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RESUMO 

 
 

O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CORRESPONSÁVEL NA FORMACÃO 
DE PROFESSORES DE LÍNGUA MATERNA À LUZ DA TEORIA HOLÍSTICA DA 

ATIVIDADE 
 

AUTORA: Liane Batistela Kist 
ORIENTADOR: Marcos Gustavo Richter 

 
 
Este estudo investiga o Desenvolvimento Profissional Corresponsável (DPC), 
especialmente, na formação do professor de Língua Materna (LM) à luz da Teoria 
Holística da Atividade (THA). O DPC consiste em uma concepção triádica de 
profissionalização, articulando, em bases de aliança e confiança recíproca, três 
lugares: Academia, Graduação e Mercado. O DPC é um dos conceitos básicos da 
THA, escudada por Richter (2011), cuja matriz diz respeito à inseparabilidade entre 
conduta, conceito e valor no exercício profissional, ordenados de forma sistêmica, por 
meio de um conjunto de critérios embasadores da parametrização de um trabalho 
especializado num horizonte autopoiético, (enquadramento). O desenvolvimento da 
investigação partiu da análise de uma parte do relatório de atividades do Subprojeto 
Letras Português, integrante do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência – PIBID. Tendo em vista que, para se implementar um DPC, é necessária 
uma aliança profissional alicerçada num elo de confiança e na adoção de um 
paradigma de trabalho (enquadramento) consensual entre capacitação inicial e em-
serviço, essa pesquisa parte da análise do PIBID/Português como um referencial 
formativo capaz de ancorar os fatores necessários ao desenvolvimento profissional 
de professores de LM. Por intermédio de um estudo de caso, no escopo das pesquisas 
de base qualitativa, e através do paradigma indiciário de GINZBURG (1989), pode-se 
dizer, de modo geral, que o PIBID/Português revelou-se como um referencial 
formativo, com forte tendência ao ancoramento de um DPC e seus desdobramentos: 
princípios de enquadramento de trabalho proposto pela THA, ausência de problemas 
nas interfaces do enquadramento, configurando, consequentemente, ausência de 
desvios aos meios e relações com o paradigma sociointeracionista no quadro 
conceitual do ensino de Língua Materna como marca de superação do que a THA 
denomina de acrasia. Em outras palavras, revelou aspectos positivos no tocante à 
inseparabilidade entre conduta, conceito e valor, em uma situação triádica de 
profissionalização. 
 
 
Palavras-chave: Teoria Holística da Atividade. Desenvolvimento Profissional 
Corresponsável. Formação de Professores de Língua Materna. 



 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 
 

THE CO-RESPONSIBLE PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN FIRST LANGUAGE 
TEACHING FORMATION IN LIGHT OF THE HOLISTIC ACTIVITY THEORY 

 
AUTHOR: Liane Batistela Kist 

ADVISER: Marcos Gustavo Richter 
 
 
This study investigates the Co-responsible Professional Development (DPC, in 
Portuguese), in first language teachers’ formation (LM teachers, in Portuguese) based 
on the Holistic Activity Theory (THA, in Portuguese). The DPC is a triadic conception 
of professionalization that articulates, based on alliance and reciprocal confidence, 
three contexts: Academy, Graduation and Market. The DPC is one of the basic 
concepts of THA studied by Richter (2011) which pattern concerns on the inseparability 
among conduct, concept and quality in the professional practice, ordered in a systemic 
way through a set of criteria that are the basis of the parameterization of a specialized 
job in an autopoietic horizon, denominated as framework. The development of the 
investigation starts out from an analysis from an excerpt of the activity report of the 
Portuguese Language Course Subproject that integrates the Institutional Scholarship 
Program of Introduction to Teaching First Language (PIBID/Português, in Portuguese). 
Owing that, to implement a DPC, a professional alliance is necessary based on a link 
of confidence and on the adoption of a paradigm of consensual work (framework) 
between initial and in-service capacitation, this study begins by analyzing the 
PIBID/Português as a formative model able to anchor the necessary elements to the 
professional development of first language teachers. Through a case study within the 
scope of qualitative research and using the indiciary paradigm from GINZBURG 
(1989), it is possible to say, in a general way, that PIBID/Português revealed itself as 
a formative referential with a strong tendency to anchor a DPC and its developments: 
principles of job framework founded by the DPC, absence of problems in the framework 
interfaces, setting up as a consequence of the absence of deviation in the means and 
relations with the socio-interacionist paradigm in the conceptual field of first language, 
which are revealers of what THA denominates as overcoming akrasia. In other words, 
this study brings out some positive aspects concerning the inseparability between 
conduct, concept and value in a triadic situation of professionalization.   
 
 
Keywords: Holistic Activity Theory. Co-responsible Professional Development. 
Formation of First Language Teachers. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Esta seção de considerações iniciais está composta por três partes. A primeira 

tem por objetivo situar o estudo em questão no rol das proposições atuais dos Progra-

mas de Pós-Graduação em Letras. Além disso, apresenta  o relato do percurso pro-

fissional que deu origem a essa pesquisa, localiza a teoria-base, o corpus selecionado 

e o problema de pesquisa eleito como proposta de trabalho. A segunda parte aponta 

o objetivo geral e os objetivos específicos que norteiam a pesquisa; já a terceira tem 

por finalidade encerrar a seção, apresentando a organização textual da tese. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROPOSTA DE PESQUISA 

 

Perspectivas atuais centradas, sobretudo, em avaliações da agência de fo-

mento responsável pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Su-

perior (CAPES), têm ressaltado a importância de uma forte interação entre pesquisa 

e Educação Básica, em especial, nos casos de programas de pós-graduação vincula-

dos a cursos de licenciatura, como o Programa de Pós-Graduação em Letras da Uni-

versidade Federal de Santa Maria.  

Na avaliação trienal (2013) da área de Letras e Linguística1, encontra-se, em 

destaque, o grande desafio da pós-graduação na área em responder às demandas 

trazidas pelo século XXI, as quais não encontram mais resposta na disciplinarização, 

na compartimentalização e na divisão dos saberes.  

Ao tratar de algumas das proposições da área, o documento, avaliação trienal 

(2013, p. 08), acrescenta 

 

Pelo fato de a linguagem ser central nos processos de construção do conhe-
cimento em todos os componentes curriculares, a Área de Letras e Linguís-
tica pode desempenhar um papel fundamental em todos os ciclos da Educa-
ção Básica, inclusive nos iniciais. No entanto, para que a educação linguística 
ocupe um papel central na formação linguística de professores do primeiro 
ciclo do Ensino Fundamental, uma maior integração entre as Áreas de Letras 
e Linguística e Educação é essencial2. 
 

                                                           
1 Informações obtidas no “Documento de área e Comissão da Trienal 2013”, área de Letras e Linguís-
tica. Disponível em: http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacaotrienal/ 
Docs_de_area/Letras_Linguistica_doc_area_e_comiss%C3%A3o_block.pdf. Acesso em: 11/09/2015. 
2 Idem. 
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Ao contextualizar a esfera de ação, o documento (2013, p. 07) também destaca 

que “A área de Letras e Linguística tem como vocação natural a preocupação com o 

ensino, em suas múltiplas vertentes, quer seja no foco direto ao discente no ensino 

básico, quer na formação de professores nele inserido, estritamente”3. 

A respeito da formação de professores que, no caso da área de Letras, inicia-

se em um curso de graduação, a rigor de licenciatura, e se estende ao longo da vida 

profissional via formação continuada, temos acompanhado investigações focadas não 

só no contexto de formação para o trabalho, como também no contexto de atuação 

dos profissionais da educação. 

No centro das pesquisas, tanto de pesquisadores das Letras quanto da Educa-

ção, encontram-se, de modo geral, estudos que buscam desde a compreensão do 

processo de transição estudante-professor (MARCELO GARCIA, 1999), as dificulda-

des e demandas iniciais da atuação docente (PERRENOUD, 2002a), as fases que 

caracterizam a trajetória docente (HUBERMAN, 1995), “as coisas que todo professor 

de português precisa saber” (OLIVEIRA, 2010) até os desafios e possibilidades da 

formação continuada de professores de Língua Portuguesa (CÔRREA e GUIMA-

RÃES, 2012), entre outros estudos igualmente relevantes. 

Somando-se a isso, a experiência pessoal e profissional com a formação inicial 

de professores de Língua Materna e o contato contínuo com professores em serviço, 

na educação básica, têm suscitado um posicionamento investigativo sobre a formação 

docente. O acompanhamento dos Estágios Curriculares Supervisionados, no Curso 

de Letras/Português da Universidade Federal de Santa Maria, tanto na modalidade 

presencial quanto na modalidade a distância4 e, atualmente, no Curso de Letras do 

Centro Universitário Franciscano (UNIFRA), a pesquisa desenvolvida durante a ob-

tenção do título de mestre em educação5 e a participação em projetos de pesquisa 

                                                           
3 Ibdem. 
4 Entre as experiências de acompanhamento dos Estágios Curriculares Supervisionados no Curso de 
Letras/Português da Universidade Federal de Santa Maria, tanto na modalidade presencial quanto na 
modalidade a distância, cita-se a atuação como professora substituta do Departamento de Metodologia 
de Ensino/MEN no período de 2003 a 2005; a atuação como professora assistente no mesmo depar-
tamento, no período de 2010 a 2015, e a atuação como professora das disciplinas de Estágio Curricular 
do Curso de Letras/Português a distância (UAB/UFSM)  no período de 2011 a 2016. 
5 Durante a obtenção do título de Mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação 
da Universidade Federal de Santa Maria, a pesquisa intitulada “Limites e Possibilidades para a Imple-
mentação de uma Proposta de Tutoria no Desenvolvimento de Estágio Curricular em Cursos de Licen-
ciatura” teve por objetivo contribuir com a construção de alternativas para o processo de organização, 
desenvolvimento, acompanhamento e avaliação de EC em Cursos de Licenciatura que estivessem ar-
ticulados à experiência resultante da atuação de um professor em serviço. 
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voltados para investigações que articulam formação inicial e continuada6, do mesmo 

modo, têm nos permitido identificar algumas questões. Na base delas, está a impor-

tância de uma contínua investigação no campo de atuação profissional docente como 

prerrogativa para processos mais qualitativos e consistentes, tanto para as situações 

formativas quanto para o exercício da profissão docente. 

Em especial, durante a realização da pesquisa para a obtenção do título de 

Mestre em Educação, já mencionávamos a importância de um trabalho articulado en-

tre escola e universidade. Ao organizar Grupos de Trabalhos (GT), formados por ori-

entadores de estágios das IES, professores de educação básica concedentes de tur-

mas para estágio (denominados tutores) e alunos de licenciatura em situação de es-

tágio, concluímos que o regime de tutoria proposto e investigado à época 

 

propiciou uma oportunidade para o reconhecimento de que é possível se de-
senvolver um trabalho satisfatório com estagiários nas escolas. O trabalho 
desenvolvido nos GT permitiu o rompimento com a tradição de que o recebi-
mento de estagiários é prejudicial ao bom funcionamento das aulas e/ou da 
escola. Os tutores puderam perceber e inclusive mostrar a seus colegas que 
estagiários, se acompanhados, podem desenvolver um ótimo trabalho, po-
dendo até acrescentar aspectos positivos às escolas no que diz respeito à 
troca de atividades/matérias/informações, etc. E, somando-se a isso, concluiu 
que a tutoria permitiu novamente um contato com as IES (orientador), nas 
quais fizeram seus cursos de graduação, mas das quais acabam se afas-
tando em função do ingresso no magistério público e do próprio acúmulo de 
atividades próprio da profissão docente (KIST, 2007, p. 122). 
 

 

Recentemente, o encontro com a Teoria Holística da Atividade (THA)7 se re-

vestiu de fundamental importância para a compreensão da necessidade de avançar-

mos nesses estudos, sobretudo na direção de investigações que partam do  estudo 

de  processos formativos pautados na indissociabilidade dos fatores que compõem o 

percurso de formação e de atuação profissional, em especial de docentes de língua 

materna.  

                                                           
6 Dentre os projetos, pode-se citar “Condicionantes para Tutoria Escolar no Estágio Curricular Supervi-
sionado: Articulando Formação Inicial e Continuada de Professores” (COTESC), desenvolvido numa 
parceria entre CE/UFSM e CED/UFSC e “Dilemas e Perspectivas para a Inovação Educacional na 
Educação Básica e na Formação de Professores” (DIPIED/UFSM), ambos sob a coordenação do Prof. 
Dr. Eduardo Adolfo Terrazzan, MEN/UFSM. 
7 O encontro com a Teoria Holística da Atividade, desenvolvida pelo Prof. Dr. Marcos Gustavo Richter 
do DLV/UFSM ocorreu durante reuniões para atividades de pesquisa voltadas para a linha linguagem 
e interação. 
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Em linhas gerais, a THA de Richter (2011) encontra-se na esteira de modelos 

formativos ancorados nessa articulação entre os diferentes níveis de uma cadeia pro-

fissional e também em processos sistemáticos e organizados, cuja premissa principal 

diz respeito à inseparabilidade entre conduta, conceito e valor no exercício profissio-

nal, ordenados de forma sistêmica, por intermédio de um conjunto de conceitos teóri-

cos que permitem ao professor organizar seu trabalho nos moldes de um paradigma 

consensual e compartilhado/apoiado por uma comunidade laboral e discursiva.  

Esses conceitos, grosso modo, fazem referência aos princípios de organização 

do trabalho em profissões regulamentadas e associam-se a um paradigma subjacente 

de seleções e decisões denominadas pela THA de enquadramento. 

De acordo com o modelo formativo de Richter (2011), o enquadramento é o 

que garante a tomada de decisão e a seleção conscientes, ancoradas em um para-

digma alinhado com perspectivas teórico-práticas próprias de cada área de conheci-

mento. 

A esse respeito, Cavichioli (2012), igualmente, acrescenta que uma formação 

docente desenvolvida a partir de um enquadramento de trabalho pode postular os 

princípios fundamentais de organização para a prática de ensino. Em outras palavras, 

segue a autora, a proposta de enquadramento da THA permite ao professor, em situ-

ação inicial de formação, uma reflexão antecipada acerca dos fatos pertinentes à atu-

ação em uma futura atividade profissional, tornando-o capaz de eliminar os fenôme-

nos pseudossistêmicos8, os quais por ventura venham a afetar negativamente o de-

senvolvimento de suas atividades. 

Resumidamente, entre as seleções e decisões necessárias à organização do 

trabalho docente, encontram-se, em ordem crescente de complexidade, os fatores de 

atribuição, mediação e controle, conforme o quadro a seguir (Quadro 1). 

 

 
  

                                                           
8 No âmbito da perspectiva de enquadramento proposto pela THA e no caso do professor de língua 

materna, pode-se  considerar, como fenômenos pseudossistêmicos, aqueles que não pertencem ao 
âmbito do profissional enquadrado. 
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Quadro 1 – Fatores de atribuição, mediação e controle 

 

ENQUADRAMENTO 

FATORES DE  
ATRIBUIÇÃO 

FATORES DE 
MEDIAÇÃO 

FATORES DE  
CONTROLE 

 conjunto de variáveis cen-
tradas nas noções de pa-
péis sociais; 

 tarefas a serem executas; 

 bases curriculares e jurídi-
cas da tarefa exercida; 

 modelos de comporta-
mento almejados; 

 contextos e papéis dos su-
jeitos envolvidos (professor 
e aluno); 

 noção de referência e per-
tença grupal. 

 procedimentos profissio-
nais em si; 

 recursos materiais e tec-
nológicos disponíveis aos 
sujeitos envolvidos (pro-
fessores e alunos); 

 estratégias concretas rea-
lizadas tanto pelos docen-
tes quanto pelos discen-
tes (ambos os sujeitos en-
volvidos no processo); 

 conceitos, ou seja, o co-
nhecimento tanto teórico 
quanto prático. 

 possibilidades de acompa-
nhamento e aferição das 
expectativas pretendidas 
e efetivamente alcança-
das. 

 
Fonte: organizado pelo autor a partir de Richter (2011). 

 

Epistemologicamente, a THA baseia-se numa formação alicerçada em uma trí-

plice relação de aliança e confiança entre academia, graduação e escola, denomi-

nada, por Richter (2015c), de Desenvolvimento Profissional Corresponsável (DPC). 

Isto é, trata-se de uma concepção triádica de profissionalização, articulando, em ba-

ses de aliança e confiança recíprocas, três lugares: Academia, Graduação e Mercado, 

sendo irredutível à simples soma de duas díades, como não raro observamos em al-

gumas iniciativas de formação inicial ou continuada, as quais excluem, deliberada-

mente, o mercado de trabalho do futuro profissional. 

Nesse sentido e concordando com as proposições da THA, partimos do pres-

suposto de que uma formação de professores adequada passa por um Desenvolvi-

mento Profissional Corresponsável (DPC), no qual se triangulam, de forma horizontal, 

a capacitação inicial e em-serviço. Com esse viés,  propomo-nos a analisar como um 

Programa de Formação Docente pode funcionar como um referencial formativo capaz 

de ancorar um DPC para professores de Língua Materna em situação inicial de for-

mação, em serviço na Educação Básica e em serviço nas Instituições Formadoras à 

luz da THA. 

Como Programa de Formação Docente, elegemos o Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade Federal de Santa Maria 
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(UFSM)9, cujo objetivo central está assentado na elevação da qualidade da formação 

inicial de professores nos cursos de licenciatura, promovendo a integração entre edu-

cação superior e educação básica. Por meio da oferta de bolsas para que alunos de 

licenciatura exerçam atividades pedagógicas em escolas públicas de educação bá-

sica, o programa nasceu com o intuito de contribuir para a integração entre teoria e 

prática, para a aproximação entre universidades e escolas, bem como para a melhoria 

de qualidade da educação brasileira10. Isto é, foi elaborado na expectativa de suprir 

demandas reprimidas de formação inicial, alinhando-a com a formação em serviço. 

 A proposta, a rigor, apresenta-se bastante positiva na medida em que considera 

a escola de educação básica como espaço de formação, tanto para professores em 

formação inicial (alunos de cursos de licenciatura), quanto para professores em ser-

viço nos sistemas básicos de ensino, os quais atuam como supervisores dos alunos 

de licenciatura. Ainda, é destinada aos professores de cursos de licenciatura dos sis-

temas superiores de ensino que, a seu turno, atuam como coordenadores de área. 

 Em consonância com o Programa de Pós-Graduação em Letras em com a 

nossa formação na área, escolhemos, em específico, o PIBID de Língua Portuguesa, 

desenvolvido na UFSM, e tomamos como corpus de análise parte do relatório de ati-

vidades desenvolvidas por esse subprojeto no ano de 2014, primeiro ano de ativida-

des do subprojeto de Língua Materna. 

Em relação à escolha do objeto de pesquisa centrado na investigação acerca 

do Pibid/Português, cabe ressaltar, também, que nossa escolha está assentada na 

quase inexistência, até o momento, de trabalhos relacionados ao assunto. Embora o 

referido programa represente, de forma significativa, o interesse tanto de alunos das 

licenciaturas quanto dos professores da educação básica, os estudos acerca da te-

mática ainda se mostram escassos. O quadro a seguir (Quadro 2)  elaborado medi-

ante recente busca por palavras-chave na Biblioteca Digital Brasileira de Dissertações 

e Teses11 ilustra o recorte e a necessidade instaurada. 

                                                           
9 Para mais informações a respeito do convênio firmado e também do próprio PIBID/UFSM, pode-se 

consultar o projeto na íntegra, na Pró-Reitoria de Planejamento (Proplan/UFSM), registrado sob o N° 
027650. 
10 Informações obtidas junto ao Relatório de Gestão/PIBID, ano de referência 2013, elaborado pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. Disponível em 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/1892014-relatorio-PIBID.pdf. Acesso em 
18/08/2015. 
11 Biblioteca Digital Brasileira de Dissertações e Teses, disponível em: http://bdtd.ibict.br/vufind/. 
Acesso em 03 de agosto de 2015. 
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Quadro 2 – Resultado da busca por palavras-chave 

 

PALAVRAS-CHAVE DISSERTAÇÕES TESES TOTAL 

Formação de Professores 1.720 1.062 2.782 

Linguística Aplicada 246 473 719 

Formação de Professores de Línguas 174 114 288 

Formação de Professores de Língua Materna 05 07 12 

PIBID 10 01 11 

PIBID/LP/Português zero zero zero 

 
Fonte: organizado pelo autor a partir da busca por palavras-chave na Biblioteca Digital Brasileira de 
Dissertações e Teses. 

 

Ainda sobre o corpus selecionado, cumpre acrescentar que, em especial, ado-

tamos a seção “Reflexões Pós-Oficinas” do relatório, na medida em que, para nós, 

mostra-se reveladora das concepções teóricas assumidas, dos objetivos estabeleci-

dos, dos procedimentos realizados e das reflexões construídas pelo subprojeto da 

Língua Portuguesa/UFSM ao longo de suas atividades no PIBID. 

  Assim, nesse escopo teórico definido pela THA e nesse recorte metodológico 

limitado à seção “Reflexões Pós-Oficinas” do relatório/2014 do PIBID/Portu-

guês/UFSM, nossa proposta de trabalho parte do seguinte problema de pesquisa 

 

 Em que medida um programa de formação docente como o PIBID, em especial 

o subprojeto de Língua Portuguesa/UFSM, pode funcionar como um referencial 

formativo capaz de ancorar um Desenvolvimento Profissional Corresponsável 

(DPC) à luz da THA? 

 

Do ponto de vista metodológico, para responder a essa questão e tomando 

como referência parte do relatório de atividades do subprojeto de Português/UFSM, 

elegemos o estudo de caso no escopo das investigações de cunho qualitativo e, sob 

a ótica do Paradigma Indiciário, partimos de categorias de análise reveladoras, à luz 

da THA, da existência de alguns dos pressupostos do DPC12. 

                                                           
12 O detalhamento metodológico encontra-se descrito no Capítulo 5: Quadro Metodológico. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Investigar em que medida um programa de formação docente como o PIBID, 

em especial o subprojeto de Língua Portuguesa/UFSM, pode funcionar como um re-

ferencial formativo capaz de ancorar um Desenvolvimento Profissional Corresponsá-

vel (DPC) à luz da THA.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar, nas reflexões do relatório de atividades do Programa Institu-

cional de Bolsa de Iniciação à Docência/Português/UFSM, os princípios 

de enquadramento de trabalho da THA relativos à existência de um tra-

balho linguodidático especializado num horizonte autopoiético; 

 

 Reconhecer, nas reflexões do relatório de atividades do Programa Insti-

tucional de Bolsa de Iniciação à Docência/Português/UFSM, a presença 

e/ou ausência de problemas nas interfaces do enquadramento, como 

medida de (in)existência de desvios aos meios; 

 

 Evidenciar, nas reflexões do relatório de atividades do Programa Institu-

cional de Bolsa de Iniciação à Docência/Português/UFSM, relações ou 

distanciamentos com o paradigma interacionista no quadro conceitual do 

ensino de Língua Materna, como medida de presença ou ausência de 

acrasia. 

 

1.3 ORGANIZAÇÃO DA TESE 

 

Este estudo está organizado a partir de sete blocos, distribuídos em: Conside-

rações Iniciais, A Educação no século XXI e a THA, O ensino de Língua Materna e a 

Formação de Professores, O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID), Quadro Metodológico, Análise, Discussão e Interpretação dos Resultados, 

Considerações Finais, Referências e Anexos. 
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 No primeiro bloco, no qual são tecidas as “Considerações Inicias”, está situado 

o estudo em questão no rol das proposições atuais dos Programas de Pós-Graduação 

em Letras e para área como um todo (CAPES, 2013; PERRENOUD, 2002a; HUBER-

MAN, 1995; OLIVEIRA, 2010; CÔRREA e GUIMARÃES, 2012);  o relato do percurso 

profissional que deu origem a essa pesquisa (KIST, 2007), o encontro com a teoria-

base assumida (RICHTER, 2011), o corpus selecionado e o problema de pesquisa 

eleito como proposta de trabalho; os objetivos  que norteiam a pesquisa e a presente 

seção, denominada organização textual da tese. 

 No bloco seguinte, intitulado “A Educação no século XXI e a THA” (capítulo 2) 

são abordadas as linhas teórico-conceituais subjacentes à pesquisa, entre elas, algu-

mas perspectivas para a educação no século XXI, apoiadas em autores como Morin 

(2003), Delors (1998), Freire (1996), Kist (2007), Zeichner (2010) e Mizukami (2013) 

e a Teoria Holística da Atividade desenvolvida por Richter (2000, 2004, 2005, 2006, 

2008, 2010, 2011, 2015), seus pressupostos e conceitos-chave. 

 No terceiro capítulo, “O Ensino de Língua Materna e a Formação de Professo-

res”, são propostas algumas questões sobre o ensino de língua materna assentadas 

em Bezerra (2005), Antunes (2003), Geraldi (1995) Travaglia (1996), Soares (1998), 

Oliveira e Wilson (2011), PCN (1998) e Vygotsky (1991) e sinalizamos alguns aspec-

tos relativos à formação de professores a partir de Kist (2007), Zabalza (2004), Richter 

(2011), Terrazzan (2003), Marques (2003), Nagle (1987), Barreiro e Gebran (2006), 

Simões e Carvalho (2002), Bolívar (1997) e Candau (1996). 

 O quarto capítulo, “Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência”, 

por sua vez, traz um conjunto de informações acerca do PIBID, pautadas em docu-

mentos oficiais relativos ao programa e também em Gatti et al. (2014), Silva (2015), 

(UFSM (2011) e outros. 

 O capítulo 5, “Quadro Metodológico”, num primeiro momento, apresenta a con-

textualização dos sujeitos envolvidos no subprojeto,  bem como a composição e o 

funcionamento do Pibid/Português como objeto de pesquisa. Num segundo momento, 

conceitua as escolhas metodológicas assumidas nesta pesquisa, tais como a aborda-

gem qualitativa (GATTI, 2002; GERHARDT e SILVEIRA, 2009; LÜDKE, 2006; MATOS 

e VIEIRA, 2002; FONSECA, 2002 e MINAYO, 2001); o estudo de caso (FONSECA, 

2002; ANDRÉ, 2005; GIL, 2007; STAKE, 2007; ANDRÉ e LÜDKE, 1986) e o para-
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digma indiciário (GINZBURG, 1989 e RODRIGUES, 2015) e, por fim, esclarece a or-

ganização da investigação em torno das Reflexões Pós-Oficina do Relatório de Ativi-

dades do PIBID/Português. 

O sexto capítulo, denominado “Análise, Discussão e Interpretação dos Resul-

tados” evidencia os dados levantados e seus significados no contexto da pesquisa. A 

título de organização, apresentamos as análises e os resultados a partir das catego-

rias eleitas e explicitadas na seção anterior, acrescidas de algumas relações e alguns 

cruzamentos verticais e horizontais no sentido de refletir sobre o trabalho desenvol-

vido pelas oficinas como um todo e a relação dele com nossa proposta de pesquisa. 

