional como o formal 

implicam duas vertentes de semiotização: a que depende dos constrangimentos de género 

e a que passa por opções discursivas (ou enunciativas). A hipótese de trabalho que aqui 

se sustenta é que a mobilização de determinadas unidades linguísticas em detrimento de 

outras permite a distinção dos dois tipos de conhecimento. Se esta proposta se apresenta 

como uma reflexão fundamentalmente teórica, recorrer-se-á, quando necessário, a 

exemplos empíricos retirados do corpus de textos digitais da área do turismo oriundo de 

um projeto de pós-doutoramento e do corpus de textos de divulgação científica 

constituído no âmbito de um projeto de investigação financiado.  

 

Palavras-chave: conhecimento, semiotização, língua, texto, género 

 