No último capítulo, “Considerações Finais”, procuramos apontar respostas ao 

problema investigado e apresentamos limites e possibilidades revelados pela pes-

quisa.  Nesse sentido, debruçamo-nos em torno de dois tópicos centrais: reflexões 

sobre o PIBID como um programa nacional e, especificamente, sobre o PIBID/Portu-

guês, objeto de nosso estudo. 

Por fim, seguem a lista de “Referências” utilizadas na composição do estudo e 

os Anexos A e B. Do anexo A, faz parte a Ata de umas das Reuniões do subprojeto 

PIBID/Português, em especial, a que autorizou o desenvolvimento da nossa pesquisa. 

Do anexo B, fazem parte todas as Reflexões Pós-Oficina registradas pelo subprojeto, 

as quais serviram de corpus dessa investigação. 
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2 A EDUCAÇÃO NO SÉCULO XXI E A THA 

 

Este capítulo tem, por objetivo, apresentar as linhas teórico-conceituais subja-

centes a essa investigação. Nesse sentido, discutimos, em um primeiro momento,  al-

gumas perspectivas para a educação no século XXI. Posteriormente, apresentamos 

a Teoria Holística da Atividade desenvolvida por Richter, seus pressupostos e suas 

bases teórico-conceituais.  

 

2.1 CENÁRIO GLOBAL DA EDUCAÇÃO NO SÉCULO XXI 

 

A sociedade atual tem sido marcada por uma diversidade de modelos culturais, 

sociais e econômicos. Por isso, a todos os indivíduos que pertencem a essa sociedade 

multifacetada, deve-se um sistema educativo eficiente e capaz de atender às suas 

necessidades coletivas e individuais, um sistema que os prepare, eficazmente, para 

as realidades acadêmicas, profissionais e sociais do século XXI. 

A fim de se alcançar esses objetivos, as demandas que ora se apresentam 

relacionam-se à necessidade de sistemas educativos preocupados com a condição 

humana, com a totalidade do ser humano, o que, para Morin (2003), está diretamente 

relacionado ao caráter ternário dos sujeitos na medida em que são ao mesmo tempo 

indivíduo/sociedade/espécie, isto é, seres físicos, biológicos, psíquicos, culturais, so-

ciais e históricos. 

Assim, complementa o autor, todo desenvolvimento verdadeiramente humano 

deve compreender o conjunto das autonomias individuais, das participações comuni-

tárias e da consciência de pertencer à espécie humana em oposição a um desenvol-

vimento desintegrado, descontextualizado e fragmentado. 

O conhecimento a ser transmitido aos indivíduos, de todas as sociedades, pre-

cisa ser pertinente e capaz de apreender o contexto, levando em consideração os 

desafios e as incertezas de nosso tempo. Precisa, conforme Morin (2003), incluir prin-

cípios que permitam enfrentar essas incertezas, o inesperado, os imprevistos que se 

apresentam a todo instante, assim como a compreensão de que o conhecimento não 

se constitui em uma ferramenta “ready made”, isto é, pronta, acabada ou determinada, 

a qual pode ser utilizada sem que sua natureza seja examinada. 
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Nessa mesma direção, Delors, já em 1998, sinalizava que dadas as transfor-

mações trazidas pelo século XXI, especialmente na área da comunicação, à educação 

caberia uma dura obrigação, voltada não só para a transmissão cada vez maior de 

saberes e saber-fazer evolutivos e para o desenvolvimento de referências capazes de  

impedir as pessoas de ficarem submergidas nas ondas da informação, como também 

para o fornecimento de  mapas e de bússolas passíveis de navegação num mundo 

complexo e constantemente agitado. 

No século XXI, acrescenta Delors (1998, p. 89-90), o acúmulo de informações 

deve ser substituído pelo aproveitamento de ocasiões, cabendo à educação uma or-

ganização em torno de quatro aprendizagens fundamentais que, ao longo de toda a 

vida, serão, de algum modo, para cada indivíduo, os pilares do conhecimento: 1) 

Aprender a conhecer (adquirir os instrumentos da compreensão); 2) Aprender a fazer 

(agir sobre o meio envolvente); 3) Aprender a viver juntos, aprender a viver com os 

outros (participar e cooperar com os outros em todas as atividades humanas);  4) 

Aprender a ser (integrar os três conhecimentos antecedentes). Ilustrativamente, con-

forme a figura a seguir (Figura 1), essas aprendizagens estão ordenadas em um 

mesmo nível de importância. 

 

Figura 1 – Pilares do conhecimento 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

De modo geral, “aprender a conhecer”, nas palavras do autor, supõe compre-

ender o mundo que nos rodeia, já que a compreensão do nosso ambiente, sob seus 

Pilares do 
conhecimento

(DELORS, 1998)

Aprender a 
conhecer 

Aprender a fazer
Aprender a viver 

juntos
Aprender a ser 
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diversos aspectos, favorece o despertar da curiosidade intelectual, estimula o sentido 

crítico e permite compreender o real, mediante a aquisição de autonomia na capaci-

dade de discernir; supõe contato com a cultura geral vasta, uma vez que fechado em 

sua própria ciência o especialista corre o risco de desinteressar-se pelo que fazem os 

outros. Ou seja, supõe exercício da atenção, exercício da memória e exercício do 

pensamento (DELORS, 1998, p. 91-92). 

Já “aprender a fazer” mantém relação com a questão da formação profissional, 

ou seja, com a utilização dos conhecimentos e com a adaptação da educação ao tra-

balho futuro, o que, para o autor, requer que se observe a organização da sociedade 

no que diz respeito ao trabalho e às necessidades educacionais em cada modelo eco-

nômico vigente. 

A esse respeito, o autor explica que, em economias de base industrial, o domí-

nio cognitivo e informativo dos sistemas de produção tornou obsoleta a noção de qua-

lificação profissional. “As tarefas puramente físicas são substituídas por tarefas de 

produção mais intelectuais, mais mentais, como o comando de máquinas, a sua ma-

nutenção e vigilância, ou por tarefas de concepção, de estudo e de organização [...]”, 

exigindo dessas sociedades que a educação esteja voltada a qualidades como capa-

cidade de comunicar-se, de trabalhar com os outros, de gerir e de resolver conflitos 

(DELORS, 1998, p. 92-93). 

Em economias cuja base é a prestação de serviços, isto é, que não são nem 

industriais nem agrícolas, mas prestadoras de serviços financeiros, contabilísticos ou 

de gestão, serviços sociais, ensino, saúde, etc., muitos serviços se definem, sobre-

tudo, em função da relação interpessoal a que dão origem. Nesses casos 

 

as atividades de informação e comunicação são primordiais; dá-se prioridade 
à coleta e tratamento personalizado de informações específicas para deter-
minado projeto. Neste tipo de serviço, a qualidade da relação entre prestador 
e usuário depende, também muito, deste último. Compreende-se, pois, que o 
trabalho em questão já não possa ser feito da mesma maneira que quando 
se trata de trabalhar a terra ou de fabricar um tecido (DELORS, 1998, p. 95). 

 

Já em economias informais, em desenvolvimento, em que a atividade assalari-

ada não é dominante ou que, não existe, na maioria dos casos, referencial de em-

prego, “a aprendizagem não se destina, apenas, a um só trabalho, contudo tem, como 

objetivo mais amplo, preparar para uma participação formal ou informal no desenvol-

vimento”. Assim, nesse contexto, necessita-se mais de uma qualificação social do que 
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profissional, da aquisição de cultura científica, que dê acesso à tecnologia moderna 

(DELORS, 1998, p. 96). 

Em “aprender a viver juntos, viver com os outros”, o autor vê um dos maiores 

desafios da educação e, para enfrentá-lo, acredita ser necessário utilizar-se de duas 

vias complementares: 1) descoberta progressiva do outro: a escola deve estimular a 

descoberta de si mesmo para que seja possível colocar-se no lugar do outro (geogra-

fia humana, história das religiões, dos costumes, etc.); 2) participação em projetos 

coletivos: quando se trabalha em conjunto, conflitos interindividuais tendem a reduzir-

se. Dessa maneira, a escola deve estimular a prática de esportes, a participação em 

projetos de cooperação, dentre outros. 

Por fim, “aprender a ser”, ou seja, contribuir para o desenvolvimento total da 

pessoa em termos de espírito e corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estético, 

responsabilidade pessoal e espiritualidade. 

 

Todo o ser humano deve ser preparado, especialmente graças à educação 
que recebe na juventude, para elaborar pensamentos autônomos e críticos e 
para formular os seus próprios juízos de valor, de modo a poder decidir, por 
si mesmo, como agir nas diferentes circunstâncias da vida (DELORS, 1998, 
p. 99). 

 

Além de preparar as crianças para uma dada sociedade, a questão, então, é, 

de acordo com Delors (1998, p.100), proporcionar forças e referências intelectuais as 

quais permitam que elas compreendam o mundo e se comportem nele como atores 

responsáveis e justos. Antes de mais nada, a educação parece ter, como papel pri-

mordial, “conferir a todos os seres humanos a liberdade de pensamento, discerni-

mento, sentimentos  e imaginação de que necessitam para desenvolver seus talentos 

e permanecerem donos do seu próprio destino”.  

Acrescenta, ainda, Delors (1998) que, iniciando com o nascimento e prolo-

gando-se ao longo da vida, o desenvolvimento humano deve se pautar num “processo 

dialético que começa pelo conhecimento de si mesmo para se abrir, em seguida, à 

relação com o outro” 

 

O desenvolvimento tem por objeto a realização completa do homem, em toda 
a sua riqueza e na complexidade das suas expressões e dos seus compro-
missos: indivíduo, membro de uma família e de uma coletividade, cidadão e 
produtor, inventor de técnicas e criador de sonhos (DELORS, 1998, p. 101). 
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Com o mesmo intuito de que a educação deve, num primeiro plano, desenvol-

ver o ser humano em sua individualidade e também em sua completude, como ser 

social, político e histórico, Freire (1996) alerta acerca da necessidade do desenvolvi-

mento e da valorização da autonomia e da formação de cidadãos. Isso deve ocorrer 

para que possam atuar como leitores críticos de uma realidade que também é social, 

política e histórica. 

Em suas palavras, o autor atenta para o perigo da educação bancária, a qual 

visa, puramente, treinar os educandos para o desempenho de suas destrezas e põe 

em xeque a ideia de que o saber é algo acabado. Ao questionar as experiências edu-

cativas que transformam em puro treinamento técnico o que há de fundamentalmente 

humano no exercício educativo, que é o seu caráter formador, Freire (1996) pontua 

que ensinar exige pesquisa, respeito aos saberes do educando, criticidade, aceitação 

do novo; ensinar é um processo rigoroso, o qual se encontra num constante estado 

de permuta, de interação e descoberta, isto é 

 

[...] é a força criadora do aprender de que fazem parte a comparação, a repe-
tição, a constatação, a dúvida rebelde, a curiosidade não facilmente satisfeita, 
que supera os efeitos negativos do falso ensinar. Esta é uma das significati-
vas vantagens dos seres humanos – a de se terem tornado capazes de ir 
mais além de seus condicionantes. Isto não significa, porém, que nos seja 
indiferente ser um educador “bancário” ou um educador “problematizador” 
(FREIRE, 1996, p. 25). 

 

Para Freire (1981, p. 82-83), a educação problematizadora se faz num contínuo 

esforço, através do qual os homens vão percebendo, criticamente, como estão sendo 

no mundo com que e em que se acham. É pela educação problematizadora que o 

homem se funda na criatividade e é estimulado à reflexão e à ação verdadeira sobre 

a realidade, respondendo à sua vocação, como seres que não podem autenticar-se 

fora da busca e da transformação criadora. 

Nessa esteira, o autor retoma a postura vigilante contra qualquer forma de de-

sumanização, de exploração da força de trabalho do ser humano, de testemunho men-

tiroso de determinados discursos políticos ao lado da necessidade de uma formação 

docente alicerçada na reflexão sobre a prática-progressiva e na docência aliada à dis-

cência, na medida em que a reflexão sobre a prática se torna uma exigência da rela-

ção Teoria/Prática,  sem a qual a teoria pode esvaziar-se,  e a prática tornar-se apenas 

militância.  
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Ensinar significa, sobretudo, criar possibilidades para a produção e/ou constru-

ção do conhecimento. Nesse sentido, a educação bancária, associada a práticas tec-

nicistas que valorizam o acúmulo de conhecimentos, a forma e a mensuração de re-

sultados, precisa dar lugar ao respeito pela autonomia do ser do educando (FREIRE, 

1996). 

Ensinar exige diálogo, instrumento fundamental às relações humanas, exige 

querer bem aos educandos, exige escuta, tomada de decisões consciente, educação 

mútua nas atividades e interações educacionais. E acrescenta Freire 

 

Ao fundar-se no amor, na humildade, na fé nos homens, o diálogo se faz uma 
relação horizontal, em que a confiança de um polo no outro é consequência 
óbvia. Seria uma contradição se, amoroso, humilde e cheio de fé, o diálogo 
não provocasse este clima de confiança entre seus sujeitos. Por isso inexiste 
esta confiança na antidialogicidade da concepção bancária da educação 
(FREIRE, 1981, p.96). 

 

A respeito das interações educacionais, da educação mútua e do diálogo, abor-

dados por Freire, no que diz respeito à formação de professores para a educação 

básica,  cumpre destacar nossos achados anteriores. Ao investigarmos um trabalho 

colaborativo entre professores regentes que receberam alunos de licenciatura em si-

tuação de estágio e os respectivos alunos, (KIST, 2007), afirmamos que, na avaliação 

dos estagiários participantes, o trabalho em parceria com o regente, o diálogo perma-

nente dos regentes com os estagiários transmitiu segurança e tranquilidade no en-

frentamento e na busca de soluções para as dificuldades encontradas.  

Afirmaram os estagiários participantes, ainda, que, como os regentes possuíam 

experiência de classe, eles indicavam modificações nas atividades propostas, o que 

contribuía, decisiva e positivamente, para o sucesso das atividades do estagiário em 

sala de aula, promovendo, inclusive, reflexões e oportunidades de avaliação da pro-

posta inicial e final.  

A disponibilidade do regente, em acompanhar o andamento das atividades do 

estagiário, em ajudá-lo a, inclusive, fornecer materiais, em compartilhar experiência e, 

também, em alguns momentos, deixar o estagiário livre para tomar suas decisões fo-

ram atitudes que contribuíram com a preparação e desenvolvimento das aulas, bem 

como com a formação dos alunos de licenciatura em estágio (KIST, 2007, p. 84). 

Em nossas palavras, escudadas em estudos com Canário (1997), Marcelo Gar-

cia (1999), Terrazzan (2003), Cerri (2002), Rosa (2001) e (2003) e Busato, (2005), 
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percebemos a possibilidade de se considerar a escola como um espaço formativo 

para professores em formação inicial e para professores efetivos das escolas em con-

junto com professores das IES. Ela, do mesmo modo, é um espaço mais próximo da 

realidade do professor com experiências reais,  diretamente ligadas ao futuro campo 

profissional (KIST, 2007, p. 132).   

A esse respeito, destacamos também estudos de Zeichner (2010) e Mizukami 

(2013), os quais apontam a necessidade de conexões mais sólidas entre 

universidade-escola, tendo em vista o desenvolvimento profissional da docência. 

Conforme Zeichner (2010, p. 487), decorre a necessidade de criação do que 

ele denomina de terceiro espaço, isto é, da constitutição de “espaços híbridos nos 

programas de formação inicial de professores que reúnem professores da Educação 

Básica e do Ensino Superior, e conhecimento prático profissional e acadêmico em 

novas formas para aprimorar a aprendizagem dos futuros professores”. Acrescenta o 

autor que esses “terceiros espaços” poderiam reunir, de forma menos hierárquica, o 

conhecimento prático ao acadêmico, de modo a promover a criação de novas 

oportunidades de aprendizagem para professores em formação. 

 

Da perspectiva das faculdades e das universidades, a solução para a 
desconexão entre universidade e escolas na formação de professores e na 
formação profissional continuada para professores da Educação Básica tem 
sido, habitualmente, tentar perceber maneiras melhores de trazer o saber 
acadêmico das faculdades e das universidades para os professores da 
Educação Básica. Esse tem sido um modelo de fora para dentro, no qual o 
saber está primordialmente entre os acadêmicos e não entre os professores 
da Educação Básica [...]. A criação de terceiros espaços na formação de 
professores envolve uma relação mais equilibrada e dialética entre o 
conhecimento acadêmico e o da prática profissional, a fim de dar apoio para 
a aprendizagem dos professores em formação (ZEICHNER, 2010, p. 487). 

 

Nessa mesma direção, Mizukami (2013) pontua que os processos de aprender 

a ensinar, de aprender a ser professor e de se desenvolver profissionalmente são 

lentos; iniciam-se antes do espaço formativo dos cursos de licenciatura e se prolon-

gam por toda a vida, alimentados e transformados por diferentes experiências profis-

sionais e de vida. Nesse sentido, constitui-se a escola como um local por excelência 

de aprendizagem e de desenvolvimento profissional da docência, tendo em vista pro-

porcionar pelo menos três experiências: 1) conhecimento sobre os alunos, suas 

aprendizagens e seus desenvolvimentos; 2) conhecimento da matéria e dos objetivos 

do currículo; 3) conhecimento sobre como ensinar a matéria. A autora aponta a escola 
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como lugar de construção de conhecimento da docência e inter-relação entre forma-

ção inicial e continuada, bem como um espaço de desenvolvimento profissional da 

docência e de atitude investigativa. 

Concordando com esse quadro global,  que aponta para a necessidade da 

construção de uma educação plural, inclusiva e pró-ativa e, consequentemente, com 

o desenvolvimento de sujeitos protagonistas de seu tempo numa perspectiva mais 

humana e social nas mais diversas esferas do conhecimento, elegemos a THA como 

base para nosso estudo a respeito da formação docente. A busca pela profissionali-

zação docente e, sobretudo, o compromisso com a formação de professores de língua 

materna, situada num nível de ações que envolvam ética, valores e cognições profis-

sionais, fundamentos teóricos, perfis de referência, etc., colocam a THA no alicerce 

desse cenário que almejamos. 

 

2.2  A TEORIA HOLÍSTICA DA ATIVIDADE (THA) 

 

2.2.1 Centralidade e interesse da THA 

 

No intercâmbio das relações que, de um lado, centram-se numa preocupação 

com a formação de professores e, de outro, na conquista por um espaço profissional 

emancipado e regulamentado para professores de línguas, é que nasce a THA 

 

[...] ao se repensar a formação docente inicial e continuada, impõe-se um 
novo enquadramento, que aqui propomos: um Modelo Holístico de Formação 
Docente. Neste, os instrumentos a serem utilizados para a análise do 
discurso professoral deverão equacionar o eu-docente em termos de uma 
representação identitária situada entre outras e mediada pelas singularidades 
discursivas associadas (RICHTER, 2005a, p. 07 – com base em GEE, 
199913). 

 

Primogênita das preocupações centrais de Richter, quando do seu ingresso, na 

década de 90, como professor do curso de licenciatura em Letras e tendo como axi-

oma “a ação precede a reflexão”, ou seja, a perspectiva de que a mudança estável da 

conduta acarreta a mudança estável de conceitos, a THA procura romper com a dis-

sociação entre discurso e prática, entre o pensar e o agir ou com o que a teoria deno-

mina de acrasia (RICHTER, 2004a, 2005a, 2005b, 2008, 2011, 2015). 

                                                           
13 GEE, J. P. Social linguistics and literacies: ideology in Discourses. 2 ed. London/Philadelphia: The 
Farmer Press, 1999. 
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Parte-se da crítica dos modelos tradicionais de formação continuada, que 
privilegiam o objetivo de “ensinar a refletir”, mas se esquecem de que fazer 
docentes mudarem seu discurso sobre o ensino (ou seja, passarem a 
incorporar formas reflexivas de se pronunciar sobre questões didáticas) 
quase sempre não acarreta alterações nas práticas destes – prática esta que 
geralmente permanece tradicional [...]. A presente proposta difere das 
anteriores em dois aspectos. Primeiro, não separa o binômio cognição-ação 
[...] da afetividade. Com isso, defendemos, entre outros pontos, que não pode 
haver formação de professores bem sucedida, se não comparecer [...] o 
desejo de mudar [...]. Segundo, defende que a mudança começa, [...] pela 
modificação voluntária da própria ação [...] (RICHTER, 2005a, p.1). 

 

Em antagonismo com perspectivas centradas em linhas teóricas cujo axioma 

fundamental reitera que “o refletir precede o intervir” ou que a mudança estável dos 

conceitos acarreta a mudança estável da conduta – princípio habermasiano14 - a THA 

defende, assim como em profissões tipicamente regulamentas, uma identidade sistê-

mica construída sobre uma arquitetura consistente e uniforme de saberes teóricos e 

metodológicos, sustentadora, normatizadora e reguladora das diversas intervenções 

profissionais, isto é, dos princípios de organização do trabalho docente. 

A perspectiva de emancipação profissional, de territorialização de uma compe-

tência está relacionada, para Richter (2008a), com um dos pensamentos mais impor-

tantes da experiência acadêmica: a certeza de que formar profissionais consiste em 

prepará-los para a inserção num coletivo à imagem e semelhança desse coletivo.  

Considerando-se que, nas palavras de Richter (2011), a grande maioria dos 

professores de línguas, ao menos no contexto brasileiro, tende, grosso modo, a adotar 

acriticamente os mesmos procedimentos didáticos inconsistentes com os quais foram 

escolarizados, a THA propõe um caminho alicerçado em ações consensuadas, por 

comunidades de práticas capazes de garantir um discurso em sintonia com a prática. 

No caso do ensino de língua materna, seria um discurso centrado numa abordagem 

comunicativa com uma prática de ensino comunicativa consonante.  

                                                           
14 Kader (2014, p. 45), apoiada em Richter, considera que a THA privilegia as indagações sobre a 
construção de sistemas de atividades regidos pelos membros que compartilham o mesmo papel social 
e empenham-se em reverter uma dada situação. Ou seja, a THA é uma alternativa às metateorias 
habermasianas da atividade que tendem a centralizar as preocupações na superação das dificuldades 
quanto ao entrosamento dos sujeitos que agem conjuntamente. Também Richter (2005a, p.10), apoi-
ado em Carr e Kemmis (1986), salienta que a perspectiva habermasiana do conhecimento sustenta 
que diferentes tipos de conhecimento correspondem a (e são, portanto, inseparáveis de) diferentes 
tipos de interesse social. Uma visão ingênua da ciência identificaria o conhecimento válido com os fins 
tecnológicos ou instrumentais. Ora, a vida social não consiste somente em aperfeiçoar a relação de 
controle da natureza pelo homem. Igualmente, inclui (e a teoria sócio-cultural da linguagem será a 
primeira a reconhecê-lo) o aperfeiçoamento das relações sociais — de onde emana o interesse pela 
ciência como prática de compreensão (interesse interpretativo) e como prática de equacionamento e 
contestação do exercício do poder (interesse político). 
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Do ponto de vista de demandas, Richter (2015c) considera que, atualmente, a 

THA organiza-se em torno de duas perspectivas, sendo uma mais imediata e outra 

mais remota 

 

De um ponto de vista mais imediato, trata-se de desenvolver know-how para 
o desenvolvimento docente, inicial e em serviço. Entram aí a escuta do 
supervisor, por exemplo, com os conceitos de empatia, congruência e 
acolhimento enquadrativo, voltados para a construção de um ego e 
identidade profissionais consistentes e capazes de autocrescimento. Para o 
estudante, a superação da acrasia e da integração insuficiente de teoria e 
prática. Para o docente do mercado, em serviço, a reconstrução enquadrativa 
do seu papel, para que os saberes obtidos em graduação, frequentemente 
estéreis do ponto de vista didático, sejam transmutados em competência 
docente. [...] da perspectiva de longo prazo da THA, é o longo percurso que 
vai do DPC – desenvolvimento profissional corresponsável – que na verdade 
é uma comunidade molecular de prática profissional, passando pela criação 
de associações centralizadas no próprio trabalho especializado, por exemplo, 
a sociedade de ensino de língua materna, até culminar no Poder Legislativo, 
isto é, na apresentação e tramitação de uma proposta de lei federal 
regulamentadora do Profissional de Letras, dando a este autonomia para gerir 
seu trabalho especializado através da criação de Conselhos Federal e 
Regionais (RICHTER, 2015c, p. 05-06). 

 

Em termos de desenvolvimento de know-how para a formação docente, tanto 

inicial quanto em serviço, Kader (2014), com base em Richter, lembra que o trabalho 

formativo é resultado de um conjunto de parâmetros ordenadores, os quais configu-

ram campo e limites de intervenção, objetivos, condições e características da ativi-

dade, direitos e deveres recíprocos na prestação de serviço. Em razão disso e le-

vando-se em conta o lugar social ocupado, propulsiona um senso de identidade e 

autoestima pela premissa tácita do exercício de atividade regida pelo conhecimento. 

Dito de outra forma, o desenvolvimento de know-how passa, obrigatoriamente, 

pela busca de parametrização, pela formação de comunidades de práticas, as quais 

comunguem de perspectivas teórico-conceituais semelhantes e passíveis de se efeti-

varem em situações didáticas concretas. Isto é, pela tomada de decisão consciente, 

capaz de alinhar condutas que eliminem o trabalho fragmentário de ensino de língua 

materna e, consequentemente, distinguindo os profissionais (com formação especia-

lizada para o exercício docente) dos leigos (aqueles a quem determinado assunto é 

estranho, pouco familiar, ou, no caso do ensino de língua materna, aqueles destituídos 

de conhecimento e/ou competência para o exercício docente especializado, ainda que 

terceiros lhes atribuam um “notório saber”). 
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A esse respeito e em intercâmbio com a segunda demanda da THA (tramitação 

de uma proposta de lei federal regulamentadora do Profissional de Letras), Richter 

(2011) assinala o forte contraste que, de um lado, marca os profissionais regulamen-

tados e emancipados e, de outro, os não regulamentados, não emancipados (muitas 

vezes, denominados de semiprofissionais, incluindo-se, nesse último, o caso do pro-

fessor de língua materna). 

Conforme ilustra a figura a seguir (Figura 2), nesse antagonismo contemporâ-

neo que separa profissionais e semiprofissionais, o caso de profissões não regula-

mentadas, como a docência, revela um contrato didático, na polaridade professor-

aluno, em franca relação paradoxal.  

 

Figura 2 – Paradoxos da docência 

 

FONTE: elaborado pelo autor com base em Richter (2008a). 

 

 Denominados, por Richter (2008a) de paradoxos da docência, essas relações 

que se estabelecem não se constituem num esforço coletivo capaz de ancorar um 

contrato didático baseado numa aliança segura entre professor e aluno, uma vez que: 
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1) revelam-se não quando operam, e sim quando emperram (DEVELAY, 

1995); o caráter contratual implicitamente convencionado entre professo-

res e alunos emerge somente no rompimento do status quo escolar, ou 

seja, o trabalho docente especializado não costuma ser a medida cons-

tante do contrato didático; ele opera quando do surgimento de algum im-

previsto; 

 

2) não explicitam uma relação de confiança, de fé, por parte do cliente, no 

mais-saber e mais-poder do profissional, rompendo-se a condição de mú-

tua colaboração para que objetivos consensuais sejam atingidos; embora 

especializado, o trabalho do professor não desperta confiança profissional 

prescritiva, sendo comumente substituído por discursos prescritivos de 

não-profissionais, a saber, exogenia discursiva; 

 

3) mostram-se destituídas de sentido para o aprendiz ou relevante ao custo 

de ser distorcida em grau variado; se de um lado, degradado de signifi-

cância, com certa frequência, professores são questionados sobre o valor 

praxeológico15 de seu objeto de ensino; por outro, são, não raro, alvos de 

discurso do déficit, mais frequentemente expresso pela exaltação ao he-

roísmo individual, decorrente de práticas positivas isoladas em meio a di-

ficuldades extremas;  

 

4) revelam uma inconsistência prescrito-real, em que o papel do aluno é re-

absorvido pelo papel do professor, em um contexto de espetáculo sem 

finalismo (desvio aos meios), resultando uma espécie de simulacro com o 

qual ambas as partes, inconfessamente, tornam-se coniventes; sem nor-

mas, regras e procedimentos consolidados, tal como um ator, o professor 

se vê compelido a encenar situações didáticas, rompendo com a naturali-

dade concernente a outros contextos de ensino, em outras instituições ou 

espaços profissionais; 

                                                           
15 De acordo com Kader (2014, p. 62), o conhecimento praxeológico mantém relação direta com o 
conhecimento oriundo da prática e sua transferência; forma-se através da articulação de duas dimen-
sões: a dimensão dos saberes existentes e a dimensão que se refere à adaptação desse saberes à 
ação. Isso acontece em dois níveis: o nível das rotinas interiorizadas e não conscientes e o nível dos 
esquemas conscientes. [...] O profissional reúne um grande número de elementos da situação para se 
adaptar e agir. Essa articulação entre saberes e adaptação na ação ocorre implicitamente e requer uma 
reflexão profissional sobre seus atos. 
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5) apontam “zonas de incerteza” (cada parte do contrato emprega uma mar-

gem de imprevisibilidade para exercer um controle sobre a outra); na ten-

tativa de surpreender e resguardar a atenção do aluno, a grande maioria 

dos professores age no improviso; na ausência de planejamento e de pro-

gramas de ensino, boa parte rompe a finalidade consensual da relação 

didática – a construção de competências -, no caso do ensino de língua 

materna, a aprendizagem da língua-alvo (também um caso de desvio aos 

meios). 

 

Já no caso de profissões emancipadas, registra Richter (2008a), como a medi-

cina, a advocacia, a engenharia, entre outras, identifica-se outro tipo de comporta-

mento contratual,  na medida em que se estabelecem de acordo com um objetivo 

comum (prestação de serviço especializada em consenso com a necessidade do cli-

ente); revelam uma supremacia do profissional em relação ao contratado em termos 

de saber (profissional contratado possui um saber necessário à demanda do cli-

ente/leigo); e possuem respaldo para casos de fracasso na prestação de serviço (tanto 

os limites do conhecimento quanto a própria imperícia do cliente na condução de pro-

cedimentos são computados nos casos de malogro). 

Dotadas de respaldo jurídico para a autogestão de seu território de atuação, 

em profissões regulamentadas, prevalece o senso de emancipação, dotado de regras, 

padrões, estruturas de carreira, comprometimento, os quais, via de regra, são aceitos 

pelos sujeitos leigos que, destituídos de conhecimento especializado, contratam e se 

assujeitam  aos serviços prestados e à voz prescritiva do profissional. Com respeito à 

perspectiva de profissionalização, Celani (2001) acrescenta e define profissionais 

como 

 

pessoas que têm o comando de um corpo de conhecimento e que têm uma 
relação profissional com seus clientes. [...] o conhecimento provém das áreas 
de interesse cognitivo, variando de acordo com a profissão. Os clientes são 
pessoas que necessitam de serviços especializados e que têm a possibili-
dade de remunerar quem os presta (CELANI, 2001, p. 24). 
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Em consenso com Richter (2008a) assentado em Ticks (2005)16, em profissões 

não-emancipadas, tanto acadêmicos quanto profissionais demonstram enorme dificul-

dade em construir um perfil identitário de professor. 

Esse contorno próprio, no qual se encontra o semiprofissional de letras, deno-

mina-se, nas palavras de Richter e Garcia (2004b, 2006), exogenia discursiva e  está 

esquematizada na figura a seguir (Figura 3).  

  

Figura 3 – Exogenia discursiva 

 

FONTE: elaborado pelo autor a partir de Richter (2008a). 

 

Segundo Richter (2008a), a exogenia discursiva se manifesta como um leque 

de contradições, tanto nas formas de contrato de trabalho, nas suas premissas e no 

seu funcionamento, quanto no próprio estatuto do profissional, revelando, conforme o 

senso comum, uma série de questões 

 

1) o professor, ao mesmo tempo, sabe e não sabe, pode e não pode (na 

ausência de práticas constitutivas endógenas, o docente não faz parte de 

um lugar social, no qual possa ter como referência modelos de competên-

cia); 

 

                                                           
16 TICKS, Luciane Kirchhof. A identificação desvelada na análise do discurso de professores em forma-
ção inicial. In: Linguagens e Cidadania, Nº 13, jan-jul 2005. Disponível em: http://co-
ral.ufsm.br/lec/01_05/Luciane.pdf. Acesso em: out. 2015. 
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2) o professor é, a priori, o responsável pelos fracassos (ou seja, ainda que 

seja possível comprovar a inabilidade dos alunos ou a interferência de 

fatores externos ao trabalho docente, grosso modo, o professor é, fre-

quentemente, causa e centro do insucesso, tanto do ensino quanto da 

aprendizagem escolar); 

 

3) o professor entra em cena, ao contrário das profissões emancipadas, para 

responder aos meios e não aos fins. Embora seja tarefa da escola propor-

cionar ensino e aprendizagem de competências, nem sempre a função do 

professor diz respeito à progressão dos conhecimentos dos seus alunos, 

estando, por vezes, mais associada à mera execução de atividades que 

possam garantir o ingresso e permanência do aluno na escola, esvazi-

ando a finalidade da presença, tanto de um quanto de outro, no contexto 

escolar (inclusive a ponto de converter, inconfessamente,  a escola em 

“refeitório”, na esperança dos pais ou responsáveis em situação de ex-

trema pobreza de que o filho, se não se educa, ao menos lá tem alimento); 

 

4) o professor pode ser substituído por qualquer um que apenas se disponha 

a fazer seu trabalho (ainda que do ponto de vista jurídico existam resguar-

dos legais que exigem formação superior para o exercício docente - LBD 

9394/96, salvaguardado o caso da docência para a educação infantil e 

anos iniciais -, permanecem nos quadros escolares pelo menos três situ-

ações dissonantes: professores com curso de graduação incompleto con-

tratados por força de situações emergenciais em sistemas públicos; pro-

fessores com ensino médio, modalidade magistério, atuando em discipli-

nas específicas dos anos finais do ensino fundamental; e professores em 

serviço em disciplinas diferentes da sua especialidade, geralmente, como 

recurso para cumprimento de carga horária exigida pelos sistemas públi-

cos de ensino). 

 

Nessa direção, com base tanto em Arouca (2003) quanto em Enguita (1994)17, 

Richter (2008a) comenta que o exercício profissional do professor caracteriza-se pela 

                                                           
17 AROUCA, M. A. Do discurso à educação no Brasil: uma interlocução com a Lei de Diretrizes e Bases 
9.394/96. São Paulo: PUC SP/LAEL, 2003, Tese de Doutorado. 
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ambivalência18, em outras palavras, por algumas propriedades da função docente, 

que a caracterizam como contraditória 

 

1) Uma profissão requer um conjunto de saberes específicos, acessível so-

mente aos iniciados e que define uma competência (tal como pontua Ce-

lani (2001) profissional é aquele que “têm o comando de um corpo de co-

nhecimento” que o difere de outros profissionais com outro corpo de co-

nhecimento e também daqueles que não pertencem a nenhuma esfera 

profissional específica. No caso do magistério, não há nenhum tipo de 

resguardo jurídico que salvaguarde essa prerrogativa, sendo possível que 

outras categorias, sem respaldo didático-pedagógico, também o exer-

çam); 

 

2) Um exercício profissional que se associa à ideia de “professar uma ver-

dade”, no sentido de prestar serviços a terceiros (em outras palavras, tra-

tar de prestação de serviços significa, automaticamente, criar, de um lado, 

alguém que oferece um serviço e, de outro, alguém que recebe. Esse úl-

timo, denominado cliente, conforme também ressalta Celani (2001), diz 

respeito a “pessoas que necessitam de serviços especializados e que têm 

a possibilidade de remunerar quem os presta”. No caso do magistério, 

entretanto, em cuja base se encontram alicerçadas raízes de cunho reli-

gioso, o senso de prestação de serviço inexiste e dá lugar à ideia de sa-

cerdócio destituído da necessidade de remuneração condizente com a 

atividade desenvolvida. Em decorrência disso, diminui a relação de confi-

ança entre prestador e cliente); 

3) Uma profissão deve(ria) estar associada a um mecanismo social (legal) 

de autorização para o seu exercício (o estabelecimento de um lugar jurí-

dico conferido a algumas profissões, determina não só a exclusividade em 

                                                           
ENGUITA, Mariano Fernández. O discurso da qualidade e a qualidade do discurso. In: GENTILI, Pablo; 
SILVA, Tomaz Tadeu. Neoliberalismo, qualidade total e educação: visões críticas. 2. ed. Petrópolis: 
Vozes, 1995. 
18 A ideia de ambivalência se refere, especificamente, à Arouca (2003). A autora, conforme Richter 
(2008, p. 12), através dessa referência, assinala historicamente o nascimento da função do professor 
instaurada no seio de congregações religiosas e mais tarde  à esfera do Estado em meados do século 
XVIII, com a laicização do ensino, resultando numa mera mudança de tutela, ou seja, num permanente 
estado de função autorizada, definida e regulada de fora para dentro. 
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termos de campo de atuação, como também o respaldo necessário para 

a inoperância de tentativas de exercício ilegal da profissão. No caso do 

magistério, todavia,  sem qualquer tipo de punição jurídica e/ou profissio-

nal, o trabalho escolar se efetiva, contribuindo para a ampliação da falta 

de qualidade do serviço prestado, com a deturpação da imagem social da 

profissão e, ainda, com a manutenção de um crescente círculo vicioso na 

formação de professores decorrente da diminuição da competitividade 

nos cursos de licenciatura); 

 

4) Uma profissão emancipada promove a autonomia dos seus profissionais 

diante da clientela e das organizações (dito de outra forma, a relação pro-

fissional-leigo consiste em um mais-saber e mais-poder a priori, isto é, a 

competência, acompanhada de um discurso eficaz, confere grau inequí-

voco de verdade, nos casos de profissões emancipadas. Para o caso do 

magistério, em que o professor não emancipado é ainda tutelado pelo es-

tado e se encontra em situação de minoridade profissional, a autonomia 

profissional restringe-se à sala de aula. Seu papel limita-se a uma mera 

coparticipação na micropolítica do sistema de ensino em que atua); 

 

5) Um exercício profissional emancipado possui profissionais que, como cate-

goria, regulamentam, autogerem e fiscalizam as atividades da classe (em 

profissões regulamentadas,  como a engenharia, a contabilidade, a medi-

cina, entre outras, os conselhos profissionais exercem um conjunto de fun-

ções, cuja matriz diz respeito tanto ao profissional quanto ao cliente. A título 

de exemplo, o Conselho de Engenharia e Agronomia (CREA-RS)19 toma 

por excelência a fiscalização do exercício e das atividades profissionais do-

tada de personalidade jurídica de direito público, bem como o  controle, a 

orientação e o aprimoramento do exercício e das atividades profissionais, 

na medida em que, de um lado, garante o mercado de trabalho para aquele 

que é legalmente habilitado e ,por outro, assegura ao cidadão que os ser-

viços, por ele contratados, possuam um responsável técnico. Tomando-se 

por base o magistério, tal como um quadro sem moldura, a realidade é de 

                                                           
19 Informações obtidas junto à página do CREA-RS. Disponível em: http://www.crea-rs.org.br/site/in-
dex.php?p=instituicao. Acesso em: out. 2015. 
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uma total ausência de pertença, ausência de um discurso endógeno e nor-

matizante,  o qual organize e manifeste seu dever-ser: valores e lugar social 

próprios - práticas constitutivas; relações ético-profissionais entre pares e 

entre profissionais e terceiros - práticas articulativas; competências privati-

vas e limitadas para a consecução dos benefícios sociais juridicamente pre-

vistos e amparados - práticas exercitivas). 

 

A essa contradição emancipação e não-emancipação, Richter (2008a) equaci-

ona a oposição endogenia-exogenia. Própria de profissões emancipadas, a endoge-

nia se desdobra em três efeitos discursivos: efeito de prestígio (valores), efeito de 

legitimidade (conduta, atitude), efeito de verdade (respaldo declarativo-conceitual), se-

gundo ilustra a figura a seguir (Figura 4). 

 

Figura 4 – Endogenia discursiva 

 

 

 
FONTE: elaborado pelo autor a partir de Richter (2008a). 
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A título de síntese, Richter (2008a) com apoio em Bhabha (1998)20,  salienta 

que o professor, desprovido de um lugar institucional próprio, de um perfil próprio, 

encontra-se à procura de um lugar no outro, entre significantes. Por outro lado,  reitera, 

através do intercâmbio das práticas constitutivas, articulativas e exercitivas como base 

nos fatores de atribuição, a força do enquadramento de trabalho proposto pela THA 

como alternativa para a adoção de um comportamento profissional pautado numa co-

munidade de formação, a qual compartilhe uma abordagem de ensinar-aprender con-

sistente em termos teórico-práticos. 

 

2.2.2 THA: quadro evolutivo e bases teórico-conceituais 

 

Os primeiros passos da THA, de acordo com Cavichioli (2012, p. 45), estão 

relacionados a um projeto de pesquisa e extensão proposto por Richter em 2004a. 

Intitulado “Rumo a uma Concepção Holística de Formação Docente”. Esse projeto 

tomava, por base, a criação e desenvolvimento de um curso experimental de leitura 

em português como segunda língua, associada à investigação acerca de processos 

discursivo-cognitivos de reflexão sobre produção de materiais didáticos e recursos e, 

também, acerca da formação de conceitos sobre ensino de leitura em um contexto de 

língua portuguesa como língua estrangeira. 

Ainda que não mostrasse, explicitamente, uma perspectiva de enquadramento 

de trabalho tal como a teoria propõe atualmente, com o movimento de proposição e 

desenvolvimento desse projeto, nasceu a primeira versão da THA (1.0). Para Cavi-

chiloi (2012) e  Kader (2014), a primeira versão da THA reunia-se em torno do Modelo 

da Mente Comum de D’Andrade (1987)21, incorporava também o modelo de análise 

                                                           
20 BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 1998. 
21 Conforme Paz (2003), D’Andrade (1987) fez um detalhado estudo sobre a modelagem sócio-cultural 
da mente, no qual ele mostra alguns modelos culturalmente adquiridos de verdades ou crenças, de 
acordo com modelos de mundo que os usuários manipulam. Um desses modelos é aquele que 
luta  pela superação da falta, da incerteza, quando os profissionais reconhecem que existem as crenças 
que expressam desejos e sentimentos que estão inseridos na vontade do sujeito. Nessa constatação, 
a ação expressa uma intenção já cristalizada pela crença, portanto está subjacente à cultura de ensinar. 
Disponível em: http://coral.ufsm.br/lec/01_03/Dioni.htm. Acesso em: out. 2015. - D’ANDRADE, Roy. A 
folk model of the mind. In QUINN,Naomi; HOLLAND, Dorothy. Cultural Models in Language and 
Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. 
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de discurso de Gee (1999)22 e buscava amparo na Teoria da Atividade de Engeström 

(1987)23. 

Com a execução do projeto, em conjunto com a primeira versão da THA, 

Richter e seu grupo confirmaram o pressuposto de que uma mudança profunda, sólida 

e permanente tem, como base, um trabalho persistente, com vistas à transformação 

de conduta. Além disso, levantaram uma nova questão, centrada na necessidade de 

aderência dos acadêmicos, futuros professores, como base para uma reformulação 

visceral do agir docente. 

Nesse sentido, em busca da resposta à questão da necessidade de aderência, 

bem como da relação com os papéis sociais do sujeito-professor e da procura do seu 

lugar no Outro, da identificação do verdadeiro lugar ocupado pelo professor, surge a 

segunda versão da THA (2.0). 

Na concepção de Richter, em discussões a respeito da teoria, é a partir dessa 

versão que, de fato,  começa a emergir um modelo holístico de formação docente, 

uma Teoria Holística da Atividade. 

De acordo com Kader (2014), a versão 2.0 afasta-se de Engeström, na medida 

em que passa a adotar a Teoria dos Sistemas Sociais de Luhmann (1989). 

Luhmann, nas palavras de Kunzler (2004), preocupou-se com a complexidade 

do mundo, e a teoria sistêmica desenvolvida por ele propõe sua redução, ao tentar 

explicar de que forma é possível nascer a ordem do caos. 

Para Villas Bôas Filho (2006), Luhmann parte do princípio de que o mundo é 

caracterizado pela sua contingência, tanto no que concerne ao plano da realidade 

                                                           
22 Para Richter (2005), Gee (199) argumenta que discursos, tanto como mediadores de práticas sociais 
quanto como práticas sociais em si, são "enactivos", ou  seja,  consistem  em  formas  de  atividade  
destinadas  a  coordenar  aspectos  extralinguísticos  da vida  social  (coordenações  de  ações,  para 
empregar  um  termo  de  Maturana)  e  a  autocoordenaremse  em  seu  caráter  específico  de  sistemas  
sociossemióticos  (coordenações  de  ações  de  coordenações de ações, novamente segundo Matu-
rana) e também defende que  "mundos sociais" — universos de experiência, de crença, de valoração— 
são  criados,  mantidos  e  negociados  por  meio  de  comportamentos  (orientados  aos  objetos  da  
cultura)  destinados  a  obter  dos  outros  um  aval  de  reconhecimento,  de  significância. Disponível 
em: http://coral.ufsm.br/lec/01_05/Marcos.pdf. Acesso em: out. 2015. - GEE, J. P. Social linguistics 
and literacies: ideology in Discourses. 2 ed. London/Philadelphia: The Farmer Press, 1999. 
23 Segundo Querol et al. (2014, p. 409), Engeström (2001) considera que um sistema de atividade tem 
vozes múltiplas (multivoicedness), ou seja, ele é formado por uma comunidade, em que os sujeitos têm 
múltiplos pontos de vista, tradições e interesses. A divisão do trabalho, em uma atividade, cria posições 
diferentes para os participantes, nas quais eles e os artefatos empregados carregam consigo sua his-
tória, regras e convenções. Essas vozes múltiplas podem ser tanto uma fonte de problemas quanto 
uma fonte de inovação, exigindo ações de entendimento e negociação. Disponível em: http://www.sci-
elo.br/pdf/gp/v21n2/v21n2a13.pdf. Acesso em: out. 2015. - ENGESTRÖM, Y. Expansive learning at 
work: Toward an activity-theoretical reconceptualization. Journal of Education and Work, v. 14, n. 
1, p. 133-156, 2001. 
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quanto no que se refere ao plano do possível. Isto é, da mesma forma que a realidade 

pode ser diversa do que é, o possível também pode ser diverso daquilo que se espera. 

Tudo o que é poderia sê-lo de outra forma. 

Num tal contexto, Villas Bôas Filho (2006) comenta que para Luhmann torna-

se necessária a fixação de estruturas mediante as quais se pode reduzir a complexi-

dade, a partir de operações seletivas, que restrinjam as possibilidades de relação en-

tre elementos. Tais estruturas são, na sociedade, estruturas de expectativas, as quais, 

se não permitem a eliminação da complexidade e da contingência, ao menos possibi-

litam mantê-las num nível suportável. Nesse sentido, às análises de Luhmann, podem 

ser introduzidos dois conceitos: o de dupla contingência e o de expectativa. 

O conceito de dupla contingência, que está intimamente relacionado ao de se-

leção, é colhido, por Luhmann,  do pensamento de Talcott Parsons e consiste, basi-

camente, na constatação de que tanto EGO como ALTER observam suas recíprocas 

seleções como sendo contingentes (VILLAS BÔAS FILHO, 2006). 

Ou seja, a dupla contingência supõe que a constituição do mundo social se 

apresenta a partir de um horizonte de dupla perspectiva, o que torna imperioso que a 

ordem social se apoie em mecanismos de coordenação das seleções reciprocamente 

imprevisíveis e contingentes de ALTER e EGO (VILLAS BÔAS FILHO, 2006). 

Frente à dupla contingência, necessita-se de outras estruturas de expectativas, 

de uma construção muito mais complicada e condicionada. A passagem do nível da 

“contingência simples” para o nível da “dupla contingência” demanda, portanto, que 

as estruturas de expectativas se tornem reflexivas, isto é, que se tornem “expectativas 

de expectativas”. Isso consiste em considerar que o comportamento de uma dada 

pessoa não deve ser esperado como algo necessário, como produto de uma seleção 

entre diversas possibilidades que tal pessoa realiza guiada por suas próprias expec-

tativas (VILLAS BÔAS FILHO, 2006). 

Ainda para Luhmann, conforme Villas Bôas Filho (2006), enquanto estruturas, 

as expectativas servem para reduzir a complexidade mediante a delimitação de um 

âmbito de possibilidades de eleição. Toda e qualquer expectativa consiste numa an-

tecipação do futuro que, enquanto tal, é suscetível à frustração. Dessa maneira,  exis-

tiriam basicamente duas formas de se lidar com a frustração: adaptar a expectativa à 
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situação que a frustra (expectativa cognitiva) ou mantê-la contra tal situação (expec-

tativa normativa)24. 

Nesse sentido, Kunzler (2004, p. 125-126), apoiada em Luhmann, salienta que 

“conforme a tolerância do sistema, as irritações podem levá-lo a mudar suas estrutu-

ras”, o que provocaria uma mudança dentro do próprio sistema 

 

Essa característica de produzir a si mesmo é chama por Maturana de auto-
poiese, responsável por um aumento constante de possibilidades até que a 
complexidade atinja limites não tolerados pela estrutura do sistema, levando-
o a mudar sua forma de diferenciação. A evolução do sistema ocorre quando 
ele se autodiferencia e ainda quando há uma passagem de um tipo de dife-
renciação para outro (KUNZLER, 2004, p. 125-126). 

 

A esse respeito, Richter (2011, p. 113), com base em Luhmann, afirma que um 

sistema se define dualmente, isto é, por uma “fronteira ontológica” (um diferencial in-

trínseco de organização), que separa um domínio fenomênico de baixa complexidade 

de uma exterioridade de complexidade incomensurável. Essa situação leva o sistema 

a não se esgotar na zona interna, mas se constituir por ambas. Nesse sentido, 

 

O recorte inaugural da THA e, grosso modo, o mesmo proposto por Luhmann, 
ao marcar a situação extrínseca dos seres humanos em relação à linguagem 
como prática social, Ou seja, partimos da ideia de que a sociedade e ser hu-
mano constituem tipos diferentes de sistemas, ao mesmo tempo disjuntos e 
acoplados, exercendo influência mútua incessante. [...] Uma teoria que ad-
mita a influência de um sistema social sobre outro (caso da THA) opõe pro-
cessos autopoiéticos (endógenos) e alopoiéticos. O conceito de autopoiese, 
em Luhmann, implica clausura normativa com abertura cognitiva. Ora, admitir 
abertura cognitiva é o mesmo que admitir interferência sistêmica operando 
via formações discursivas (RICHTER, 2011, p. 114-115). 

 

Por sistemas autopoiéticos, compreendem-se aqueles capazes de se reprodu-

zirem de forma autônoma. Independente de forças externas, são guiados por meio de 

um código sistêmico próprio, como no caso das profissões emancipadas e regulamen-

tadas, autorreferenciais e normativamente fechadas. 

Já por sistemas alopoiéticos,  entendem-se aqueles abertos, suscetíveis a in-

terferências externas de diferentes naturezas e incapazes de se autogerirem. Em ge-

                                                           
24 Expectativas cognitivas são próprias de sistemas alopioiéticos, ou seja, que operam com base em 
conceitos instáveis, suscetíveis à mudança quando do encontro com novos conceitos. Expectativas 
normativas são típicas de sistemas autopoiéticos, isto é, que operam a partir de leis e normas que o 
regulamentam. A título de ilustração, por conta da inexistência de um sistema fechado que regule e 
normatize a profissão, professores de ensino de língua materna pautam seus discursos em expectati-
vas cognitivas, destituídas de conceitos estáveis comuns a uma comunidade de práticas.  
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ral, são sobrepostos por outros códigos, os quais os impedem de formarem uma iden-

tidade sistêmica própria, como é o caso das profissões não regulamentadas, como a 

dos professores de língua materna. 

 Conforme ilustra a figura a seguir (Figura 5), trata-se de sistemas distintos, ori-

entados por forças e características diversas. 

 

Figura 5 – Sistemas auto e alopoiéticos 

 

 

FONTE: elaborado pelo autor a partir de Richter (2011). 

 

Embora Luhmann não considere a co-existência de sistemas autopoiéticos e 

alopoiéticos,  em razão das relações de forças existentes entre eles, Cavichioli (2012) 

ressalta que a versão 2.0 da THA empenha-se em fomentar questões relacionadas à 

construção de um sistema autônomo para o profissional professor, respeitando-se as 

interfaces entre esses dois sistemas. Conforme a autora 

 

A intenção, portanto, não é isolar sistemas entre si, mas sim convencer o 
sujeito de que primeiramente ele precisa se autoidentificar (qual seu papel 
social? suas atribuições? suas expectativas?) dentro do seu próprio sistema 
a fim de que tenha condições de interagir com os demais, sem que sua iden-
tidade torne-se alvo de ameaça ou alienação de outrem (CAVICHIOLI, 2012, 
p. 48). 
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a interferências 
externas
incapazes de se 
autogerirem
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identidade sistêmica 
própria
profissões não 
regulamentadas



60 
 

 

A seu turno, Richter (2010, p. 05) chama a atenção para o fato de que sistemas 

autopoiéticos (reguladores), mais aptos à autoprodução, autorregulação e autopreser-

vação, são também dotados de mecanismos de redução de complexidade e contin-

gência mais poderosos do que os sistemas alopoiéticos (regulados). Dada a ilação, 

apoiada na própria definição luhmanniana de sistema, de que sistemas em acopla-

mento estrutural são entorno um para o outro, a THA autoriza a concluir que sistemas 

autopoiéticos observam sistemas alopoiéticos como campos de hipercomplexidade. 

 Nesse sentido, levando-se em conta o assédio permanente pelo qual passam 

os profissionais de licenciatura, por força do pertencimento a um sistema aberto, 

Richter sinaliza que  

 

o docente apresenta comportamento tipicamente atônito diante das circuns-
tâncias com que se depara, sentindo-se obrigado à resolução ad hoc de pro-
blemas (expectativa mantida também por não docentes) e refratário ao equa-
cionamento conceitual de seus quefazeres [sic]. Profissionalmente, é um ope-
rador situacional, em contraste com o operador conceitual. Não habilitado, 
sem atribuições profissionais claras, pensa a experiência na mata cerrada do 
aqui-agora, em oposição ao profissional habilitado, que neutraliza tudo que é 
retido na peneira taxionômica com que aborda a prática, reduzindo assim a 
complexidade desta a níveis aptos à intervenção normatizável e justificável 
finalisticamente (RICHTER, 2010, p. 03). 

 

Assim, fundamentada na Teoria dos Sistemas Sociais de Luhmann (1989), a 

versão 2.0 da THA organiza-se em torno da concepção de sistema operacionalmente 

fechado e centrado no papel profissional, argumentando, conforme Richter (2010, p. 

10), que somente o trabalho de formação inicial e continuada, ou seja, o trabalho nas 

bases, ainda que importante e mesmo crucial, é insuficiente para a conquista da dig-

nidade profissional na medida em que se faz indispensável a emancipação jurídica do 

trabalho linguodidático (por meio de lei federal instituidora dos Conselhos dos profis-

sionais de Letras), assim como o foi para tantas outras profissões, que hoje gozam da 

autonomia de definirem seu território privativo de atuação. 

Nessa direção, Richter cria o esquema básico de enquadramento de trabalho 

da THA (versão 2.0), conforme ilustra a figura a seguir (Figura 6)25. 

 

  

                                                           
25 Cabe ressaltar que o detalhamento do esquema básico será desenvolvido na seção 2.2.3, isto é, 

após a apresentação das demais versões da teoria, incluindo a atual (4.3). 
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Figura 6 – Esquema Básico da THA (Versão 2.0) 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor da THA. Reproduzido com permissão dele. 
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No que diz respeito à versão 3.0 da THA, pode-se dizer que, embora tenha sido 

mantida toda a fundamentação teórica da versão 2.0, a teoria avança para discussões 

centradas nas relações intraprofissionais. Nessa versão, parte dos estudos 

investigativos e da produção acadêmica do grupo são direcionados para a relação 

entre profissões regulamentadas e não-regulamentadas: Richter (2008a, 2010), 

Amaral (2012), Kader (2014). 

 Kader (2014), ao apresentar uma síntese da versão 3.0, recupera o caminho 

evolutivo percorrido pela THA, propondo o quadro a seguir (Figura 7), que apresenta 

as principais características de cada uma das versões da teoria. 

 

Figura 7 -  Evolução da THA 

 

 

Fonte: Kader (2014, p. 50) 
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Na versão 3.0, portanto, de acordo com Amaral (2012), apoiada em Richter, o 

modelo holístico acrescenta questionamentos acerca da construção de sistemas de 

atividades regidos por seus próprios membros, os quais, via de regra, compartilham o 

mesmo papel social e, em acréscimo, empenham-se em reverter uma situação crônica 

de ingerência de outros sistemas – a qual acaba por esvaziar o senso de identidade 

e mesmo de relevância social da classe profissional. A esse respeito, Richter ressalta, 

dentre os propósitos da THA, a 

 

necessidade de aprofundar as investigações sobre os possíveis mecanismos 
discursivos envolvidos na constituição da endogenia das profissões 
emancipadas, iniciativa esta fundamental para alicerçar as iniciativas 
emancipatória das semiprofissões, dentre as quais a educação linguística 
(RICHTER, 2008a, p. 31). 

 

Nessa direção, a THA vai ao encontro de uma concepção de linguagem voltada 

para uma semiótica triádica26, a qual integra, holisticamente, as dimensões do 

sentimento, da ação (considerada também como signo) e do conceito (RICHTER, 

2008a). 

Destacam-se, nas palavras de Amaral (2012), a importância do lugar social do 

professor bem como a construção de sua identidade, na medida em que ambos os 

movimentos se efetivam frente às relações que mantêm, por um lado, com os 

participantes do conjunto social a que pertencem e, por outro, com os demais sujeitos 

envolvidos no processo. 

A título de ilustração, apresentamos, a seguir (Figura 8), o esquema básico da 

THA na versão 3.0 – modelo estendido27. 

                                                           
26 De acordo com Kader (2014, p. 51), a semiótica triádica considera o signo em três dimensões, per-
tencente a uma série de códigos, que estão sempre em transformação. A semiótica de Peirce (2000) 
procura os sentidos em todos os tipos de linguagens, e, por essa razão, precisa de modos de repre-
sentação que sejam aplicáveis a todo e qualquer fenômeno. Esses fenômenos dividem-se em três 
categorias: qualidade (primieralidade), existência (secundidade) e lei (terceiridade). Eles não são enti-
dades mentais, mas modos de operação do pensamento que se processam na mente. A qualidade é 
do domínio virtual, um sentido aparece sem relação com outras coisas, como, por exemplo, a qualidade 
absoluta da cor. Isso é a língua em sua iconicidade. A categoria da existência é do domínio do fato 
atual (secundidade). No momento em que se identifica o sentimento, relacionando-o a algum fato, ele 
passa a existir. A secundidade é a categoria do reagir e interagir, é o plano da interação dialógica. 
Assim, tem-se a língua em sua conflituosidade, choque de expectativas, ação-reação. A categoria lei é 
do domínio da legislação (terceiridade) é o pensamento em signos no momento em que se interpretam 
as relações estabelecidas entre os signos. É um signo mediador entre o intérprete e os fenômenos, o 
signo que traduz um objeto de percepção. É um legislador. É a língua em sua normatividade organiza-
tiva, poder modelador-constituidor. 
27 Cabe ressaltar que, além da versão 3.0, a título de ajustes no modelo, Richter, nessa fase, desen-
volveu a versão 3.2. 
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Figura 8 – Esquema Básico da THA (Versão 3.0) 

 

Fonte: elaborado pelo autor da THA. Reproduzido com permissão dele. 
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Quanto à versão 4.0, modelo atual da THA, pode-se dizer que, mantendo-se as 

bases das versões anteriores (2.0 e 3.0), a teoria se volta para o estudo das questões 

interprofissionais inerentes ao processo formativo. 

 

A THA vem sendo construída e aperfeiçoada constantemente ao longo de 
aproximadamente uma década, e tem passado por uma série de versões. A 
primeira ainda era uma tentativa tímida de libertação das amarras do 
postulado básico habermasiano e tinha como preocupação central a 
indissociabilidade entre o pensar, o fazer e o sentir na formação docente. Ela 
ainda não havia chegado a esse grande salto epistemológico que deu origem 
ao conceito de enquadramento. Isso se deu somente a partir da versão dois. 
Daí por diante, aperfeiçoamentos metodológicos, correção de 
impropriedades foram levando ao modelo completo de heurística 
intraprofissional, e posteriormente a uma versão flexível o suficiente para dar 
conta de inquietações de natureza interprofissional, comparativista. É nesta 
versão, interprofissional, que atualmente venho trabalhando (RICHTER, 
2015c, p. 5). 

 

Com especial atenção para a importância do Desenvolvimento Profissional 

Corresponsável (DPC), a versão subsequente (4.0) da THA parte do princípio de que 

somente através de uma formação e/ou capacitação integrada inicial e em-serviço é 

que se pode pensar numa aliança laboral consistente, com vistas à construção de um 

papel profissional docente sólido, que alinhe atividades-fim e atividades-meio.  

A esse respeito, a tese de Richter (2015c) é de que os alunos egressos dos 

cursos de graduação, independente da especialidade, saem das faculdades “informa-

dos, não formados”. O que isso significa? Todos os estudantes de cursos superiores, 

durante o tempo em que sentaram nos bancos acadêmicos, coletaram conhecimentos 

especializados declarativos sobre algo, os quais permanecem estéreis até o momento 

em que [esses alunos] são convocados pelo próprio processo formativo de sua profis-

são a transmutarem esse conhecimento em saberes profissionais operantes, dito de 

outra forma, em competências. É esse o ponto em que profissões regulamentadas 

fazem sua diferença, pois, em seus processos de capacitação, a “informação” trans-

forma-se em competência profissional, em conhecimento operante, que distingue, cla-

ramente, o profissional do leigo. E como isso ocorre? Segundo a THA, os mecanismos 

curriculares de capacitação constante devem por em jogo (os regulamentados já o 

fazem) pelo menos três componentes funcionais: o graduando ou egresso, um profis-

sional que atue no mercado de trabalho no papel de tutor e um docente da academia 

coadjuvante. 
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Numa relação dessa natureza, denominada de DPC (desenvolvimento profissi-

onal corresponsável), comenta Richter (2015c), todos, a seu modo, poderiam se edu-

car e desenvolver um lugar, o seu lugar social. As necessidades do mercado poderiam 

ser alimentadas pela academia que, a seu turno, poderia contribuir com respostas. 

Inovações poderiam ser testadas e, posteriormente, disseminadas. Novos problemas 

poderiam emergir ao lado de novas questões e soluções, gerando uma área laboral 

autopoiética, denominada endogenia. 

Em linhas gerais, o DPC se encontra alicerçado em paradigmas formativos, 

pautados nessa articulação entre os diferentes níveis de uma cadeia profissional, atra-

vés de uma relação triádica estabelecida na interface entre academia (alunos e pro-

fessores) e mercado (egressos ou professores iniciantes e professores de escola com 

mais tempo de serviço), capaz de operar, de forma horizontal, no fortalecimento da 

classe e na formação de uma aliança profissional ─ no caso do ensino de língua, uma 

aliança linguodidática,  a qual possibilite a parametrização do trabalho docente, isto é, 

o enquadramento. 

Para a existência de um DPC, todavia, entram em diálogo outras questões, 

também observadas pela versão da THA, como, por exemplo, a noção de escuta, em 

outras palavras, o acolhimento, a validação e a metabolização do dizer do outro, seja 

esse outro o aluno, o professor iniciante, o professor da academia ou do mercado. Isto 

posto, é nesse ponto que entram em jogo bases teóricas de Gonzales-Rey, Lacan e 

Freire. 

Partindo-se do pressuposto de que a perspectiva do DPC é promover o desen-

volvimento laboral de cada um e de todos, a THA apoia-se aqui na Teoria da Subjeti-

vidade de Gonzales-Rey28,  na medida em que compactua com a necessidade de uma 

relação dialética entre subjetividade individual e subjetividade social no imaginário co-

letivamente construído como garantia de uma formação docente modelar e parame-

trizada 

 

[...] o sujeito da busca e apropriação da competência – tanto na sua dimensão 
gnoseológica, o saber declarativo e reflexivo, quanto na dimensão praxeoló-
gica, o saber procedural que o leigo chama de “perícia” - desenvolve simulta-
neamente dois tipos de saberes. Um deles relativo é à sua personalidade 
profissional, e com ele constrói seu estilo de trabalho que, sem se contrapor 
ao saber coletivo, particulariza-o [sic] em sua prática específica. O outro sa-
ber, claro, é aquele coletivo, compartilhável, dotado da mesma paradigmação 

                                                           
28 As obras do autor, para consulta, encontram-se listadas nas referências. 
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que os conhecimentos de seus colegas desenvolvem, o que permite, inclu-
sive, que possam trocar ideias e trabalhar em equipe. O primeiro desses sa-
beres denomino idiográfico; o segundo, nomotético (RICHTER, 2015c,  p. 14). 

 
 

A associação e a integração da subjetividade individual e da subjetividade so-

cial é o que Richter (2015a) denomina de ego profissional, conforme ilustra a figura a 

seguir (Figura 9). 

 

Figura 9 – Constituição do ego profissional 

 

 
 

FONTE: elaborado pelo autor. 

 

 

Presentes também no DPC, conforme aponta Richter (2015b), estão os quatro 

discursos de Lacan29 

 

                                                           
29 Obra do autor para consulta: LACAN, Jacques. O Seminário: Livro 17. O Avesso da Psicanálise. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1992. 
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[...] Lacan atribui ao Mestre e à Universidade discursos em que um dos luga-
res do processo enunciativo é sem-furo, o que significa completo, sem falhas. 
Sendo assim, essa enunciação tem um semblante dogmático, e o seu modo 
de funcionamento é de fato dogmático. Por suas características, o Mestre 
funciona como quem fixa a priori os lugares sociais – e mesmo sua diferença 
hierárquica – em que o processo enunciativo se dá. E a Universidade, como 
quem fixa a priori os critérios e premissas de legitimação das condições tanto 
de verdade quanto de construção de sentidos. Já a Histérica e o Analista 
comportam furos, incompletudes, de ambos os lados. Isso permite inferir que, 
dos quatro discursos, somente há intersubjetividade, no sentido proposto por 
Freire, na Histérica e no Analista, sendo que o Mestre e a Universidade con-
sistem em formas discursivas objetificadoras do outro. [...] a Histérica, por seu 
modo de funcionamento, renova constantemente sua inquietação, sua busca, 
sua inconformidade com os sentidos já dados. [...] o Analista pode ser enca-
rado como quem abre espaço para que, do outro lado, surja um sujeito, em-
bora dividido (RICHTER, 2015c, p. 13). 

 

Levando-se em consideração os fluxos discursivos da THA, conforme a figura 

a seguir (Figura 10), para Richter (2015b), tanto o discurso do Mestre quanto o Dis-

curso da Universidade podem ser considerados discursos no modo dogmático, já que 

absolutizam, respectivamente, o poder e o conhecimento, às custas da anulação da 

diferença e daquilo que lhe está associado: o gozo do sentido, por parte do sujeito, 

como singularidade na cognição e na práxis. 
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Figura 10 – Fluxos discursivos - THA30 

 

 

 
 

FONTE: elaborado pelo autor. 

 

Nesse sentido, quanto a Freire (1985)31, em interface com Lacan especialmente 

no que diz respeito ao discurso do não-dogmatismo, a THA convoca a perspectiva do 

dialogismo problematizador, uma vez que também não acredita que seja possível uma 

educação feita para e sobre os educandos. Uma transformação revolucionária para 

as massas populares só tem sentido na medida em que se pense nelas, mas, sobre-

tudo, na medida em que essas massas sejam, de modo efetivo, incluídas em uma 

transformação. Fica difícil conceber um professor que ensine sem que também ele 

                                                           
30 Diagrama organizado com base em: RICHTER, Marcos Gustavo. Lacan e a teoria dos quatro dis-
cursos: por uma ética da diferença na educação. Disponível em: http://www.tecnoe-
vento.com.br/nel2014/anais/artigos/art22_2.pdf. Acesso em: out. 2015. 
31 Obra do autor para consulta: FREIRE, Paulo; FAUNDEZ, Antonio. Por uma pedagogia da pergunta. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985. 

FLUXOS 
DISCURSIVOS

THA

DOGMÁTICOS

PAPÉIS E LUGARES (TIPO I)
o  agente pretende fazer o outro agir, tomando como 
semblante a volição ou norma, o poder, o comando, a 

vontade própria, a relação de autoridade;

CRITÉRIOS E LEGITIMAÇÕES DOS SENTIDOS (TIPO II)
o agente pretende fazer o outro crer irrestritamente, 

tomando como semblante o saber construído. A tirania do 
saber a todo e qualquer preço é o que domina;

DIALÓGICOS

QUESTIONAMENTO E BUSCA (TIPO III)
o agente pretende instigar no outro a produção de um saber 
sobre algo catexizado (investido libidinalmente).  O sujeito 

da interrogação acerca do desejo ou da verdade faz o 
mestre não só querer saber, mas também ele próprio 

produzir “seu” saber;

(RE)CONSTRUÇÃO E  APROPRIAÇÃO (TIPO IV)
o agente pretende instigar no outro a produção de um agir 
sobre o repositório de significantes da cultura; apaga-se 

como sujeito, para despertar no outro-assujeitado e castrado 
a busca de sua trajetória singular da produção de sentido. 
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aprenda: para que ele possa ensinar, é preciso que ele tenha de aprender (FREIRE, 

1985). 

Na expectativa da emancipação profissional que resulte num sistema autoge-

rido e autorregulamentado, capaz de enquadrar o trabalho docente em termos de pa-

pel social e de práticas comuns aos membros, inclusive fomentando discursos e ações 

comuns a esses membros, é que se configura a THA em sua versão 4.0. A título de 

apresentação, temos, na Figura 11, o modelo estendido dessa versão. 
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Figura 11 – Esquema Básico da THA (Versão 4.0) 

 

FONTE: elaborado pelo autor da THA. Reproduzido com permissão dele.  
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 A versao atual da THA (versao 4.3) mantém a versão anterior, incrementa as 

regularidades atribucionais e organiza as intervenções, ampliando os fatores 

implicados na parametrização segundo o paradigma adotado. Ainda, propicia suporte 

para compreender o significado do enquadramento no contexto do trabalho docente, 

o qual organiza esse trabalho, distinguindo entre o que é sistematizado e consistente 

do que não é (FREITAG, 2015). 

A título de apresentação, expomos, na Figura 12, o modelo estendido dessa 

versão de enquadramento o qual será detalhado na seção seguinte. 
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Figura 12 – Esquema Básico da THA (Versão 4.3) 

 

 

FONTE: elaborado pelo autor da THA. Reproduzido com permissão dele. 
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2.2.3 Princípio-Base da THA: o enquadramento de trabalho 

 

Segundo a THA, sistemas sociais do tipo pré-normativo — alopoiéticos e 

constituídos por exogenia discursiva, caso típico de profissões não regulamentadas 

como a licenciatura em Letras — caracterizam-se por experiências regidas 

cognitivamente. Para Richter (2010), isso não significa ausência de convenções e 

sanções, mas que, nesses sistemas, baseados em expectativas cognitivas, ordens e 

sanções são sensíveis a contexto, não havendo consenso dentro da classe 

profissional a respeito dessas questões. 

A essa situação patológica, comum às profissões nao emancipadas, a THA 

denomina desvio aos meios: esvaziamento radical do finalismo do trabalho, no caso 

do professor de língua materna, do finalismo do trabalho linguodidático.  

 

Sem regulamentação, sem reserva jurídica de mercado de trabalho, sem um 
perfil de atribuições, competência e ética, o educador lingüístico não dispõe 
de (ao menos) um know-how profissional de consenso (enquadramento). A 
atuação que dele se espera, e por ele internalizada, caracteriza-se pela perda 
do senso finalístico — o motivo de seu trabalho seria, em situação ideal, 
autopoiética, a aquisição de competência comunicativa pelo cliente, 
construída em longo prazo e com a indispensável colaboração e empenho 
deste último. Entretanto, o desvio aos meios muda tudo.  Em primeiro lugar, 
apaga do horizonte do profissional e do cliente a relação normativa (no 
sentido de acarretamento cientificamente fundamentado) entre o ato 
linguodidático e o progresso da aquisição, ou seja, entre ensino e 
aprendizagem (RICHTER, 2010, p. 04). 

 

Paralelamente a essa disfunção, a THA propõe o que Richter convenciou 

chamar, a partir da versão 2.0 da teoria, de “enquadramento”. Definido como um 

conjunto organizado de critérios embasadores da parametrização de um trabalho 

especializado num horizonte autopoiético, o enquadramento organiza, consensual-

mente,  o equacionamento de questões, a tomada de decisões contextualizada e o 

controle e aperfeiçoamento da qualidade do trabalho, no caso da língua materna, do 

trabalho linguodidático (RICHTER, 2015a). 

 

Por este termo designamos o conjunto articulado dos fatores constitutivos de 
uma atividade laboral na sua relação (reflexiva) com a classe, o cliente, os 
profissionais de áreas conexas e toda a sociedade.  Em condições ideais, isto 
é, de inequívoca autopoiese, o conceito-chave é precisamente esse, 
enquadramento; entretanto, sistemas regulados exogenamente, 
dependentes de preceitos e legitimações externos, dada a sua baixa ou 
baixíssima assimetria face ao entorno, a rigor não dispõem de 
enquadramento definido.  Neste caso, fora destas condições ideais, fala-se 
com mais propriedade de campo enquadratório (RICHTER, 2010, p. 08). 
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Esse conjunto articulado de fatores constitutivos de uma atividade laboral está 

organizado em torno de três grandes blocos: atribuição, mediação e controle. Por fa-

tores de atribuição, entende-se o conjunto de variáveis centradas nas noções de pa-

péis sociais, tais como o lugar onde a atividade profissional é exercida, as tarefas a 

serem executas, as bases curriculares e jurídicas da tarefa exercida, os modelos de 

comportamento almejados, seus respectivos contextos e condutas dos sujeitos envol-

vidos (professor e aluno) e, ainda, a noção de referência e pertença grupal. Nas pala-

vras de Richter (2011), os fatores de atribuição compõem o fundo sociointerativo dos 

eventos de intervenção especializada. 

A mediação, em linhas gerais, diz respeito aos procedimentos profissionais em 

si e está organizada em torno de três metafatores: os recursos materiais e tecnológi-

cos disponíveis aos sujeitos envolvidos (professores e alunos); as estratégias concre-

tas realizadas tanto pelos docentes quanto pelos discentes (ambos os sujeitos envol-

vidos no processo) e os conceitos, ou seja, os conhecimentos teóricos e práticos. 

Lado a lado com a mediação, encontra-se o fator de controle, tripartido em ob-

jeto, resultados e avaliação, os quais atendem, grosso modo, às possibilidades de 

acompanhamento e aferição das expectativas pretendidas e, efetivamente, alcança-

das. 

Para a THA, a organização do trabalho especializado assenta-se nesses três  

metafatores:  atribuição, mediação  e  controle,  ilustrados na figura a seguir (Figura 

13). 
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Figura 13 – Enquadramento de trabalho (THA) 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Os fatores de mediação subdividem-se em recursos, estratégias e conceitos. 

Recursos são meios concretos à disposição do profissional e do cliente, desde aspec-

tos do contexto de ensino, como espaço físico com seus componentes e propriedades, 

passando por artefatos educativos, a exemplo do material impresso e de outros obje-

tos de aprendizagem, até o próprio material linguístico selecionado para integrar as 

tarefas e converter-se em input ativo da ZDP. Por sua vez, recursos podem ser mate-

riais — meios e condições de disponibilização de objetos e input, o suporte de objetos 

e input, no contexto educativo — do que se dispõe na situação de trabalho; e tecno-

lógicos — meios e condições de acessibilidade e percepção de objetos e input, no 

contexto educativo — como são acessados os recursos.  
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Estratégias são os meios e as condições para a interatividade mediada pelos 

recursos didáticos. Elas têm relação com o processamento cognitivo do input e ope-

rações concretas realizadas por profissional e cliente, visando a atingir objetivos com-

patíveis com alvos da atividade profissional. Estruturadas em nível de ações e mani-

festas em nível de operações (para usarmos a taxionomia já consagrada na tradição 

soviética da teoria da atividade), emergem e circulam na ZDP estabelecida, influindo 

de várias maneiras nos processos cognitivos ligados à aquisição. Por sua vez, estra-

tégias bipartem-se em docentes — gerenciamento, tutoramento, questionamentos, 

assistência ao aluno — e discentes — operações cognitivo-comportamentais realiza-

das sobre recursos providos pelo contexto didático ou, em certos casos, externos.  

Conceitos consistem em conhecimento declarativo interno ao enquadramento. 

Desdobram-se em teóricos — conhecimento abstrativo e organizado fundamentador 

de condutas e procedimentos, de natureza linguística, pedagógica, cognitiva ou even-

tualmente outra — e metodológicos — estruturas declarativo-procedurais, esquemas 

de práticas justificadas cientificamente ou por outros critérios, acordadas ou normati-

zadas para contextos profissionais, umas destinadas ao profissional, outras ao cliente.  

O metafator controle triparte-se em objeto, resultados e avaliação. Objeto é 

uma variável aqui definida analogamente à sua homônima da tradição soviético-fin-

landesa — a saber, um recorte da vida social em que uma intervenção mediada ali-

menta a expectativa de promover benefícios institucionalmente reconhecidos. Na 

THA, há um pormenor adicional: o objeto é conceitualmente dependente da natureza 

do ato profissional que nele incide. Assim, o objeto do licenciado em Letras é recortado 

em função das especificidades do ato linguodidático e assim se triparte: a) Bem Social 

— a aquisição de competência comunicativa, globalmente considerada, em L1 ou L2; 

b) Alvo — equivale, aproximadamente, aos objetivos gerais de um curso ou módulo 

de ensino de línguas; c) Objetivo(s): equivale, grosso modo, aos objetivos específicos 

de uma subunidade de ensino, corporificadas no desempenho verbal ou semiolinguís-

tico elicitado, conceituável e computável.  

Por Resultados — que podem ser esperados ou obtidos, objetiváveis ou subje-

tiváveis — entende-se o diferencial de desenvolvimento linguístico discente entre dois 

momentos da intervenção didática.  

A avaliação, por sua vez, consiste no monitoramento constante da adequação 

entre as intervenções profissionais e as expectativas de êxito. Inclui parâmetros — 

critérios de avaliação do desempenho discente; instrumentos — meios de controle 
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como portfólios, questionários etc.; e quadros — perfis de clientela, traçados com fi-

nalidade de diagnóstico e prognóstico32. 

Embora a perspectiva de um horizonte autopoiético,  para os profissionais que 

trabalham com o ensino de língua, em especial materna, constitua-se ainda num ca-

minho longo e árduo, a THA tem nos mostrado possibilidades promissoras para a 

construção de comunidades de práticas parametrizadas por um enquadramento de 

trabalho consistente nas bases e também na escola, isto é, no intercâmbio das ativi-

dades-fim e atividades-meio. 

Em consonância com essa perspectiva promissora vislumbrada pela THA, essa 

investigação procura encontrar pistas capazes de subsidiar um desenho próprio para 

um DPC pautado em alianças linguodidáticas sólidas, suficientes e consistentes, com 

vistas à formação de grupos de práticas comprometidos com a emancipação profissi-

onal da classe. 

No caso da relação entre formação inicial e continuada, Richter (2005a) aponta 

que o acadêmico-docente, acrescido aqui do professor em-serviço, não raro, quando 

desprovido das condições propícias para a formação de conceitos específicos em de-

terminada área da prática pedagógica, tenta, eventualmente, inovar às cegas, sem 

bases teóricas consensuais à sua classe profissional, por simples intuição ou por ten-

tativa-e-erro,  irrefletidamente conduzida. Essa conduta, para Richter, é mais do que 

um motivo para se pensar na reorientação da formação inicial e continuada a partir de 

um Modelo Holístico de Formação Docente e, para nós, é, igualmente, um importante 

indicativo da necessidade de uma constante retomada de conceitos e perspectivas 

teórico-metodológicas relativas ao ensino da língua materna como base para a cons-

tituição desses organismos linguodidáticos vinculados à projeção e à regulamentação 

da área. 

 

  

                                                           
32 Todas as informações que descrevem o detalhamento dos fatores de atribuição, mediação e controle 
fazem parte do texto: RICHTER, Marcos Gustavo. Saberes didáticos: em favor do ensino ou da apren-
dizagem? In: IX ENCONTRO CELSUL, 9. 2010, Palhoça, SC. Anais Eletrônicos... Palhoça: Universi-
dade Federal de Santa Catarina, 2010. v. 9, 11p. Disponível em: http://www.celsul.org.br/Encon-
tros/09/artigos/Marcos%20Richter.pdf. Acesso em: out. 2015. 
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3 O ENSINO DA LÍNGUA MATERNA E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Este capítulo tem, por objetivo, abordar algumas questões a respeito do ensino 

de língua materna, especialmente, no que diz respeito às concepções de linguagem 

subjacentes ao trabalho com o ensino de Língua Materna e, posteriormente, sobre a 

formação de professores, seus princípios e perspectivas.  

 

3.1 ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS SOBRE O ENSINO DE LÍNGUA 

MATERNA 

 

Com relação ao ensino de língua portuguesa (LP), como língua materna, histo-

ricamente, diversas discussões tensionam uma estreita relação entre o fracasso vi-

venciado na educação brasileira e os problemas decorrentes da organização da área 

como um todo. No centro das discussões, estão questões que giram, sobretudo, em 

torno dos conteúdos a serem ensinados e da forma como tratá-los em sala de aula, o 

que gravita, de modo inevitável, na seleção de normas e regras, no ensino da gramá-

tica tradicional como premissa para o domínio da norma culta. 

Em muitos dos casos, práticas descontextualizadas, produzidas a partir da re-

produção de exercícios de fixação de normas e regras da norma culta, têm preenchido 

os espaços nas aulas de língua. A segundo plano, relega-se o tratamento efetivo da 

língua, desdobrada, especialmente, no ensino da leitura e da escrita na escola33.  

Via de regra, isso reflete, nas escolas, em condutas pautadas pelo trabalho 

exaustivo com a gramática normativa, tanto em seu aspecto prescritivo: determinação 

de normas e regras, como em seu aspecto analítico: análise de funções e de elemen-

tos (BEZERRA, 2005). 

Essa tradição encontra origem nas diferentes concepções de linguagem, que 

atravessam as práticas docentes dos profissionais que ensinam LP na escola.  A esse 

respeito, Antunes salienta que 

 

                                                           
33 Ainda que o percurso metodológico assumido nessa investigação esteja fazendo uma crítica ao en-
sino da gramática, a postura aqui adotada não tem por objetivo extinguir o trabalho com a gramática. 
A esse respeito, coaduna-se com Zuin e Reyes (2010, p. 25): Saber gramática é importante, mas não 
como análise fragmentada de frases sem um determinado contexto. A questão fundamental que se põe 
por trás da aprendizagem da língua é, assim, o sentido e a significação, pois o domínio de uma língua 
é o resultado de práticas significativas e contextualizadas de seu uso. 
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Toda atividade pedagógica de ensino de português tem subjacente, de forma 
explícita ou apenas intuitiva, uma determinada concepção de língua. Nada do 
que se realiza na sala de aula deixa de estar dependente de um conjunto de 
princípios teóricos, a partir dos quais os fenômenos linguísticos são percebi-
dos e tudo, consequentemente, se decide. Desde a definição dos objetivos, 
passando pela seleção dos objetos de estudo, até a escolha dos procedimen-
tos mais corriqueiros e específicos, em tudo está presente uma determinada 
concepção de língua, de suas funções, de seus processos de aquisição, de 
uso e de aprendizagem (ANTUNES, 2003, p. 39). 

 

A rigor, costumam-se distinguir três concepções de linguagem, conforme ilustra 

a figura a seguir (Figura 14). Essas resguardam também relações com distintas con-

cepções de ensino e de gramática.  

 

Figura 14 – Concepções de linguagem 

 

FONTE: elaborado pelo autor 

 

A primeira delas, apoiada, de um lado, nos estudos estruturalistas saussurianos 

e, de outro, no Gerativismo de Chomsky, parte de uma noção formalista de linguagem. 

Conforme estudos, tanto de Geraldi (1995) quanto de Travaglia (1996) e Soares 

(1998), diz respeito à língua(gem) como expressão do pensamento e parte do pres-

suposto de que as pessoas não se expressam bem porque não pensam bem, uma 

vez que a expressão se constrói no interior da mente. Essa corrente, consubstanciada 
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nos estudos linguísticos tradicionais, resultantes do que se chama gramática norma-

tiva e tradicional, crê que o discurso não é afetado pelo outro, é um ato monológico, 

individual. 

Essa concepção ocupou espaço entre os pensadores da área até a década de 

60, período em que a escola ainda era frequentada apenas pela classe dominante. 

Com um razoável domínio do dialeto de prestígio (norma culta), à escola interessava 

treinar as normas e regras que ainda não haviam sido memorizadas pelo público da 

classe dominante. Partindo-se da visão da língua como sistema, ensinar LP, na pers-

pectiva da gramática tradicional, está diretamente relacionado a ensinar a conhe-

cer/reconhecer o sistema linguístico, a gramática da língua, a usar textos para buscar 

neles a análise gramatical da estrutura linguística que os compõe (SOARES, 1998). 

A segunda concepção, a qual considera a língua como instrumento de comuni-

cação, surgiu em meados dos anos 60. Vista como um código, como um conjunto de 

signos que se combinam para tão somente transmitir informações de um emissor a 

um receptor, essa corrente ganhou espaço em meio às mudanças sociopolíticas ad-

vindas da época (GERALDI, 1995; TRAVAGLIA, 1996; SOARES, 1998). 

Ligada à teoria da comunicação, essa concepção, que vê a língua como um 

código factível de transmitir a um receptor uma mensagem, introduziu, nos bancos 

escolares, o desenvolvimento de habilidades de expressão e de comunicação. Nessa 

época, inúmeros foram os livros didáticos intitulados de comunicação e expressão, 

cujos objetivos estavam diretamente relacionados à preparação de recursos humanos 

capazes de atender à expansão industrial, decorrente da abertura do país ao capital 

estrangeiro, atribuindo à escola um caráter utilitário de preparação para o trabalho 

(SOARES, 1998). 

Essa concepção, nascida do conjunto de funções da linguagem proposto por 

Jakobson, representante do Círculo Linguístico de Praga, embora resguarde uma pre-

ocupação com os constituintes da situação comunicativa, considera-os fora do seu 

contexto comunicativo, mantendo, portanto, uma noção formalista de língua.  

De acordo com Oliveira e Wilson (2011, p. 237), apesar de os funcionalistas do 

Círculo de Praga terem ampliado o escopo de tratamento do fenômeno linguístico, as 

concepções de língua e código formuladas por Jakobson, com base nos seis consti-

tuintes da comunicação, continuaram concebendo a linguagem de forma estrutural e 

desvinculada dos aspectos interacionais, não superando a noção formalista da língua. 
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 Tendo em vista a língua como forma ou processo de interação, a terceira con-

cepção de língua(gem) surge por volta da segunda metade dos anos 80. Nesse perí-

odo, o país todo sofre um processo de redemocratização política e ideológica, e  a 

língua passa a ser vista como um lugar de interação humana e comunicativa. O su-

jeito, considerado como aquele que simplesmente dizia alguma coisa a alguém, passa 

a praticar ações, agir, atuar na e sobre a língua, constituindo compromissos e vínculos 

por meio da sua fala (GERALDI, 1995; TRAVAGLIA, 1996; SOARES, 1998). 

Nascida de uma vertente funcional e pragmática, para quem a questão do uso 

da linguagem é uma resultante das condições intra e extralinguísticas de sua produ-

ção e recepção, essa concepção assinala a visão do fenômeno linguístico como pro-

duto e processo da interação humana, da atividade sociocultural (OLIVEIRA e WIL-

SON, 2011, p. 238). 

Em alinhamentos com os estudos linguísticos em ascensão, nos anos 80, tais 

como a Linguística Textual, a Análise do Discurso, a Teoria do Discurso/Enunciação 

e da própria Psicologia da Aprendizagem, essa concepção transformou o aluno num 

sujeito ativo, que constrói suas habilidades e seus conhecimentos linguísticos em in-

teração com outros; ela colocou em xeque a língua como um sistema abstrato de 

formas linguísticas, considerando-a como um fenômeno social da interação verbal, 

realizada através da enunciação. Ademais, reivindicou, à prática docente, o contato 

frequente do aluno com a leitura e a produção de textos de forma viva, a partir de uma 

perspectiva que mostre ao aluno que o ato de falar e escrever é um processo de inte-

ração social com o outro, seja o outro o colega de classe, o editorial de um jornal, a 

redação de uma revista, etc. (SOARES, 1998). 

A partir do movimento de percepção da linguagem como forma ou processo de 

interação, esforços de diferentes áreas têm buscado encontrar caminhos que possam 

contribuir, efetivamente, com o ensino de língua em consenso com o paradigma inte-

racionista. 

A seu turno, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) propõem o desloca-

mento do objeto de estudo da Língua Portuguesa – a língua – para o estudo da lin-

guagem como forma ou processo de interação, apontando, como objetivo central do 

ensino, a reflexão sobre o uso da língua na vida e na sociedade. O domínio da lingua-
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gem, como atividade discursiva e cognitiva, e o domínio da língua, como sistema sim-

bólico utilizado por uma comunidade linguística, são condições de possibilidade de 

plena participação social (PCN, 1998). 

Acerca disso, Richter (2000) lembra que o funcionamento da linguagem vai 

além do pensamento cognitivo e das estruturas de memória, na medida em que a 

aprendizagem de uma língua resguarda suas bases em um sistema de reciprocidade 

comportamental, isto é, adquirir uma língua significa 

 

Aprender a comportar-se de maneiras socialmente dotadas de sentido – 
usando, para isso, o sistema de signos que o grupo adota, verbais e não-
verbais; e aprender a orientar o comportamento em função do outro - o com-
portamento humano é inseparável das relações sociais (RICHTER, 2000, p. 
27). 

 

Nesse mesmo caminho, Vygotsky (1991), numa perspectiva sócio-interacio-

nista de aprendizagem, lembra que a linguagem, sistema simbólico dos grupos huma-

nos, representa um salto qualitativo na evolução da espécie. É ela que fornece os 

conceitos, as formas de organização do real, a mediação entre o sujeito e o objeto do 

conhecimento.  

É por meio dela que as funções mentais superiores (percepção, memória, pen-

samento e linguagem) são socialmente formadas e culturalmente transmitidas. A cul-

tura fornece, ao indivíduo, os sistemas simbólicos de representação da realidade, o 

universo de significações que permite construir a interpretação do mundo real. Ela dá 

o local de negociações, no qual seus membros estão em constante processo de recri-

ação e reinterpretação de informações, conceitos e significações (VYGOTSKY, 1991). 

Nesse sentido, a responsabilidade da escola e, nesse momento, mais especi-

ficamente do ensino de língua, está, de forma direta, relacionada ao nível de conheci-

mento linguístico de seus indivíduos ou, quanto menor for o grau da comunidade em 

que vivem os alunos, maior será a responsabilidade da escola em proporcionar con-

dição para que seus usuários sejam capazes de interpretar diferentes textos que cir-

culam socialmente, de assumir a palavra e, como cidadão, de produzir textos eficazes 

nas mais variadas situações (PCN, 1998). 

À luz dos PCN, a sociedade brasileira demanda uma educação de qualidade, 

a qual garanta as aprendizagens essenciais para a formação de cidadãos autônomos, 

críticos e participativos, capazes de atuar com competência, dignidade e responsabi-
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lidade na sociedade em que vivem e na qual esperam ver atendidas suas necessida-

des individuais, sociais, políticas e econômicas. No caso específico do ensino de lín-

gua, as situações didáticas precisam, então, levar o aluno a pensar sobre a linguagem 

para poder compreendê-la e utilizá-la adequadamente, já que é por meio dela que o 

homem se comunica, tem acesso à informação, expressa e defende pontos de vista, 

partilha e constrói visões de mundo, produz conhecimento. 

Para esse documento, a língua é um sistema simbólico de signos, histórico e 

social, que possibilita ao homem significar o mundo. Aprendê-la é aprender não só as 

palavras, mas também os seus significados culturais e, com eles, os modos pelos 

quais as pessoas do seu meio social entendem e interpretam a realidade e a si mes-

mas.  

 

Pela linguagem os homens e as mulheres se comunicam, têm acesso à infor-
mação, expressam e defendem pontos de vista, partilham ou constroem vi-
sões de mundo, produzem cultura. Assim, um projeto educativo comprome-
tido com a democratização social e cultural atribui à escola a função e a res-
ponsabilidade de contribuir para garantir a todos os alunos o acesso aos sa-
beres linguísticos necessários para o exercício da cidadania (PCN, 1998, p. 
19). 

 

Produzir linguagens, por intermédio de um sistema simbólico, significa produzir 

discursos. Significa dizer alguma coisa a alguém, de uma determinada forma, em um 

determinado contexto histórico. A produção competente de linguagens, entretanto, 

não é um fato automático ou inato ao ser humano. Isso implica dizer que é tarefa da 

escola, e, em especial do professor de LP, como responsável imediato pelo desenvol-

vimento de habilidades discursivas, garantir ao aluno o acesso aos saberes linguísti-

cos necessários ao exercício da cidadania, direito inalienável a todos (PCN, 1998). 

Nesse sentido, em relação aos recursos profissionais e à formação de profes-

sores de língua/literatura, inúmeras são também as discussões. Entre elas, cabe res-

saltar as dificuldades que se estabelecem no momento em que os profissionais da 

área de línguas precisam relacionar os conteúdos apreendidos nas disciplinas espe-

cíficas do curso com a prática de ensino na educação básica. 

A esse respeito, Neves (2002) indaga: será que os alunos (de Letras) sabem, 

minimamente, o que fazer com a Linguística no ensino de línguas? A título de ilustra-

ção, vale ainda lembrar o relato de Geraldi (1995) ao encontrar, no caderno de um 

aluno de 5ª série, anotações sobre a definição de língua dada por Saussure e Cho-

msky (grafado Jonsqui). 
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Apenas para exemplificar: já tive a oportunidade de folhear caderno de ano-
tações de aluno de quinta série. O “pobre menino” anotara que, para Saus-
sure, a língua é um conjunto estruturado de signos linguísticos, arbitrários por 
natureza, mas que para Chomsky (grafado Jonsqui), estudar uma língua era 
estabelecer “regras profundas” da competência dos falantes [...] (GERALDI, 
1995, p. 45). 

 

Por outro lado, o Parecer 492/2001 (Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

Cursos de Letras), ao considerar as diversas possibilidades que os profissionais 

egressos de cursos de licenciatura em Letras têm, ao atuar no mercado de trabalho, 

mas, sobretudo, na educação básica (natureza do curso), vê a necessidade do de-

senvolvimento dos aspectos linguísticos e literários voltados à percepção da língua e 

da literatura como práticas sociais e como formas mais elaboradas das manifestações 

culturais. 

 

Os estudos linguísticos e literários devem fundar-se na percepção da língua 
e da literatura como prática social e como forma mais elaborada das manifes-
tações culturais. Devem articular a reflexão teórico-crítica com os domínios 
da prática – essenciais aos profissionais de Letras, de modo a dar prioridade 
à abordagem intercultural, que concebe a diferença como valor antropológico 
e como forma de desenvolver o espírito crítico frente à realidade (PARECER, 
492/2001). 

 

Em outras palavras, não se pode perder de vista a associação entre o domínio 

dos conteúdos da área (aspectos linguísticos e literários) e a prática docente. Nesse 

caso, estamos falando sobre a capacidade de os professores de língua de transfor-

marem os conteúdos científicos em conteúdos escolares, organizados de forma a con-

templar as diferentes realidades sociais e culturais. Isso requer a consolidação de um 

processo novo na formação inicial, o qual valorize, amplamente, a profissão docente 

e leve em conta todos os aspectos que o constituem. 

 

Pode-se considerar o ensino e a aprendizagem de Língua Portuguesa na es-
cola como resultantes da articulação de três variáveis: o aluno, a língua e o 
ensino. O primeiro elemento dessa tríade, o aluno, é o sujeito da ação de 
aprender, aquele que age sobre o objeto de conhecimento. O segundo ele-
mento, o objeto de conhecimento, é a Língua Portuguesa, tal como se fala e 
se escreve fora da escola, a língua que se fala em instâncias públicas e a que 
existe nos textos escritos que circulam socialmente. E o terceiro elemento da 
tríade, o ensino, é, neste enfoque teórico, concebido como a prática educaci-
onal que organiza a mediação entre sujeito e objeto do conhecimento. Para 
que essa mediação aconteça, o professor deverá planejar, implementar e di-
rigir as atividades didáticas, com o objetivo de desencadear, apoiar e orientar 
o esforço de ação e reflexão do aluno (PCN, 1998, p. 25). 
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Dito de outra forma, também as Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

(OCEM) salientam o papel da disciplina LP associado ao desenvolvimento de ações 

de produção de linguagem em diferentes situações de interação, possibilitadas e or-

ganizadas por meio de procedimentos sistemáticos. 

A respeito de procedimentos sistemáticos, todavia, Antunes (2003) ressalta 

certa incompreensão ou restrição da parte dos professores quando o assunto requer, 

em especial, associação entre teoria e prática. Se, por um lado, os professores reve-

lam carência por questões práticas aliadas ao descontentamento com as explicações 

teóricas que lhe são acessíveis; por outro, revelam certo desinteresse ou, até mesmo, 

incompreensão acerca do que seja teoria e prática e, portanto, sobre a interdepen-

dência existente entre elas ou ainda uma aparente acomodação reveladora da postura 

de muitos, os quais esperam, de modo pacífico, que alguém diga o que eles precisam 

fazer.  Nessa direção, a autora acrescenta 

 

Não pode haver uma prática eficiente sem fundamentação num corpo de prin-
cípios teóricos sólidos e objetivos. Não tenho dúvidas: se nossa prática de 
professores se afasta do ideal é porque nos falta, entre outras muitas condi-
ções, um aprofundamento teórico acerca de como funciona o fenômeno da 
linguagem humana. O conhecimento teórico disponível a muitos professores, 
em geral, se limita a noções e regras gramaticais apenas, como se tudo o que 
é uma língua em funcionamento coubesse dentro do que é uma gramática. 
Teorias linguísticas do uso da prosódia, da morfossintaxe, da semântica, da 
pragmática, teorias do texto, concepções de leitura, de escrita, concepções, 
enfim, acerca do uso interativo e funcional das línguas, é o que pode embasar 
um trabalho verdadeiramente eficaz do professor de português (ANTUNES, 
2003, p. 40-41). 

 

Em consenso com Antunes (2003), Richter (2005a, p. 10) destaca que, ao lado 

do mal-estar docente, obstáculo endêmico para os professores de línguas na educa-

ção básica, “haja vista a notória e crônica falta de perspectivas quanto ao exercício 

condigno da profissão, em todos os seus aspectos”, “as mudanças nas práticas do-

centes, bem como o trabalho de fundamentação dessas novas práticas, ou seja, a 

formação de conceitos na esfera profissional”, contribuem, sobremaneira,  no agravo 

do quadro da formação de professores. 

Somando-se a isso, o próprio quadro da formação docente merece destaque e 

olhar preciso, em especial, para que se possa romper com conceitos e com perspec-

tivas distorcidas, renovando-se a possibilidade de emergirem propostas de formação 

inicial, formação continuada, capacitação, programas de formação mais próximos à 

educação que queremos como professores, pesquisadores e sociedade. 
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3.2 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES:  PRINCÍPIOS E PERSPECTIVAS 

 

Investigar o Desenvolvimento Profissional Corresponsável (DPC), em um pro-

grama de formação docente à luz de uma teoria, requer, inicialmente, um olhar sobre 

alguns conceitos acerca do que seja formação docente, sobre o significado da pers-

pectiva de desenvolvimento profissional corresponsável e a respeito do quadro teórico 

subjacente, isto é, sobre a teoria que está sendo utilizada na base da presente inves-

tigação. 

Pensar a formação de professores, como campo não só de formação/atuação 

como também de pesquisa, tem a ver, em um primeiro momento, com a tentativa de 

centrá-la no palco das discussões entre educadores, as quais foram intensificadas a 

partir dos anos 90, em função da reorganização da economia, da produção e da soci-

edade em prol do processo mundial de globalização e do próprio crescimento de pes-

quisas na área. Além disso, tem, por objetivo, situar a formação de professores como 

espaço fundamentalmente importante nas investigações que visam à busca pela me-

lhoria da qualidade do ensino (KIST, 2007). 

Em termos conceituais, a formação de professores consiste em uma área de 

conhecimento e investigação que deve se centrar no estudo dos processos através 

dos quais os professores aprendem e desenvolvem a sua competência profissional. 

Esses processos, entretanto, de modo algum podem ser assistemáticos, intermitentes 

ou frutos do improviso, mas sim frutos de um caráter sistemático, organizado e contí-

nuo. Isso deve fazer parte das atividades dos professores em formação (formação 

inicial) e dos professores em serviço (formação continuada), podendo, nesse caso, 

haver diferença em termos de conteúdo, foco ou metodologia em relação ao público-

alvo (ZABALZA, 2004).  

Quanto às etapas, pode-se dizer que, no Brasil, denomina-se, como formação 

inicial de professores, a formação em nível superior em cursos de licenciatura34 de 

                                                           
34 Além dos cursos de licenciatura, também figuram, no ensino superior, os cursos de bacharelado e 
os tecnólogos, cujo compromisso está associado à formação de profissionais; no primeiro caso, de 
forma mais ampla e, no segundo, de forma mais específica e em curto tempo (2 a 3 anos), excetuando-
se, em ambos os casos, a formação profissional para o exercício da docência na educação básica. Em 
relação ao exercício do magistério na educação infantil e nas cinco primeiras séries do ensino funda-
mental, admite-se, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB/1996, como formação 
mínima, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal. 
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graduação plena, que visam formar docentes para atuar na educação básica35; e for-

mação continuada a que diz respeito aos profissionais em serviço, à etapa da forma-

ção de professores que ocorre ao longo do exercício da profissão docente, ao longo 

da vida profissional. 

No cenário brasileiro, a formação inicial de professores tem sido alvo de diver-

sas discussões, entre as quais, estão normativas educacionais aparentemente avan-

çadas, em oposição à desvalorização da carreira docente, distorções acerca da rela-

ção teoria-prática, disputa por espaço, através de disciplinas de caráter “pedagógico”, 

disciplinas de caráter “conteudista”, dentre outras. 

A esse cenário, acrescenta-se o problema relativo ao reconhecimento da do-

cência como profissão regulamentada. Ancorando-se nas palavras de Steinhilber 

(1996), por profissões regulamentadas, destacam-se aquelas que possuem seus res-

pectivos Conselhos Profissionais, reguladores e fiscalizadores do exercício profissio-

nal, em oposição àquelas que, apesar de serem reconhecidas e legalmente ampara-

das e ainda que possuam escolas de formação autorizadas por autoridades compe-

tentes, não podem desfrutar de um exercício profissional regulado pelos respectivos 

profissionais, isto é, por seus pares. 

Em relação ao resultado do serviço prestado, pensando em especial no serviço 

prestado pelo professor de línguas, Richter (2011) considera que, embora seja legí-

timo o binômio emancipação/competência, não é regra afirmar que toda a atuação 

docente é desprovida de qualidade em razão da ausência de uma regulamenta-

ção/emancipação profissional 

 

Embora a desidentificação com um grupo em si mesma não impeça o traba-
lho satisfatoriamente realizado, um olhar crítico lançado às práticas discursi-
vas e materiais das profissões autogeridas deixa entrever que a identificação 
de um indivíduo com seu grupo de referência é acompanhada de identificação 
mútua entre seus membros -  o que favorece a emergência e manutenção do 
espírito corporativo, repercutindo na organização da classe e, por fim, na qua-
lificação da atividade (RICHTER, 2011, p. 112). 

 

Todavia, vale ressaltar que um sentimento de pertença e referência a um grupo 

profissional regulamentado/emancipado confere não só garantias profissionais mais 

estáveis (por conta da existência de conselhos fiscais e regulatórios corporativos), 

                                                           
35 A Educação Básica, por sua vez, no contexto brasileiro, compreende a educação infantil, o ensino 
fundamental, o ensino médio e a educação profissional técnica de nível médio, concomitante, articulada 
ou posterior ao ensino médio (BRASIL, 1996). 
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como também a possibilidade de uma atuação profissional assentada em saberes 

teóricos e metodológicos normatizados e regulamentados por instâncias especializa-

das e legítimas. 

 

O trabalho formativo em profissões juridicamente ordenadas resulta na inter-
nalização, pelo acadêmico, de uma série de parâmetros ordenadores que 
configuram campo e limites de intervenção, objetivos, condições e caracte-
rísticas da atividade, direitos e deveres recíprocos na prestação de serviços. 
E, sobretudo, confere, a partir do lugar social ocupado, um senso de identi-
dade e autoestima (RICHTER, 2011, p. 113). 

 

Ou seja, de modo geral, existem tradições, no campo da formação de profes-

sores, as quais apontam uma contradição básica: a exaltação dessa “profissão”, tanto 

nos discursos cotidianos, como nos políticos e nos especializados, e, ao mesmo 

tempo, sua extremada desvalorização em termos sociais concretos, por exemplo, em 

termos salariais (TERRAZZAN, 2003, p. 78), somando-se, ainda,  aos de caráter for-

mativo conceitual, didático-pedagógico e regulatório. 

 Do ponto de vista histórico, registra-se a data de 1930 como marco da existên-

cia de cursos de licenciatura para a docência secundária no Brasil. Quanto à formação 

de professores para os demais níveis e ramos, tem-se o registro de que nascem so-

mente mais tarde, frutos de uma proposta de universidade que aliasse as dimensões 

do preparo profissional com os da “alta cultura” (MARQUES, 2003). 

 Depois disso, a consolidação do Decreto-lei n°1.190, de 4/4/1939, promove a 

separação entre a função universitária de preparar trabalhadores intelectuais para o 

exercício das altas atividades culturais de ordem desinteressada ou técnica, através 

do Bacharelado, e a função menos valorizada, ou seja, a de preparar candidatos ao 

magistério secundário e normal, a partir de uma secção especial de Didática, acres-

centada e concentrada em um ano posterior à conclusão do bacharelado (MARQUES, 

2003). 

Nasce, assim, no Brasil, o chamado modelo 3+1, que se refere a um esquema 

em que, primeiro, os alunos assistem a aulas chamadas de disciplinas de conteúdo; 

depois, interrompendo-se ou não a formação, passam a assistir às chamadas discipli-

nas de natureza pedagógica (NAGLE, 1987). 

Ainda que contraditório do ponto de vista formativo, em razão da aparente se-

paração teoria-prática, o modelo 3+1 ainda é visto, em muitos cursos de licenciatura, 

ao lado de outros, como: “primeiro bacharelado depois licenciatura” e “licenciatura e 

bacharelado”. 
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Com o Parecer n° 292/62, ocorre a definição dos currículos mínimos, os quais 

compreendiam as matérias fixadas para o bacharelado e os estudos profissionais que 

habilitassem ao exercício do magistério, juntamente com a definição de que as maté-

rias pedagógicas deveriam ser oferecidas não no final, mas ao longo do curso, entre-

tanto, reduzidas de um quarto para um oitavo do currículo (MARQUES, 2003). 

Depois disso, as reformas educacionais foram concentradas na Lei Federal n. 

5.540/68, da Reforma Universitária, e na Lei n. 5.692/7,que fixou as diretrizes e bases 

para o ensino de 1º e 2º Grau. Todavia, apesar de todas as mudanças provocadas, 

tanto na escola de 1º e de 2º Grau pela Lei 5.692/71, quanto nas universidades, a for-

mação de professores pouco se altera. Embora as licenciaturas exigissem novas pro-

posições para a formação de professores, a proposta pedagógica que norteava tais 

reformas seguia uma tendência “tecnicista” (BARREIRO; GEBRAN, 2006). Isto é, nas 

palavras das autoras, o trabalho pedagógico desenvolvido nas escolas refletia a orga-

nização e a administração dos órgãos públicos, com instâncias de planejamento, su-

pervisão, inspeção e controle, intervindo, diretamente, na relação do trabalho docente. 

No início dos anos 80, a Lei n. 5.692/71 sofre alteração por meio da Lei n. 7.044, 

de 18 de outubro de 1982. No entanto, percebe-se que quase nada se alterou em 

relação à estrutura curricular dos cursos de formação de professores, mantendo-se 

uma desarticulação didática e de conteúdos entre as disciplinas do núcleo comum e 

da parte profissionalizante (BARREIRO; GEBRAN, 2006). 

A década seguinte, a despeito de se reconhecerem outros modelos diferentes 

do esquema 3+1, seguiu na mesma conjuntura. Nas publicações de artigos em perió-

dicos nacionais sobre formação inicial de professores realizadas no Brasil, entre 1990 

e 1997, as conclusões mostraram que “as análises sobre a formação de professores, 

no Brasil,  gravitavam em torno de cinco eixos principais 

 

a) a busca da articulação entre a teoria e a prática ou a busca da 
unidade/totalidade no processo de formação docente, tomando o trabalho 
pedagógico como núcleo fundamental desse processo; b) a necessidade de 
integração entre o Estado, as agências formadoras e as agências 
contratantes de profissionais da educação, tendo em vista a implementação 
de políticas públicas e de um projeto nacional de educação alicerçado na 
formação profissional, na participação docente e na valorização social do 
magistério; c) a construção da competência profissional, aliada ao 
compromisso social do professor, visto como intelectual crítico e como agente 
da transformação social; d) a ruptura com a fragmentação e o isolamento 
instituído entre o curso de Pedagogia e as demais licenciaturas; e) o caráter 
contínuo e a exigência interdisciplinar da formação de professores (SIMÕES; 
CARVALHO, 2002, p.166). 
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Com isso, percebe-se que a busca por uma unidade, que priorizasse as ques-

tões relativas ao ensino e articulasse teoria e prática, não sofreu nenhuma mudança 

em 30 anos; não obstante, continuam permeando as discussões e as preocupações 

dos profissionais e pesquisadores ligados à área da educação. E, embora tenha ocor-

rido um certo avanço, em termos de legislação, através da Lei Nº 9.394, de 20 de 

Dezembro de 1996, Lei que estabelece as atuais diretrizes e bases da educação na-

cional, poucas mudanças significativas podem ser percebidas até o momento. 

Em termos gerais, a Lei Nº 9.394/96 assegurou, de modo claro, que a formação 

dos profissionais de educação deveria ter, como fundamento, entre outros aspectos, 

“a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço” 

e, além disso, garantiu que a formação docente, exceto para a educação superior, 

deveria incluir extensiva prática de ensino articulada à educação básica. Ou seja, a 

principal inovação dizia respeito à necessidade de se promover a formação inicial 

articulada ao contexto de atuação profissional, nesse caso, à escola. 

Estreitar os laços, entre escolas e agências formadoras, alinhando a formação 

inicial ao contexto de atuação profissional do futuro professor, sem dúvida, promoveu 

um salto qualitativo em termos de legislação para a formação profissional na medida 

em que sinalizou o contato real e irrestrito do profissional com seu campo de atuação 

e a atuação em situações contextualizadas de trabalho. 

Por outro lado, lançou, tanto sobre as escolas como sobre as agências 

formadoras, novos desafios em termos de possíveis articulações, de gerenciamento 

de parcerias e de modelos de formação compartilhados. Em especial para a escola, a 

tarefa acrescentou ao compromisso com a formação continuada de seus profissionais, 

o compromisso com a formação de seus futuros profissionais, além dos desafios e 

das especificidades da tarefa de ensinar diária e disciplinarmente nos sistemas de 

ensino básico públicos e privados. 

No que diz respeito à formação continuada de professores no Brasil, a mesma 

lei que sinalizou a necessidade de uma relação mais próxima entre formadores, for-

mandos e mercado de trabalho, Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, apontou a 

responsabilidade dos sistemas de ensino em promover a valorização dos profissionais 

da educação, assegurando-lhes inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de 

carreira do magistério público: aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com 
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licenciamento periódico remunerado para esse fim (Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, Art. 76, inciso II). 

Em publicação no Diário Oficial da União, o Decreto Nº 6.755, de 29 de janeiro 

de 2009, o qual institui a Política Nacional para a Formação de Profissionais do Ma-

gistério da Educação Básica, apontou a responsabilidade das instituições públicas de 

educação, cultura e também de pesquisa na indução da oferta de cursos e atividades 

formativas, incluindo, inclusive, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior – CAPES (órgão, até então, responsável pela avaliação e acompanha-

mento de cursos stricto sensu) como órgão de fomento aos cursos de formação con-

tinuada. 

  

As necessidades de formação continuada de profissionais do magistério se-
rão atendidas por atividades formativas e cursos de atualização, aperfeiçoa-
mento, especialização, mestrado ou doutorado. Os cursos de atualização, 
aperfeiçoamento e especialização serão fomentados pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, deverão ser homo-
logados por seu Conselho Técnico-Científico da Educação Básica [...] (Inci-
sos 2º e 3º do Art. 8º do Decreto Nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009). 

  

              Associada à discussão sobre o tipo e a autoria/responsabilidade pela realiza-

ção da formação continuada, há, ainda, outro embate bastante ou, até mesmo, mais 

importante que o primeiro. O referido embate diz respeito a algumas questões pontu-

ais para formação continuada, tais como a escolha dos modelos de formação conti-

nuada a serem privilegiados, como o lócus mais apropriado para o desenvolvimento 

dela, como os conteúdos a serem contemplados, como as estratégias a serem adota-

das, entre outros de mesma importância. 

Apesar da longa tradição, a qual vê as universidades como lugares ideais para 

a realização de processos formativos de ordem continuada, Candau (1996, p. 143) 

aponta outras possibilidades. A autora menciona depoimentos de professores em ser-

viço, os quais participaram de diferentes programas de formação continuada em am-

bientes distantes do cotidiano da escola, insatisfeitos com a formação recebida. Mui-

tos deles alegaram a distância existente e até a certa incoerência entre os conteúdos 

da formação e o cotidiano da sala de aula. Sem negar a importância da teoria, muitos 

docentes não veem relação entre o objeto estudado e aquilo de que, de fato, neces-

sitam para a prática docente cotidiana. 
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Nesse sentido, considerando-se a universidade como o lócus tradicionalmente 

privilegiado para processos formativos continuados, a autora acredita na possibilidade 

de uma forte articulação entre os componentes formativos e os do cotidiano escolar. 

 

Trata-se de trabalhar com o corpo docente de uma determinada instituição 
favorecendo processos coletivos de reflexão e intervenção na prática peda-
gógica concreta, de oferecer espaços e tempos institucionalizados nesta 
perspectiva, de criar sistemas de incentivo à sistematização das práticas pe-
dagógicas dos professores e a sua socialização (CANDAU, 1996, p. 145). 

 

Somando-se à questão lócus de formação e aprendizagem de professores, Bo-

lívar (1997, p. 81) acrescenta a dificuldade de as escolas se constituírem como apren-

dentes. Ao apontar a escola como organização que ensina, dedicada à aprendizagem 

de seus alunos, o autor lembra que ela própria não costuma aprender: “a questão, 

aplicada a nossa realidade, não seria tanto a de entender a escola como organização 

que aprende, mas a de questionarmos por que é que as escolas não costumam apren-

der e o que seria preciso fazer para mudar essa prática”. 

Isto é, ainda que as demandas sobre formação continuada figurem com fre-

quência na pauta das discussões do campo da educação, seu desenvolvimento, tanto 

do ponto de vista teórico quanto prático, também se encontra em situação de rescaldo. 

Junto a esse conjunto de demandas, que, de certa forma, foram reprimidas 

historicamente, a relação existente entre agências formadoras e mercado de trabalho, 

no campo da educação, mostra-se deficitária. Observando-se o estágio curricular su-

pervisionado, componente obrigatório em todos os cursos de licenciatura a ser desen-

volvido em escola de educação básica, como um lugar privilegiado no estabeleci-

mento da relação academia/mercado, verifica-se, nas palavras de Terrazzan (2003), 

um forte descompasso no entendimento das tarefas que cabem a cada um desses 

sistemas dentro de uma perspectiva de parceria formativa. 

 

Tradicionalmente, a formação de professores, sobretudo para o Ensino Mé-
dio, é vista como de exclusiva responsabilidade das IES, que atuam como 
agências formadoras, sendo que as escolas costumam esperar que os do-
centes destas IES, supervisores de estágio, “visitem” os estagiários em sala 
de aula, procedendo às correções necessárias para o bom andamento de 
suas aulas. À escola e ao professor titular da turma de estágio cabe apenas 
entregar ao estagiário a lista de regras básicas a serem seguidas e esperar 
pelo seu bom desempenho. Com isso, a escola formalmente se “desobriga” 
em relação à formação daqueles que serão seus prováveis futuros profissio-
nais (TERRAZZAN, 2003 p. 78). 
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É no centro dessas discussões que, em 2007, surge o Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência/PIBID. Embora nascido como uma proposta de go-

verno36, no horizonte de um quadro político eclodido, no Brasil, nos anos 2002, o mo-

delo do programa parece apontar para a possibilidade de uma forte interação entre 

sistemas superiores de formação e escolas de educação básica, com vistas à partici-

pação igualitária em ações formativas de professores em dimensões reais e concretas 

mais próximas da realidade do professor e do seu campo de atuação profissional atra-

vés de processos sistemáticos e organizados de inserção no ambiente escolar.  

 Entendendo a proposta como um caminho possível para uma formação de pro-

fessores assentada nos princípios da THA, seus objetivos também respondem aos 

encaminhamentos propostos pela Lei Nº 9.394/96 e a modelos de formação profissi-

onal fortemente pautados pela articulação entre teoria e prática e entre profissionais 

que atuam em diferentes níveis da cadeia profissional. No caso da cadeia docente, 

entre os profissionais que atuam nas agências formadoras, como professores, em es-

pecial professores-pesquisadores37, professores iniciantes e professores em atuação 

no mercado de trabalho (nas escolas).  

 

 

 

 

 

  

                                                           
36 De acordo com Oliveira (2011, p. 329), considera-se que políticas de governo são aquelas que o 

Executivo decide num processo elementar de formulação e implementação de determinadas medidas 
e programas, visando responder às demandas da agenda política interna, ainda que envolvam escolhas 
complexas. Já as políticas de Estado, são aquelas que envolvem mais de uma agência do Estado, 
passando, em geral, pelo Parlamento ou por instâncias diversas de discussão, resultando em mudan-
ças de outras normas ou disposições preexistentes, com incidência em setores mais amplos da socie-
dade. OLIVEIRA, Dalila Andrade. Das políticas de governo a política de estado: reflexões sobre a 
atual agenda educacional brasileira. In: Educ. Soc., Campinas, v. 32, n. 115, p. 323-337, abr.-jun. 
2011. Dito de outra forma também são políticas de governo aquelas cujo compromisso se restringe à 
gestão que as originou não havendo garantia de continuidade e/ou permanência. 
37 Ressalta-se aqui o compromisso das Instituições de Ensino Superior não só com atividades de en-
sino, mas com atividades de pesquisa e extensão. “As universidades gozam de autonomia didático-
científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissocia-
bilidade entre ensino, pesquisa e extensão” (BRASIL, 1988, Art. 207). 
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4 O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA  

 

Este capítulo tem, por finalidade, apresentar um conjunto de informações 

acerca do Programa de Iniciação à Docência – PIBID, a partir de considerações sobre 

o entorno nacional do programa, o contexto local, nesse caso, da UFSM como IES do 

subprojeto analisado e, em especial, do próprio subprojeto investigado: PIBID/Portu-

guês. 

 

4.1 O PIBID NO CENÁRIO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

Problemas como relações teoria-prática, formação acadêmica, em especial, no 

contorno do trabalho na escola, historicamente, têm sido colocados como desafios 

para a estrutura e dinâmica dos currículos dos cursos de formação de professores nas 

graduações no ensino superior (GATTI et al., 2014).  

Na tentativa de contribuir com a diminuição de pelo menos alguns desses pro-

blemas é que, em 2007, foi criado o PIBID, cuja intenção estava associada ao desejo 

de se “fomentar a iniciação à docência com a finalidade de melhor qualificá-la, medi-

ante projeto específico de trabalho e concessão de bolsas, abrangendo as diferentes 

áreas do conhecimento que fazem parte do currículo da educação básica” (GATTI et 

al., 2014). 

Sua regulamentação, entretanto, só ocorreu por meio do Decreto N° 7219/2010, 

o qual o instituiu como programa executado no âmbito da Coordenação de Aperfeiçoa-

mento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, com os seguintes objetivos 

 

I - incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação bá-
sica; 
II - contribuir para a valorização do magistério; 
III - elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de li-
cenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação 
básica; 
IV - inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educa-
ção, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em expe-
riências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador 
e interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no 
processo de ensino-aprendizagem; 
V - incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus profes-
sores como coformadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas 
nos processos de formação inicial para o magistério; e 
VI - contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação 
dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de 
licenciatura (BRASIL, 2010). 

 



96 
 

 

O decreto instituiu, ainda, o regime de concessão de bolsas às instituições au-

torizadas a participarem da proposta, o formato das chamadas públicas para o desen-

volvimento do esquema proposto, os níveis e modalidades de ensino a que se destina 

e as normas de funcionamento do programa. 

No ano de 2013, a Portaria Nº 096, de 18 de julho de 2013, aprovou o Regula-

mento do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). Entre as 

modificações, somam-se, aos objetivos já definidos nos documentos anteriores, a ex-

pectativa de que o PIBID, do mesmo modo, pudesse “contribuir para que os estudan-

tes de licenciatura se insiram na cultura escolar do magistério, por meio da apropria-

ção e da reflexão sobre instrumentos, saberes e peculiaridades do trabalho docente” 

(BRASIL, 2013). 

Pelo regulamento, as características do projeto institucional, elaborado pela IES 

interessada e dos subprojetos (detalhamento de cada área da IES a compor o projeto), 

ganham nova versão. Surgem proposições que incluem a definição de um número 

mínimo de participantes em cada subprojeto da IES38, a abrangência de diferentes 

características e dimensões da iniciação à docência, como estudo do contexto educa-

cional envolvendo ações nos diferentes espaços escolares; a participação nas ativi-

dades de planejamento do projeto pedagógico da escola, bem como a participação 

nas reuniões pedagógicas; o desenvolvimento de ações que estimulem a inovação, a 

ética profissional, a criatividade, a inventividade e a interação dos pares, entre outros 

propósitos centrados, igualmente, no estreitamento das relações teoria-prática, forma-

ção acadêmica e do trabalho na escola. 

O regulamento também mantém a recomendação do Decreto N° 7219/2010 de 

que as instituições desenvolvam as atividades do projeto em escolas que: 1) tenham 

obtido Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) abaixo da média naci-

onal e naquelas que tenham experiências bem sucedidas de ensino e aprendizagem, 

a fim de apreender as diferentes realidades e necessidades da educação básica e de 

contribuir para a elevação do IDEB, compreendendo-o, nos seus aspectos descritivos, 

limites e possibilidades; 2) que aderiram aos programas e ações das Secretarias de 

Educação e do Ministério da Educação, como as Escolas de Tempo Integral, Ensino 

Médio Inovador, Programa Mais Educação, entre outros (BRASIL, 2013, Art. 8). 

                                                           
38 No artigo 11 do Regimento, fica definido que cada subprojeto deve ser composto por no mínimo: 05 
(cinco) estudantes de licenciatura; 1 (um) coordenador de área e 1 (um) supervisor (BRASIL, 2013). 
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Quanto à concessão de bolsas, acrescenta-se às bolsas já existentes para es-

tudante de licenciatura (iniciação à docência); para professor coordenador institucio-

nal (professor de licenciatura que coordena o projeto PIBID na IES); para professor 

coordenador de área (professor de licenciatura que coordena o subprojeto); e para 

professor supervisor (professor da escola pública de educação básica), bolsa para 

coordenação de área de gestão de processos educacionais, (professor de licenciatura 

que auxilia o coordenador institucional na gestão do projeto na IES). 

O regulamento define ainda os deveres de todos os bolsistas envolvidos, a 

forma de prestação de contas, o acompanhamento e a avaliação dos projetos e sub-

projetos, bem como normatiza as demais disposições necessárias a um programa 

dessa natureza e envergadura. No que diz respeito à concessão de bolsas, como 

também afirmam Gatti et al. (2014), pode-se considerar que essa é uma das grandes 

inovações para projetos relacionados à docência, no escopo da formação de profes-

sores no Brasil. Ao ofertar bolsas não só aos estudantes das licenciaturas e aos pro-

fessores das universidades que os orientam, mas, em especial, a professores de es-

colas públicas (chamados supervisores), os quais acompanham as atividades dos bol-

sistas no espaço escolar, o PIBID parece consolidar uma franca demonstração de 

parceira. No momento em que é selecionado para participar do projeto, o professor 

da educação básica, por conta do incentivo financeiro concedido, encontra respaldo, 

junto à gestão dos sistemas básicos de ensino público, para acompanhar o trabalho 

dos alunos, tanto na escola quanto nas atividades realizadas pelo subprojeto na IES. 

A exemplo de outros projetos que conservam semelhança, como o PROLI-

CEN39 mas que, no contorno da docência, não concedem incentivo financeiro a sujei-

tos pertencentes aos quadros do sistema básico de ensino que, porventura, participem 

de alguma forma das ações desenvolvidas em parceria, essa questão parece funda-

mental, além de condicionante para o estabelecimento de intercâmbios horizontais 

entre mercado e academia40. 

                                                           
39 O Programa de Licenciaturas (PROCLICEN) tem, como objetivos, contribuir na melhoria dos Cursos 
de Licenciatura, através da antecipação do contato dos acadêmicos da UFSM com as escolas; aproxi-
mando as disciplinas da área básica e as da área pedagógica; introduzindo conteúdos e/ou ativida-
des  necessárias à formação profissional não contemplada no currículo. Os acadêmicos de cursos de 
licenciatura são inseridos na rede escolar, de modo a obter subsídios para os cursos, integrando-os à 
prática pedagógica dos profissionais em serviço e ações de professores de diferentes Centros da UFSM 
que beneficiem cursos de licenciatura. Informações obtidas junto à Pró-Reitoria de Graduação/UFSM. 
Disponível em: http://w3.ufsm.br/prograd/not.php?id=18. Acesso em: set. 2105. 
40 Embora esteja se fazendo uma avaliação positiva do incentivo financeiro gerado pelo PIBID, aos 
professores das escolas, isso não é prerrogativa para se considerar suficiente o valor pago pela bolsa 
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 Somando-se a isso, o PIBID, segundo o estudo avaliativo do programa reali-

zado pela Fundação Carlos Chagas (GATTI et al., 2014), traduz, de forma inequívoca, 

em números, os princípios e o compromisso da Capes com a formação de professores 

 

Iniciando em 2009 com 3.088 bolsistas e 43 instituições federais de ensino 
superior, em 2014, o PIBID alcançou 90.254 bolsistas, distribuídos em 855 
campi de 284 instituições formadoras públicas e privadas (em 29 delas há 
também programas para as áreas da educação escolar indígena e do campo) 
(GATTI et al., 2014). 

 

 Os números a que se refere o programa, conforme mostram as figuras a seguir 

(Figuras 15 e 16), apontam não só uma quantidade expressiva de IES participantes e 

seus respectivos projetos institucionais, como também um volume considerável de 

concessão de bolsas a todos os sujeitos envolvidos. 

 

Figura 15 – Relação entre IES e projetos participantes do PIBID 2014 

 

FONTE: Relatórios, dados e estudos avaliativos CAPES/PIBID41.         
 

                                                           
ou se considerar satisfatório o volume orçamentário dispensado a políticas de formação e valorização 
da carreira docente no Brasil. A avaliação positiva da bolsa concedida aos professores das escolas 
está, antes, relacionada ao estreitamento mais fecundo das relações de cooperação entre IES e insti-
tuições de educação básica. Freitas (2007), ao avaliar o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) 
ressalta que em suas bases, além de não tratar da formação de professores nas licenciaturas e na 
pedagogia como política global, o PDE “aborda apenas aspectos isolados, como o Pró-docência e a 
Bolsa de Incentivo à Docência, ações focalizadas e não de caráter universal, com poucos recursos 
orçamentários, se comparados com outros programas no âmbito do MEC”. Disponível em: 
http://www.contee.org.br/noticias/educacao/nedu17.asp. Acesso em set. 2015. 
41 Disponível em: http://www.capes.gov.br/ educacao-basica/capespibid/relatorios-e-dados. Acesso 
em: set. 2015 
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Figura 16 – Número de bolsas concedidas pelo PIBID 2014 

 

 

 

FONTE: Relatórios, dados e estudos avaliativos CAPES/PIBID42.         

 

A despeito de ser traduzido apenas como um programa ou como um conjunto 

significativo de números que abrangem diversos lugares e sujeitos envolvidos no pro-

cesso de formação de professores, bem como na educação básica, Gatti et al. (2014) 

pontua que o programa 

 

É uma proposta de incentivo e valorização do magistério e de aprimoramento 
do processo de formação de docentes para a educação básica. Os alunos de 
licenciatura exercem atividades pedagógicas em escolas públicas de educa-
ção básica, contribuindo para a integração entre teoria e prática, para a apro-
ximação entre universidades e escolas e para a melhoria de qualidade da 
educação brasileira. Para assegurar os resultados educacionais, os bolsistas 
são orientados por coordenadores de área – docentes das licenciaturas – e 
por supervisores – docentes das escolas públicas onde exercem suas ativi-
dades (GATTI et al., 2014). 

 

Ainda de acordo com os autores Gatti et al. (2014), a Capes reconhece a pre-

maturidade do programa e, por consequência, a necessidade de um contínuo aperfei-

çoamento, principalmente por meio de um diálogo direto com seus protagonistas: os 

bolsistas de iniciação, os professores das escolas públicas, os professores das insti-

tuições de ensino superior, que atuam nas diferentes disciplinas e áreas do currículo, 

                                                           
42 Ibdem. 
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e os coordenadores institucionais, através de avaliações externas, como essa relatada 

no estudo avaliativo do programa realizado pela Fundação Carlos Chagas, pelos pes-

quisadores Gatti et al. (2014). 

De modo geral, segundo o estudo, com seu desenho, o PIBID é formação inicial 

para os alunos das licenciaturas; é, também, formação continuada para os professo-

res das escolas públicas e para os professores das instituições de ensino superior 

participantes, abrindo-lhes amplas oportunidades de estudos, pesquisa e extensão. A 

ação dos licenciandos e de seus orientadores tem o potencial de elevar a qualidade 

do trabalho nas escolas públicas e nas instituições formadoras (GATTI et al., 2014). 

Entre os principais resultados levantados pelo estudo, levando-se em conta, 

primeiramente, as contribuições do PIBID, encontra-se, para os cursos de licenciatura, 

a valorização, o fortalecimento e a revitalização desses cursos e da profissão docente. 

Além disso, é perceptível a contribuição do programa para a permanência dos estu-

dantes nas licenciaturas, para a redução da evasão e para atrair novos estudantes 

(GATTI et al., 2014, p. 104-106). 

Para os estudantes bolsistas do programa, o estudo revelou a valorização da 

docência, bem como a formação mais qualificada e menos insular, tendo em vista a 

possibilidade do contato direto dos licenciandos bolsistas, já no início de seu curso, 

com a escola pública, seu contexto, seu cotidiano e seus alunos (GATTI et al., 2014, 

p. 104-106). 

No que diz respeito aos professores supervisores das escolas, a participação 

no programa contribuiu com uma formação continuada qualificada dos docentes das 

escolas, gerou estímulo para a busca de novos conhecimentos e para a continuidade 

de estudos, assim como aproximou o professor da escola do meio acadêmico, aju-

dando a articular o conhecimento acadêmico com o conhecimento da prática, tudo 

isso em uma perspectiva formativa (GATTI et al., 2014, p. 104-106). 

Para os professores das IES, o PIBID, por um lado, favoreceu a aproximação 

com a realidade e com as necessidades da escola básica, propiciando novas visões 

sobre o ensino e a prática docente; por outro, ajudou a questionar, construtivamente, 

a qualidade das práticas formativas no âmbito da docência na própria IES (GATTI et 

al., 2014, p. 104-106). 
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Já para as escolas participantes e seus alunos, o programa promoveu uma es-

pécie de sensibilização, que, através dos encontros com a equipe dos projetos, mos-

trou-se mais aberta à adoção de metodologias ativas43 de ensino e outras inovações 

pedagógicas. Ainda, sinalizou a construção de uma nova cultura interna na escola, 

relacionada ao ensino e à aprendizagem de diversas áreas do conhecimento (GATTI 

et al., 2014, p. 104-106). 

E, por fim, na relação agência formadora e escola, o estudo revelou o favoreci-

mento de um diálogo mais efetivo entre a IES e a escolas públicas de educação bá-

sica, renovando práticas e reflexões teóricas e propiciando avanço das pesquisas vol-

tadas ao ensino (GATTI et al., 2014, p. 104-106). 

O estudo avaliativo de Gatti et al. (2014, p. 106-107) também trabalhou com a 

proposição de sugestões. Entre elas, destaca-se a garantia da continuidade do pro-

grama como proposta permanente, bem como a garantia da continuidade do pro-

grama nas IES já participantes. 

Entre as proposições de melhorias nos processos do programa, o estudo dos 

pesquisadores aponta, entre uma série de outras questões, a instauração de um pro-

cesso de avaliação do programa nas IES. Com esse processo, seriam definidos crité-

rios quanto a aspectos de coerência com os propósitos do programa e com os pro-

cessos formativos; a busca por formas de redução da burocracia, na liberação dos 

recursos e agilidade nas concessões; o estímulo à disseminação local, regional ou 

nacional das atividades do programa, dando visibilidade às contribuições do mesmo, 

através de diferentes meios de comunicação; e orientações gerais para a indicação 

de Coordenadores Institucionais, além da avaliação da adequação de Coordenadores 

de Área em relação aos subprojetos, com informação mais detalhada de suas funções 

e atuações esperadas. 

Em síntese, podemos dizer que vislumbramos, no PIBID, um quadro com con-

tornos promissores, com ajustes necessários e reflexões múltiplas. Particularmente, 

promissor em termos de uma forte articulação entre agências de formação e institui-

                                                           
43 Ainda que não haja referência, no documento de Gatti et al. (2014), a respeito do que sejam meto-
dologias ativas, supõe-se que sejam aquelas, conforme Berbel (2011, p. 29), as quais se “baseiam em 
formas de desenvolver o processo de aprender, utilizando experiências reais ou simuladas, visando às 
condições de solucionar, com sucesso, desafios advindos das atividades essenciais da prática social, 
em diferentes contextos”. Disponível em: http://www.proiac.uff.br/sites/default/files/documentos/ber-
bel_2011.pdf. Acesso em: set. 2015. 
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ções de ensino básico; com necessidade de ajustes, especialmente, referentes à ma-

nutenção do programa e à inclusão de um conjunto mais amplo de licenciaturas; com 

reflexões múltiplas, principalmente, no que tange ao uso do programa como proposta 

de valorização do magistério. Estende-se, aqui, o sentido de valorização como algo 

bem mais amplo e complexo, carente de desdobramentos, tanto nas instâncias de 

educação superior, quanto nas instâncias de educação básica, incluindo-se políticas 

públicas educacionais estáveis e coerentes com a ideia de qualidade que se quer 

alcançar. 

Com relação à manutenção do programa e à inclusão de um conjunto mais 

amplo de licenciaturas, também cabe salientar que recentes informações divulgadas 

pela Capes não têm mostrado um quadro promissor para continuidade do programa. 

A despeito da avaliação positiva referendada, sobretudo, pela adesão de um número 

consistente de IES, as notícias, conforme o Ofício n° 317/2015 – CGV/DEB/CAPES, 

dão conta da suspensão, ainda que temporária, da inclusão de novos bolsistas nos 

subprojetos, comprometendo, de maneira significativa, o andamento da proposta. 

 

4.2 O PIBID NO ÂMBITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA44 

                                                           
44 Além do PIBID desenvolvido na UFSM, outras instituições de ensino superior, no município de Santa 
Maria, também desenvolvem o programa. A Universidade Luterana do Brasil (ULBRA/campus Santa 
Maria) faz parte do programa desde o ano 2012, na área de Educação Física, mantendo parceria insti-
tucional com diversas escolas do município e procurando incentivar a carreira do magistério nas áreas da 
educação básica com maior carência de professores com formação específica. Essa foi a proposta da UL-
BRA ao aderir ao PIBID. (Disponível em: http://www.ulbra.br/santa-maria/imprensa/tag/pibid. Acesso em: 
set. 2015); Já a Faculdade Palotina (FAPAS) tem seu vínculo ao programa através da área da Filosofia. 
O projeto PIBID/FAPAS é desenvolvido em parceria com escolas Estaduais e Municipais de Ensino 
Fundamental e Médio, localizadas nas periferias de Santa Maria/RS. O público-alvo compreende alu-
nos do ensino fundamental e médio, na modalidade normal e EJA. A proposta PIBID/FAPAS objetivou 
resgatar o que já ocorria, em parte, nas escolas, nas quais professores, coordenadores e diretores 
tinham, como anseio, uma maior formação humana e educação de valores. Em consonância, o sub-
projeto da filosofia buscou desenvolver atividades integradas com as escolas locais, proporcionando 
experiências de ensino-aprendizagem para discentes, docentes e futuros docentes a fim de aprimorar 
a pessoa humana e a cidadania. Atualmente o PIBID/FAPAS conta com 20 alunos do curso de licenci-
atura em Filosofia (Disponível em: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visuali-
zacv.do?id=K4131209T4. Acesso em set. 2015) O Centro Universitário Franciscano, por sua vez, ini-
ciou suas atividades junto ao programa no ano de 2010. Atualmente tem subprojetos nas áreas de 
História, Geografia, Matemática, Pedagogia, Filosofia, Química, Inglês e Português. O PIBID/Centro 
Universitário Franciscano apresenta-se com um objetivo multifacetado, porque, ao mesmo tempo em 
que foca um conjunto de ações que visam o incentivo à docência pelo viés da formação inicial, junto 
aos estudantes de variadas licenciaturas, propõe contribuir para a melhoria dos processos de aprendi-
zagem de alunos das escolas de Educação Básica, assim como pretende contribuir para a formação 
de professores em serviço. Em decorrência da abrangência e importância do programa na referida 
instituição, no ano de 2013, foi lançado um Caderno Pedagógico PIBID   do Centro Universitário Fran-
ciscano com relatos de algumas das atividades didáticas desenvolvidas por oito subprojetos de dife-
rentes cursos de licenciatura em escolas da rede pública de Santa Maria/RS no ano de 2013. (PI-
NHEIRO, Najara Ferrari (Org.); TEIXEIRA, Janaina Souza (Org.). Cadernos Pedagógicos PIBID do 
Centro Universitário Franciscano. Pedro e João editores: São Paulo, 2013. ISBN 9788579931840). 
Disponível em: http://pibid.unifra.br/#nono. Acesso em set. 2015. 



103 

 

 

  

De acordo com estudos realizados por Silva (2015), o Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) iniciou suas atividades, na Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM), a partir da participação no edital PIBID/2007, com 

cinco subprojetos nas áreas de Física, Química, Biologia, Matemática e Ciências.  À 

época, junto à implementação dos subprojetos, houve a necessidade da firmação de 

um termo de cooperação com a Secretaria da Educação do Estado do Rio Grande do 

Sul e a Universidade Federal de Santa Maria para que, de fato, a proposta fosse im-

plementada, isto é, para que o trabalho cooperativo, entre universidade e escola, ocor-

resse de forma institucionalizada.  

Ao longo dos anos de 2010 e 2011, conforme Silva (2015), os cinco subprojetos 

foram desenvolvidos nas mesmas escolas participantes. A autora comenta, ainda, 

que, nesse período, “além da coordenação Institucional e dos coordenadores de área, 

o PIBID/UFSM contava com 40 alunos bolsistas e 17 professores supervisores, distri-

buídos em treze escolas públicas estaduais de educação básica”. 

De acordo com o Relatório de atividades/201,  apresentado à CAPES pela co-

ordenação do PIBID/UFSM nesse período, os resultados dos primeiros subprojetos 

desenvolvidos apontaram que 

 

Através das ações desenvolvidas em parcerias com as escolas parceiras 
(sic), conseguiu atingir sua principal meta: ampliar as ações das licenciaturas 
da UFSM envolvidas, promovendo o envolvimento de licenciados, seus pro-
fessores, professores na educação básica, alunos das escolas em atividades 
que ultrapassaram o mero “ensinar o fazer pedagógico” (UFSM, 2011, p. 11). 

 

Depois da implementação e do desenvolvimento promissor dos cinco primeiros 

subprojetos, Silva (2015) comenta que houve uma crescente procura pelo programa 

por parte das demais licenciaturas. A autora aponta que, da participação inicial das 

cinco licenciaturas em 2009, no ano de 2015, a UFSM opera com 19 subprojetos. 

Esses atendem a, aproximadamente, 408 acadêmicos de iniciação à docência, con-

forme também demonstra o quadro a seguir (Quadro 3). 
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Quadro 3 – Situação dos subprojetos PIBID/UFSM no ano de 2014 

 

N° Subprojeto 
N° de Bolsistas 

ID 
Professores 
Supervisores 

Coordenadores 
de Área 

1 Artes Plásticas e Visuais 24 04 02 

2 Biologia (campus PM) 24 04 02 

3 Biologia (sede) 11 02 01 

4 Ciências Sociais 21 04 02 

5 Dança 05 01 01 

6 Educação Especial 22 03 02 

7 Educação Física 61 12 04 

8 Filosofia 24 04 02 

9 Física 11 02 01 

10 Geografia 10 02 01 

11 História 22 04 02 

12 Interdisciplinar 61 11 04 

13 Letras - Espanhol 12 02 01 

14 Letras - Português 06 01 01 

15 Matemática 21 04 02 

16 Música 11 02 01 

17 Pedagogia 36 07 02 

18 Química 06 01 01 

19 Teatro 20 02 01 

TOTAL 408 72 33 

 

FONTE: Silva (2015, p. 28-29). 

  

De modo geral, os números demonstram um forte compromisso da instituição 

com os objetivos propostos pelo programa. O número significativo de alunos de cursos 

de licenciatura, bem como de professores das escolas participantes, é uma franca 

demonstração da expressiva inserção dos licenciandos no cotidiano de escolas da 



105 

 

 

rede pública de educação e do incentivo à participação das escolas públicas de edu-

cação básica, por meio da mobilização de seus professores como coformadores dos 

futuros docentes e protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério. 

 No que diz respeito à participação, em especial, da área da linguagem no pro-

grama, as informações45 constantes nos relatórios da PROGRAD revelam que a pri-

meira inserção ocorreu através do edital N° 001/2011/Capes, com o curso de licenci-

atura em espanhol. 

 Segundo informações constantes no detalhamento do subprojeto da área de 

Espanhol, elaborado para a concorrência no edital N° 001/2011/Capes, a proposta 

estava vinculada à obrigatoriedade da presença da língua espanhola em todas as es-

colas de ensino médio do Brasil, via Lei N° 11.161/0546, refletindo a intensidade com 

que essa língua se projeta no cenário educacional brasileiro. 

 Nesse quadro, o subprojeto reconhece o papel primordial dos cursos de gradu-

ação em espanhol, na formação de professores, no que diz respeito às questões de 

ensino de línguas na rede oficial de ensino, vislumbrando-se, assim, a importância do 

graduando no contexto escolar para estar a par do ambiente no qual exercerá suas 

atividades como professor47. 

 A área de Língua Portuguesa, a seu turno, deu início às suas atividades no ano 

de 2013, através da participação no edital N° 061/201348. Pelo referido edital, a CA-

PES concedeu 72.000 bolsas a alunos dos cursos de licenciatura e a professores das 

Instituições de Ensino Superior e das escolas da rede pública de ensino em 29 áreas. 

Do total de bolsas, o edital previu que 10.000 deveriam ser destinadas a alunos 

de licenciatura do Programa Universidade para Todos (ProUni) e aos professores en-

volvidos na sua orientação e supervisão com transferência orçamentária para as ins-

tituições públicas e privadas sem fins lucrativos, em caso de não prenchimemto da 

modalidade PIBID-ProUni. 

                                                           
45 As informações a que se faz referência foram consultadas no acervo do PIBID, mediante visita pre-
sencial à Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD/UFSM em 22 de setembro de 2015. 
46 A lei Nº 11.161, de 5 de agosto de 2005, que dispõe sobre o ensino da língua espanhola, em seu 
artigo primeiro, define que   o ensino da língua espanhola, de oferta obrigatória pela escola e de matrí-
cula facultativa para o aluno, será implantado, gradativamente, nos currículos plenos do ensino médio. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11161.htm. Acesso em 
set. 2015. 
47 Idem à nota 9.  
48 O Edital 061/2013, bem como todos os seus documentos complementares, está disponível em: 
http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/editais-e-selecoes. Acesso em: set. 2015. 
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Desse modo, coaduna-se com Silva (2015), no que diz respeito à participação 

nesse montante orçamentário, a qual tem permitido que os bolsistas/UFSM tenham 

contato com o “ser professor” de uma forma mais segura, concorrendo com uma dupla 

cooperação, por um lado, na figura de seus orientadores na universidade e, por outro, 

na figura dos professores supervisores nas escolas, que fazem parte do programa e 

auxiliam na prática pedagógica. 

 

4.3  O PIBID DE LÍNGUA PORTUGUESA NO CONTEXTO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SANTA MARIA49 

 

Tendo sido contemplado pelo edital N° 061/2013, O PIBID/Português, como 

subprojeto institucional da UFSM, deu início às suas atividades no ano de 2014, ao 

lado da implementação do programa Laboratório Interdisciplinar de Formação de Edu-

cadores – Life50 em uma das unidades de ensino da UFSM. 

Quanto às ações iniciais previstas no detalhamento do projeto, pode-se dizer 

que o subprojeto previu uma dinâmica de trabalho alinhada às proposições do edital 

N° 061/2013. A proposta em questão contemplava encontros semanais com toda a 

equipe (professora coordenadora de área, professora supervisora e alunos bolsistas). 

Além disso, fora previsto organização e aplicação de instrumento para a avaliação 

diagnóstica da turma, seleção de bibliografia de apoio e organização de cronograma 

de trabalho. 

 No que diz respeito ao planejamento, à organização e à avaliação pretendidos 

pelo subprojeto, a área, em consonância com o edital N° 061/2013, definiu, como 

                                                           
49 As informações referentes ao subprojeto PIBID-Português foram extraídas do detalhamento do sub-
projeto quando da concorrência ao edital 061/2013. Esse projeto, por sua vez, fora elaborado pela 
Profa. Dra. Vaima Regina Alves Motta, coordenadora do PIBID/Português da UFSM e professora do 
Departamento de Metodologia de Ensino/CE/UFSM. 
50 O programa Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores - Life foi lançado via Edital Nº 
035/2012 com o propósito de oferecer aos professores a oportunidade de uma formação com tecnolo-
gias, em um ambiente que promova o diálogo interdisciplinar, a inovação didático-pedagógica e o do-
mínio de equipamentos e das novas linguagens presentes na sociedade contemporânea. Com os edi-
tais 2012 e 2013, implantaram-se 254 laboratórios em instituições públicas de formação de professores. 
Informações obtidas junto ao Relatório de Gestão/PIBID 2009-2013. (Disponível em: http://www.ca-
pes.gov.br/images/stories/download/bolsas/1892014-relatorio-PIBID.pdf. Acesso em: set. 2015). No 
âmbito do Centro de Educação da UFSM, ocorreu a implementação do Laboratório de Práticas Educa-
tivas em Linguagens, o qual tem subsidiado parte das atividade do subprojeto. Entre as ações previstas 
no funcionamento do laboratório, estão o acolhimento de iniciativas de pesquisa no campo educacional 
que tenham como foco o ensino e a aprendizagem de linguagens, a exemplo do PIBID/Português. 
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proposta, realizar encontros para estudos teóricos, seleção, avaliação, (re)organiza-

ção ou confecção de material para ser utilizado nas oficinas na escola participante. 

Além disso, definiu como seriam os registros das atividades desenvolvidas e a pro-

dução de artigos, bem como a participação em seminários na área de linguagem e 

ensino para o relato reflexivo das vivências experenciadas ao longo do desenvolvi-

mento do projeto. 

Entre as estratégias didáticas assumidas pelo subprojeto estavam, a partir da 

pesquisa-ação51, trabalhar com o desenvolvimento das quatro habilidades: falar, ouvir, 

ler e escrever, explorando atividades como, gênero oral (debates); produção escrita, 

considerada como um processo com privilégio para o campo argumentativo; exercício 

da linguagem em diferentes mídias: cinema, blog, etc.; sarau envolvendo diferentes 

áreas do conhecimento. E, caso fosse possível e viável, também seria dado apoio à 

aprendizagem na área da linguagem a partir da aproximação entre estudo sintático-

semântico.  

 Também foram previstos, no projeto, em consonância com o edital N° 

061/2013, o formato de inserção do subprojeto na escola participante, os eventos de-

correntes, a divulgação do trabalho e a troca de experiências, bem como os compro-

missos do professor supervisor com a participação no projeto. 

Por fim, quanto aos subsídios teórico-metodológicos, o subprojeto revelou estar 

assentado num paradigma sociointeracionista de ensino de língua. Segundo esse, a 

linguagem é um lugar social, produto resultante da cultura, um meio para agir, para 

atuar sobre o outro e sobre o meio, em um exercício contínuo de produção linguística 

(VYGOTSKI, 2008) e (GERALDI, 1995). O subprojeto previu um trabalho voltado para 

o contexto escolar  numa perspectiva centrada na “reflexão sobre a reflexão-na-ação”. 

Nas palavras de Schön (2000), o grupo encontrou respaldada sua intenção de promo-

ver, ao longo das atividades do PIBID/Português, não só a compreensão das situa-

ções estabelecidas no contexto escolar, mas a readequação das estratégias utilizadas 

ao considerar as necessidades apontadas pelo processo ou pelos resultados obtidos 

com as práticas. 

Ancorado ainda por Leffa (1998), o subprojeto aderiu à abordagem comunica-

tiva com o intuito de centrar suas ações na escola, na figura do aluno como sujeito 

                                                           
51 A pesquisa-ação, proposta pelo subprojeto, estava apoiada em Thiollent (1996) no que diz respeito 
ao “tipo de pesquisa social com base empírica, que é concebida e realizada em estreita associação 
com uma ação ou resolução de um problema coletivo”.  
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ativo na relação ensino-aprendizagem, deslocando o papel de autoridade, o qual foi 

historicamente conferido ao professor. Embora conserve um diálogo mais fecundo 

com o ensino de língua estrangeira, a abordagem comunicativa assumida pelo sub-

projeto está relacionada ao compromisso com o desenvolvimento das quatro habilida-

des no ensino de português, especialmente no que diz respeito a atividades de leitura, 

produção de textos orais, escritos e análise linguística no quadro argumentativo52. 

                                                           
52 Por constituir-se objeto dessa investigação, o detalhamento das atividades efetivamente desenvolvi-
das pelo subprojeto PIBID/Português, bem como a análise e os efeitos das ações realizadas, encon-
tram-se nos capítulos que seguem. 
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5 QUADRO METODOLÓGICO 

 

Neste capítulo, a seu turno e por sua natureza, são explicitados os passos da 

investigação em consonância com as escolhas metodológicas assumidas para con-

dução da pesquisa e análise do objeto. Todavia, em razão de o objeto selecionado, 

para esse estudo, tratar-se da análise das reflexões realizadas pelo subprojeto de 

Português no escopo das ações do PIBID/UFSM, a primeira seção desse capítulo 

apresenta a metodologia adotada pelo PIBID/Português/UFSM em relação à compo-

sição e ao funcionamento do subprojeto, bem como em relação à contextualização 

dos sujeitos envolvidos nessa questão. Em um segundo momento, nessa parte da 

pesquisa, é apresentada a metodologia assumida nessa investigação, conceituando 

os recortes metodológicos eleitos, tais como a abordagem qualitativa, o estudo de 

caso e o paradigma indiciário e, por fim, é esclarecido o caminho percorrido em torno 

do trabalho com as Reflexões Pós-Oficina do Relatório de Atividades do PIBID/Portu-

guês, bem como são explicitadas as categorias assumidas para a condução da aná-

lise do corpus selecionado. 

 

5.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DOS SUJEITOS, COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO 

DO PIBID/PORTUGUÊS DA UFSM53 

 

Diante da aprovação do subprojeto, via edital N° 061/2013, o PIBID/Português 

iniciou suas atividades no ano de 2014, com a seleção dos bolsistas alunos do curso 

de Letras/Português e também com a seleção do professor da escola de Educação 

Básica interessado em compor o subprojeto. Realizadas as seleções, a equipe ficou 

composta por oito integrantes: uma coordenadora de área (professora do quadro efe-

tivo de professores da IES participante), uma professora do quadro permanente de 

uma escola de educação básica do município sede do subprojeto e seis alunas do 

Curso de Licenciatura em Letras/Português da IES participante. 

A coordenadora de área, conforme informações presentes no currículo na Pla-

taforma Lattes, agregava mais de 20 anos de experiência na docência no ensino su-

perior, especialmente, no ensino de Língua Materna e na supervisão e orientação de 

estágios curriculares no curso de Letras. 

                                                           
53 Registra-se que, no anexo 1 deste estudo, encontra-se a ata da reunião do subprojeto PIBID/Portu-

guês, na qual foi feita a solicitação para que essa investigação pudesse se efetivar. Nessa reunião, foi 
feita a apresentação da proposta de pesquisa e foi obtida a devida autorização e consentimento dos 
membros do grupo presentes na ocasião. 
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A professora do quadro permanente da escola selecionada, para participar do 

subprojeto/Português/UFSM, supervisora, reunia uma larga experiência no ensino de 

Língua Portuguesa na educação básica e a participação em outro subprojeto de Por-

tuguês no PIBID de outra IES da cidade de Santa Maria. 

A escola de educação básica selecionada, para participar do subprojeto/Portu-

guês/UFSM, tratava-se de uma instituição pública da esfera estadual, localizada num 

bairro de classe média do município de Santa Maria, com IDEB 6,1; a turma, um ter-

ceiro ano do ensino médio, turno manhã, com 28 alunos matriculados. 

As seis alunas do Curso de Licenciatura em Letras/Português da IES partici-

pante estavam regularmente matriculadas e com o primeiro semestre do curso con-

cluído. 

Definida a equipe, o subprojeto organizou-se, conforme orientações do edital 

N° 061/2013, a partir de uma série de atividades semanais, divididas em: reunião geral 

com todos os integrantes, reunião entre as alunas do Curso de Licenciatura em Le-

tras/Português participantes do subprojeto e realização de atividades na escola inte-

grante do projeto. Cumpre, também, destacar que, em 2014, o ano letivo transcorreu 

sem intercorrências significativas, como greves ou paralisações, as quais pudessem 

interferir no andamento das atividades do subprojeto. 

Dessa forma, na escola, o trabalho desenvolvido foi denominado de oficina e 

ocorreu numa frequência semanal em intercâmbio com o trabalho da professora su-

pervisora. Como a turma participante do projeto tinha 03 períodos semanais de Língua 

Portuguesa, 02 deles eram destinados às atividades do PIBID/Português, através do 

trabalho das bolsistas (oficinas) em conjunto com a supervisora do subprojeto, en-

quanto o outro ficava sob a responsabilidade apenas da professora supervisora do 

projeto (professora titular da turma na escola participante). 

Dessa dinâmica, surgiu uma série de documentos, os quais compõem o Rela-

tório de Atividades/2014, tais como atas das reuniões coletivas e das alunas; trabalhos 

apresentados em eventos, registro das oficinas desenvolvidas na escola, dentre ou-

tros. Seguindo a ordem de apresentação das informações no relatório, apresentamos 

os itens por meio da figura a seguir (Figura 17)54. 

 

                                                           
54 Quanto à organização e ao formato do relatório, de acordo com informações obtidas junto à coorde-
nação do subprojeto, a coordenação geral do PIBID, na UFSM, orientou que todos os subprojetos re-
gistrassem seus projetos nos gabinetes de projeto a que estão vinculados. Nesse caso, o PIBID/Portu-
guês mantém registro junto ao gabinete de projetos do CE, tendo, assim, seguido as orientações desse 
gabinete na elaboração do relatório. 
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Figura 17 - Itens do relatório/2014 do PIBID/Português 

 

FONTE: elaborado pelo autor 
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Esse relatório, elaborado ao final do ano de 2014 (primeiro ano de atividades 

do subprojeto), constitui-se, assim, numa espécie de dossiê de aproximadamente 207 

páginas. Nele, aparecem relatadas, descritas e comprovadas todas as tarefas elabo-

radas e desempenhadas pelo subprojeto.  

De posse desse montante de dados e da nossa proposta de pesquisa qualita-

tiva centrada na análise das experiências vivenciadas pelos sujeitos participantes do 

PIBID/Português, selecionamos o item “Reflexões Pós-Oficina” (quarto documento da 

seção de anexos do relatório) como corpus. Para nós, ele é compreendido como o 

conjunto privilegiado de informações capazes de responder à nossa questão central. 

Entendendo o corpus como um conjunto de dados linguísticos, sejam eles per-

tencentes ao uso oral ou escrito da língua, ou a ambos, “sistematizados segundo de-

terminados critérios, suficientemente extensos em amplitude e profundidade, de ma-

neira que sejam representativos da totalidade do uso linguístico ou de algum de seus 

âmbitos”, conforme Kader (2014, p. 145), apoiada em Sanchez (1995, p. 8-9)55, toma-

mos as “Reflexões Pós-Oficina”. Esse item é capaz de garantir, a partir do estudo de 

caso, como modalidade de pesquisa qualitativa, e do método de análise centrado no 

paradigma indiciário, o exame revelador de possíveis relações estáveis, passíveis de 

serem consideradas como sinalizadoras de um DPC num Programa de Formação Do-

cente para professores de Língua Materna, no caso, o PIBID/Português. 

Sobre o item “Reflexões Pós-Oficina” do relatório, podemos dizer que se trata 

de um conjunto composto por 23 textos (Anexo B)56 denominados “Registro de Visita 

à Escola”. À exceção do Registro de número 01, que sinaliza a primeira visita do grupo 

à escola participante e, por essa razão, apresenta configuração e conteúdos textuais 

diferentes dos demais, os outros 22 registros organizam-se em torno de cinco blocos, 

conforme ilustra a figura a seguir (Figura 18) e fazem referência ao relato das oficinas 

(atividades didáticas) desenvolvidas pelo grupo na escola participante. 

 

 

  

                                                           
55 SANCHEZ, Aquilino. Definicion e historia de los corpus. In: SANCHEZ, Aquilino et al (Org.) CUMBRE 
– corpus linguistico de espanol contemporaneo. Madrid: SGEL, 1995. 
56 Embora o relatório sinalize um total de 24 registros e 23 oficinas, cabe ressaltar a ausência do registro 

14 e da oficina 13, totalizando, assim, 23 registros e 22 oficinas. 
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Figura 18 - Configuração textual dos registros de visita à escola/oficinas 

 

 

 
FONTE: elaborado pelo autor 
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bolsistas), organização e aplicação de instrumento, para a avaliação diagnóstica da 

turma, seleção de bibliografia de apoio e organização de cronograma de trabalho. Pe-

las informações descritas no relatório, é possível concluir que todas essas ações fo-

ram cumpridas com esforço e com dedicação de toda equipe, totalizando, ao longo do 

ano de 2014, 33 encontros com todos os participantes. 

O instrumento, para avaliação diagnóstica da turma, fora discutido e elaborado 

já na segunda reunião do grupo, bem como aplicado, posteriormente, na turma parti-

cipante. A apresentação da seleção de bibliografia de apoio fora realizada na primeira 

reunião e discutida, pelo grupo, ao longo das reuniões semanais. O cronograma tam-

bém fora organizado na primeira reunião, seguido da divisão das tarefas entre todos 

os participantes do subprojeto. 

 Quanto ao planejamento, organização e avaliação, o subprojeto optou pela re-

alização de encontros para estudos teóricos, seleção, avaliação, (re)organização ou 

confecção de material a ser utilizado nas oficinas na escola participante,  registro das 

atividades desenvolvidas e produção de artigos, além da  participação em seminários 

na área de  linguagem e ensino para relato reflexivo das vivência no projeto. 

 Pode-se dizer que todos esses tópicos foram observados de forma rigorosa 

pelo subprojeto, por meio do estudo de obras de referência para o ensino de modo 

geral e para o ensino de língua materna, em especial. Entre a seleção, estão autores 

como Perrenoud (2002b) - prática reflexiva -, Dolz; Schneuwly e Pietro (2004) - de-

bate público -,  Abreu (2001) -  argumentação -, Richter (2008b) - pesquisa-ação -, 

Camps (2006) - produção textual -, Antunes (2010) - análise de textos -, e Zabala 

(1998) -avaliação. Ademais, foram estudados documentos oficiais, relativos à atual 

configuração do ensino médio no estado do Rio Grande do Sul. 

 A seleção, avaliação, (re)organização e confecção de material, para ser utili-

zado nas oficinas na escola participante, foi também um dos pontos fortes do grupo. 

Todo o material didático, assim como os encaminhamentos a serem realizados na 

escola, foram discutidos em conjunto nas reuniões gerais e, posteriormente, avalia-

dos em relação aos resultados propostos e obtidos. Quanto aos registros, o trabalho 

fora executado com bastante cuidado. Encontram-se, no relatório, tanto registros ge-

rais quanto detalhados de reuniões e atividades (oficinas realizadas na escola parti-

cipante). 
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 Em relação à produção intelectual, o subprojeto totalizou dez contribuições, 

incluindo três banners, um trabalho completo, cinco resumos e uma oficina. Já quanto 

à participação em eventos, registram-se defesas de dissertação de mestrado, pales-

tras, seminários na UFSM, em outras instituições locais e em outros municípios. 

Entre as estratégias didáticas assumidas pelo subprojeto, estavam, a partir da 

pesquisa-ação, trabalhar com o desenvolvimento das quatro habilidades: falar, ouvir, 

ler e escrever, explorando atividades como gênero oral (debates); produção escrita, 

considerada como um processo com privilégio para o campo argumentativo; exercício 

da linguagem em diferentes mídias: cinema, blog, etc.; sarau, envolvendo diferentes 

áreas do conhecimento. E, caso fosse possível e viável, também seria dado apoio à 

aprendizagem na área da linguagem a partir da aproximação entre estudo sintático-

semântico.  

A perspectiva da pesquisa-ação foi evidenciada ao longo de toda a trajetória 

percorrida pelo grupo. As atividades descritas ocorreram num movimento cíclico, per-

passando as etapas da pesquisa-ação, tal como postula Richter (2008b), apoiado em 

Serrano (1990): organização do grupo, formulação do problema, formulação dos ob-

jetivos do estudo, formulação da hipótese-ação, dinâmica para provar a hipótese-

ação, reflexão retrospectiva-prospectiva e publicação e socialização do trabalho de-

senvolvido; procurando alinhar teoria e prática. 

Pela descrição das atividades realizadas e pelo relato descritivo das oficinas, 

foi possível perceber o trabalho inicial de diagnóstico, seguido do planejamento cole-

tivo e, posteriormente, da discussão do desenvolvimento do trabalho realizado na es-

cola e dos possíveis ajustes necessários. Isso culminou na socialização, a qual foi 

realizada não só por intermédio das publicações acadêmicas do grupo, mas também 

por meio da participação em outras situações de intercâmbio acadêmico-escolar. 

Em relação aos compromissos do professor supervisor, no que se refere à par-

ticipação no projeto, só há registros positivos, que dão conta não apenas da presença 

dele no andamento das atividades, como de sua participação efetiva nas atividades. 

No registro das atas das reuniões, é mencionado, com frequência, o nome da profes-

sora supervisora na divisão de tarefas realizada pelo grupo. 
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5.2 A ABORDAGEM QUALITATIVA DE PESQUISA 

 

Tendo em vista a semelhança no que diz respeito ao foco temático desse es-

tudo e da pesquisa realizada quando da obtenção do título de mestre57, essa inquiri-

ção parte do mesmo tom adotado na primeira experiência investigativa, isto é, da 

abordagem metodológica qualitativa. 

Tal como na pesquisa anterior, a intencionalidade que aqui se coloca não tem 

por interesse utilizar metodologias que se apoiam em medidas operacionais, cuja in-

tensidade pode ser traduzida em números, mas sim na obtenção de dados a partir 

das experiências vivenciadas pelos sujeitos58 (GATTI, 2002). Ou, como postulam Ge-

rhardt e Silveira (2009), não se tem a preocupação com a representatividade numé-

rica, mas sim com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma 

organização, etc. 

 

Dependendo da questão estudada, a abordagem será quantitativa ou 
qualitativa. Elas podem até ser complementares, se o estudo assim o exigir. 
É preciso saber como tratar o problema que se está estudando e quais são 
os recursos metodológicos apropriados a esse tratamento (LÜDKE, 2006, p. 
420-421). 

 

Acerca das abordagens metodológicas, as quatro últimas décadas têm sido 

marcadas por movimentos investigativos fortemente marcados pela abordagem qua-

litativa, em diversas áreas do conhecimento. Aplicada, inicialmente, em estudos de 

Antropologia e Sociologia, como contraponto à pesquisa quantitativa dominante, a 

abordagem qualitativa alargou seu campo de atuação, especialmente em áreas como 

a Psicologia e a Educação (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

Matos e Vieira (2002, p. 33) sinalizam que fora a partir da década de 70 que a 

pesquisa e a análise qualitativa tomaram corpo, tornando-se mais evidentes nos casos 

da pesquisa-ação e da pesquisa-participante, usadas, no Brasil, com a intenção de 

marcar a intervenção e a transformação da realidade, em sintonia com o paradigma 

do materialismo histórico59.  

                                                           
57 KIST, Liane Batistela. Limites e Possibilidades para a Implementação de uma Proposta de Tu-
toria no Desenvolvimento de Estágio Curricular em Cursos de Licenciatura. Dissertação. (Mes-
trado em Educação) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2007. 
58 Neste caso, dos sujeitos envolvidos com as atividades relacionadas ao PIBID/Português. 
59 De acordo com Gil (2007, p. 40), “O materialismo histórico fundamenta-se no método dialético e suas 
bases foram também definidas por Marx e Engels. Para o materialismo histórico, a produção e o inter-
câmbio de seus produtos constituem a base de toda a ordem social. As causas últimas de todas as 
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Essa adoção, a despeito de não caracterizar necessariamente o 

estabelecimento de polos opositivos, provocou um acirrado debate, colocando em 

xeque a credibilidade das pesquisas quantitativas, as quais, há muito, eram as mais 

utilizadas pelos pesquisadores em educação e, por sua vez, tinham, por objetivo, dar 

um tratamento estatístico aos resultados obtidos a partir dos instrumentos utilizados. 

Numerosas críticas, desprovidas de uma análise mais profunda sobre suas 

implicações, de acordo com Gatti (2002), foram feitas entre os pesquisadores em 

relação às pesquisas quantitativas, o que, praticamente, excluiu-as dos estudos em 

educação. 

As pesquisas quantitativas e qualitativas, entretanto, embora se distanciem 

quanto ao tipo, à forma de coleta e à forma de tratamento das informações, não 

guardam entre si relação de oposição. As diferenças existentes, entre o método 

qualitativo e o quantitativo, podem ser articuladas e empregadas conjuntamente, pelo 

pesquisador, em benefício do estudo, uma vez que a combinação de métodos 

distintos pode contribuir para o enriquecimento da análise (KIST, 2007). 

A título de comparação, conforme o quadro a seguir (Quadro 4), Fonseca 

(2002) procura mostrar o grau de determinados aspectos inerentes ao processo 

investigativo em uma e outra abordagem. Em especial, no que diz respeito ao enfoque 

na interpretação dos dados, na importância do contexto do objeto pesquisado e na 

proximidade do pesquisador em relação aos fenômenos estudados, o autor considera 

a existência de um grau relativamente superior nas pesquisas de abordagem 

qualitativa que as difere das  pesquisas de base quantitativa.  

 

 
 
 
 
 
  

                                                           
modificações sociais e das subversões políticas devem ser procuradas não na cabeça dos homens, 
mas na transformação dos modos de produção e de seus intercâmbios. [...] Quando, pois, um pesqui-
sador adota o quadro de referência do materialismo histórico, passa a enfatizar a dimensão histórica 
dos processos sociais. A partir da identificação do modo de produção em determinada sociedade e de 
sua relação com as superestruturas (políticas, jurídicas etc.), é que ele procede à interpretação dos 
fenômenos observados”. 
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Quadro 4 – Comparação dos aspectos da pesquisa qualitativa com os da pesquisa 
quantitativa60 

 

Aspecto 
Pesquisa 

Quantitativa 
Pesquisa 

Qualitativa 

Enfoque na interpretação do objeto. menor maior 

Importância do contexto do objeto 
pesquisado. 

menor maior 

Proximidade do pesquisador em relação 
aos fenômenos estudados. 

menor maior 

Alcance do estudo no tempo. instantâneo intervalo maior 

Quantidade de fonte de dados. uma várias 

Ponto de vista do pesquisador. 
externo à 

organização 
interno à 

organização 

Quadro teórico e hipóteses. 
definidas 

rigorosamente 
menos estruturadas 

 

FONTE: Fonseca (2002). 

 

Assim, e também em consenso com Gerhardt e Silveira (2009), é que tomamos 

esse caminho investigativo, levando em consideração que os pesquisadores que uti-

lizam os métodos qualitativos buscam explicar o porquê das coisas, exprimindo o que 

convém ser feito, mas não quantificando os valores, e as trocas simbólicas. Além 

disso, não se submetem à prova de fatos, pois os dados analisados são não-métricos 

(suscitados e de interação) e se valem de diferentes abordagens.  

No nosso caso, adotamos a abordagem qualitativa na intenção de investigar as 

experiências vivenciadas e as reflexões realizadas por alunos de graduação, profes-

sores da educação básica e pela IES participante, ou seja, pela análise das vivências 

dos envolvidos no programa PIBID/Português/UFSM. 

Tal como aponta Minayo (2001), ao se referir à pesquisa qualitativa, essa in-

vestigação objetiva trabalhar com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das rela-

ções, dos processos e dos fenômenos, os quais não podem ser reduzidos à operaci-

onalização de variáveis. 

                                                           
60 FONSECA, João José Saraiva da. Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: UEC, 2002. 
Apostila. Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=oB5x2SChpSECeprintsec=front 
coverehl=pt-BR#v=onepageeqef=false. Acesso em: set. 2015 
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5.3 O ESTUDO DE CASO COMO MODALIDADE DE PESQUISA 

 

 Quanto à modalidade de pesquisa coerente com a abordagem qualitativa, 

tomamos, por base, o estudo de caso, uma vez que, nas palavras de Fonseca (2002, 

p. 33), é uma investigação que se assume como particularística, isto é, que se 

debruça, deliberadamente, sobre uma situação específica que se supõe ser única em 

muitos aspectos, procurando descobrir o que há nela de mais essencial e 

característico.  

 De acordo com André (2005, p. 13), o estudo de caso vem aparecendo com 

bastante incidência em várias áreas do conhecimento, como sociologia, antropologia, 

medicina, psicologia, serviço social, direito e administração. Sofrendo variações 

quanto aos métodos e finalidades, a autora comenta que, na antropologia e na 

sociologia, o estudo de caso remonta o final do século XIX ,na França, e também em 

parte dos Estados Unidos. Na medicina, psicanálise, psicologia e serviço social, esse 

procedimento surgiu com o intuito de se “estudar um caso, geralmente particular, para 

fins de diagnose, tratamento ou acompanhamento”. Já no direito, na administração e 

em algumas situações da medicina, fora e ainda é usado “como recurso didático, seja 

com a finalidade de ilustrar o uso de um procedimento, seja para estimular, em 

situação de ensino, o debate de um tema”. Na administração, em especial, tem se 

tornado bastante popular o uso de cases, com o intuito de se mostrar como uma 

empresa ou organização pode se estruturar, resolver problemas, etc. (ANDRÉ, 2005). 

 Já para Gil (2007, p. 73), a frequência dos estudos de caso tem se tornado cada 

vez mais evidente nas investigações dos pesquisadores sociais, tendo em vista que 

serve a pesquisas com diferentes propósitos, entre eles 

 

a) explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente 
definidos; 
b) descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada 
investigação; e 
c) explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações muito 
complexas que não possibilitam a utilização de levantamentos e 
experimentos (GIL, 2007, p. 73). 

 

 Quanto à educação, tem-se o registro do aparecimento das primeiras indicações 

de uso do estudo de caso nas décadas de 60 e 70 (século XXI). Segundo André (2005, 

p.14), os primeiros manuais de metodologia de pesquisa mencionavam o estudo de 
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caso com um sentido muito particular, isto é, como “um estudo descritivo de uma 

unidade, seja ela uma escola, um professor, um grupo de alunos, uma sala de aula”.  

 A esse respeito, concordamos com Stake (2007) ao apontar que se estuda um 

caso quando se tem um interesse muito especial sobre ele, quando se buscam os 

detalhes da interação em questão em seu próprio contexto. O autor acrescenta  que 

o estudo de caso é o estudo da particularidade e da complexidade de um caso 

singular, com o intuito de compreender suas atividades em circunstâncias 

importantes.  

 Fonseca (2002) menciona que, pelo fato de se selecionar apenas um objeto, o 

estudo de caso permite que se obtenha uma grande quantidade de informações 

acerca do objeto selecionado. Ainda, pontua que 

 

Um estudo de caso pode ser caracterizado de acordo/como um estudo de 
uma entidade bem definida como um programa, uma instituição, um sistema 
educativo, uma pessoa, ou uma unidade social. Visa conhecer em 
profundidade o seu “como” e os seus “porquês”, evidenciando a sua unidade 
e identidade próprias (FONSECA, 2002, p. 33). 

 

 Nessa perspectiva, Gil (2007, p. 72-73) complementa que “o estudo de caso é 

caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de 

maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado”, o que seria bastante difícil 

de ser alcançado levando-se em consideração outras possibilidades de 

delineamentos existentes. 

 Quanto ao olhar sob o objeto selecionado, Fonseca (2002, p. 34) lembra que, 

em se tratando de estudo de caso, é importante ressaltar a forte tendência descritiva 

presente nessa metodologia, uma vez que não se constitui como papel do 

pesquisador intervir sobre o objeto, mas sim revelá-lo tal como ele se apresenta. Além 

disso, o autor considera que 

 

O estudo de caso pode decorrer de acordo com uma perspectiva 
interpretativa, que procura compreender como é o mundo do ponto de vista 
dos participantes, ou uma perspectiva pragmática, que visa simplesmente 
apresentar uma perspectiva global, tanto quanto possível completa e 
coerente, do objeto de estudo e do ponto de vista do investigador (FONSECA, 
2002, p. 34). 

 

 Por fim, quanto à seleção do objeto, Lüdke  e André (1986, p. 17) ressaltam que 

o estudo de caso é sempre o estudo de um caso, independente de se constituir 
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simples e específico, “como o de uma professora competente de uma escola pública” 

ou se revestir de complexidade e abstração, “como o das classes de alfabetização 

(CA) ou do ensino noturno”. Nessa mesma direção, as autoras ressaltam que 

 

O caso é sempre bem delimitado, devendo ter seus contornos claramente 
definidos no desenrolar do estudo. O caso pode ser similar a outros, mas é 
ao mesmo tempo distinto, pois tem um interesse próprio, singular. [...] O 
interesse, portanto, incide naquilo que ele tem de único, de particular, mesmo 
que posteriormente venham a ficar evidentes certas semelhanças com outros 
casos ou situações (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 17). 

 

 Nesse sentido e em consenso com essas perspectivas teórico-conceituais, é 

que assumimos o estudo de caso como modalidade metodológica adequada à 

escolha do objeto. No nosso caso, adequado à escolha do PIBID/Português no 

universo dos 19 subprojetos em atuação na UFSM e da seção Reflexões Pós-Oficina 

no conjunto de itens do Relatório de Atividades do subprojeto no ano de 2014.  

 

5.4 O PARADIGMA INDICIÁRIO COMO MÉTODO DE ANÁLISE 

 

 Nascido, silenciosamente, no centro das ciências humanas, o modelo 

epistemológico denominado paradigma indiciário tem suas origens, segundo Ginzburg 

(1989), por volta do século XIX, na busca pela apreensão qualitativa do objeto através 

da observação do detalhe em detrimento à observação daquilo que é particularmente 

mais conspícuo. 

 Embora ainda não tenha sido teorizado explicitamente, comenta o autor que a 

proposta do paradigma indiciário é amplamente operante e talvez possa ajudar a 

reduzir as divergências proeminentes na contraposição racionalismo/irracionalismo. 

 Descreve Ginzburg (1989, p. 143-144) que “entre 1874 e 1876, apareceu, na 

Zeitschrift für bildende Kunst61, uma série de artigos sobre a pintura italiana”, os quais 

“vinham assinados por um desconhecido estudioso russo chamado Ivan Lermolieff”. 

“Os artigos propunham um novo modelo para a atribuição62 dos quadros antigos, que 

suscitou, entre os historiadores da arte, reações contrastantes e vivas discussões”, 

                                                           
61 Jornal/Revista alemã sobre Belas Artes e/ou Artes Visuais. 
62 A palavra atribuição, empregada nesse trecho, diz respeito à autoria dos quadros, à verdadeira pa-
ternidade das obras. 



122 
 

 

incluindo-se a identidade do autor desses artigos, que, mais tarde, fora identificado, 

verdadeiramente como um italiano de nome Giovanni Morelli. 

 Morelli, relata Ginzburg (1989, p. 144), objetivava, com seu método, encontrar a 

verdadeira autoria dos quadros expostos nos museus da época, cuja atribuição estava 

equivocada. Todavia, por se tratar de uma tarefa bastante difícil, Ginzburg (1989) 

acrescenta as palavras de Morelli ao dizer que 

 

[...] é preciso não se basear, como normalmente se faz, em características 
mais vistosas, portanto mais facilmente imitáveis, dos quadros [...]. Pelo 
contrário, é necessário examinar os pormenores mais negligenciáveis, e 
menos influenciados pelas características da escola a que o pintor pertencia: 
os lóbulos das orelhas, as unhas, as formas dos dedos das mãos e dos pés.  
Dessa maneira, Morelli descobriu, e escrupulosamente catalogou, a forma de 
orelha própria de Botticelli, a de Cosme Tura e assim por diante: traços 
presentes nos originais, mas não nas cópias (GINZBURG, 1989, p. 144). 

 

 Com seu método, revela Ginzburg (1989, p. 144-145), Morelli propôs diversas 

novas atribuições em alguns dos principais museus da Europa e, ainda que tenha sido 

veementemente criticado, muitos historiadores, embora tacitamente, também utiliza-

vam a “metodologia morelliana” nas suas atribuições. 

 A despeito das críticas, o “método morelliano” encontrou semelhanças não só 

com o trabalho desenvolvido pelo conhecido personagem detetive Sherlock Holmes, 

de Arthur Conan Doyle, como com a psicanálise de Freud. Explica Ginzburg (1989, p. 

145) que “o conhecedor de arte é comparável ao detetive que descobre o autor do 

crime (do quadro) baseado em indícios imperceptíveis para a maioria”. Quanto à psi-

canálise, o autor menciona as próprias palavras de Freud ao se referir ao método de 

Morelli. Isto é 

 

[...] de um método interpretativo centrado sobre os resíduos, sobre os dados 
marginais, considerados reveladores. Desse modo, pormenores 
normalmente considerados sem importância, ou até triviais, “baixos”, 
forneciam a chave para aceder aos produtos mais elevados do espírito 
humano [...] (GINZBURG, 1989, p. 149-150). 

 

 A tripla analogia encontra-se respaldada, de acordo com Ginzburg (1989, p. 

151), na formação médica do trio: Morelli e Freud eram médicos e Doyle se formara 

em medicina antes de se dedicar à literatura. Acrescenta ainda o autor que 

 

Nos três casos, entrevê-se o modelo da semiótica médica: a disciplina que 
permite diagnosticar as doenças inacessíveis à observação direta na base de 
sintomas superficiais, às vezes irrelevantes aos olhos do leigo [...] (GINZ-
BURG, 1989, p.151). 
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 A esse respeito, contemporaneamente, Rodrigues (2015, p. 01)63 aponta que o 

paradigma indiciário está relacionado a um conjunto de princípios e procedimentos, 

os quais propõem “um método heurístico centrado no detalhe, nos dados marginais, 

nos resíduos tomados enquanto pistas, indícios, sinais, vestígios ou sintoma”. E esses 

sintomas, indícios e/ou pistas podem ser assim entendidos 

 

Os documentos oficiais, relatórios, decretos leis, fontes secundárias e volun-
tárias, ou seja, as fontes investigadas pelo pesquisador que, se submetidas 
à análise semiótica ou sintomal, podem revelar muito mais do que o testemu-
nho tomado apenas como um dado (RODRIGUES, 2005, p. 01). 

 

A autora acrescenta que, entre os procedimentos necessários à utilização do 

paradigma indiciário, estão a prática interpretativa interdisciplinar, situada no âmbito 

da microanálise, a análise microscópica referida à redução de escala na observação 

do objeto e o estudo minucioso e exaustivo do material pesquisado. A dimensão micro, 

explica Rodrigues (2015), refere-se a uma postura metodológica de observação e não 

ao objeto de pesquisa em si mesmo. Nesse sentido, em termos de uma microanálise 

associada ao indiciarismo, a autora esclarece 

 

A microanálise não está relacionada às microdimensões de seus objetos de 
estudo, mas a uma prática essencialmente baseada na redução de escala de 
observação, portanto, na análise microscópica e no estudo intensivo do ma-
terial documental. A redução de escala é um procedimento analítico que pode 
ser usado em qualquer circunstância, independente do lugar ou das dimen-
sões do objeto estudado. Nesse sentido, a microanálise seleciona um ponto 
específico da realidade a partir do qual se exemplificam conceitos gerais – 
em vez de funcionar como ponto de partida para um movimento mais amplo 
em direção à generalização. A microanálise não subordina o conhecimento 
dos elementos individuais a uma generalização mais ampla, ao contrário, 
destaca as particularidades e acentua os detalhes contingentes nas vidas e 
nos acontecimentos individuais (RODRIGUES, 2005, p. 01). 

 

Assim, em consenso com Ginzburg (1989) e Rodrigues (2005) propomos a uti-

lização do paradigma indiciário como um caminho metodológico possível para a loca-

lização, nas Reflexões Pós-Oficina, da existência de um DPC, à luz da THA, num 

programa de formação docente como o PIBID, em especial no subprojeto de Língua 

Portuguesa. Para isso, partimos de categorias de análise, as quais, para nós, cum-

prem a função de atender ao problema de pesquisa proposto. Essas categorias serão 

expostas na seção seguinte. 

                                                           
63 Disponível em: http://nei.ufes.br/sites/nei.ufes.br/files/RODRIGUES,%20M.B.F.%20e%20COELHO, 
%20C.M.%20Paradigma%20Indici%C3%A1rio_Breve%20defini%C3%A7ao.pdf. Acesso em: out. 
2015. 
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 Para efeito de síntese, a figura a seguir (Figura 19) ilustra o fluxograma de 

trabalho metodológico delineado para essa investigação. 

 

Figura 19 – Fluxograma da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: elaborado pelo autor 
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5.5 ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA DA PESQUISA 

 

Para o Dicionário de Termos Linguísticos, disponível no Portal da Língua Por-

tuguesa do Instituto de Linguística Teórica e Computacional (ILTEC)64, a definição de 

corpus está associada a um 

 

Conjunto finito de dados linguísticos tomados como ponto de partida da des-
crição linguística ou como meio de verificação de hipóteses sobre a língua a 
estudar, e que poderão eventualmente conduzir à elaboração de um modelo 
explicativo dessa língua. Segundo a investigação pretendida, trata-se de uma 
coleção de documentos, quer orais (registrados e/ou transcritos), quer escri-
tos, quer orais e escritos. As dimensões do corpus e o conjunto de enuncia-
dos característicos do fenômeno a estudar variam com o objetivo do investi-
gador. Um corpus é dito exaustivo quando engloba todos os enunciados ca-
racterísticos. É dito seletivo quando se engloba uma parte desses enunciados 
(Fonte utilizada pelo ILTEC: GALISSON; COSTE, 1976). 

 

Desse modo, para responder em que medida um Programa de Formação Do-

cente como o PIBID pode funcionar como um referencial formativo capaz de ancorar  

um Desenvolvimento Profissional Corresponsável (DPC), à luz da THA, conforme ex-

presso anteriormente, tomamos, como corpus, as Reflexões Pós-Oficina do Relatório 

de Atividades/2014 do PIBID/Português da UFSM65. 

No que diz respeito ao conteúdo das oficinas e em acordo com a proposta de 

trabalho do subprojeto de Português, apresentada anteriormente, quatro tópicos prin-

cipais constituíram o desenvolvimento do trabalho na escola: (1) gênero oral (deba-

tes); (2) produção escrita, considerada como um processo com privilégio para o campo 

argumentativo; (3) exercício da linguagem em diferentes mídias: cinema, blog, etc.; 

(4) participação em eventos para a divulgação do trabalho e a troca de experiências 

em consonância com o edital N° 061/2013. O quadro a seguir (Quadro 5) aponta o 

                                                           
64 Disponível em: http://www.portaldalinguaportuguesa.org/?action=terminologyeact=vieweid=3089. 
Acesso: out. 2015. 
65 Embora o corpus privilegiado, nesse estudo, sejam as Reflexões Pós-Oficina do Relatório de Ativi-

dades/2014 do Pibid/Português da UFSM, é importante destacar que, em alguns momentos da pes-
quisa, tivemos a necessidade de buscar informações em outros itens do relatório. Justifica-se essa 
necessidade tendo em vista que o item “reflexões” é parte de um todo, constituindo-se quase que como 
o fechamento de todo um trabalho mais complexo que está detalhado ao longo do relatório e não ape-
nas nessa seção em especial. Registra-se também que, no anexo A deste estudo, encontra-se a ata 
da reunião do subgrupo PIBID/Português, na qual foi feita a solicitação para que esta investigação 
pudesse se efetivar. Nessa reunião, foi feita a apresentação da proposta de pesquisa e obtida a devida 
autorização e o consentimento dos membros do grupo presentes na ocasião. 
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número de oficinas realizadas e quais delas foram destinadas ao trabalho com cada 

um desses tópicos66. 

 

Quadro 5 – Relação entre tópicos/conteúdos desenvolvidos e oficinas realizadas 

 

N° TÓPICO/CONTEÚDO 
QUANTIDADE 
DE OFICINAS 

NÚMERO DA 
OFICINA 

1 
gênero oral (debates): preparação, organi-
zação, desenvolvimento e avaliação 

11 
6 a 8 

14 a 21 

2 

produção escrita, considerada como um 
processo com privilégio para o campo 
argumentativo: estudo sobre argumenta-
ção, escrita, autoavaliação, reescrita e de-
volução final dos textos 

08 
1 a 4 

9 a 12 

3 
exercício da linguagem em diferentes mí-
dias: cinema, blog, etc.: atividades com o 
filme “O Grande Desafio” 

01 5 

4 

participação em eventos para a divulga-
ção do trabalho e a troca de experiên-
cias: preparação para participação na I 
Mostra PIBID/Letras e avaliação geral do 
trabalho desenvolvido 

02 22 e 23 

 TOTAL 22 

 
FONTE: elaborado pelo autor 

  

Nesse sentido, a fim de evitar repetições de conteúdo, embora cada oficina 

resguarde sua especificidade e esteja organizada numa sequência coerente de ações, 

optamos por analisar oito: três relativas ao tópico (1) e três relativas ao tópico (2), os 

quais concentram o maior número de oficinas; uma relativa ao tópico (3) e outra ao 

tópico (4). Para esse recorte, nos dois primeiros tópicos, procuramos levar em conta, 

no agrupamento do tópico, aquelas que contaram com um maior número de partici-

pantes (alunos da escola onde o PIBID aconteceu), entendendo esse critério como 

um pressuposto de maior interação e intervenção das bolsistas e, posteriormente, de 

mais informações no corpus selecionado. O quadro a seguir (Quadro 6) delimita as 

oficinas selecionadas. 

                                                           
66 Cumpre destacar que essa classificação levou em consideração o foco principal da oficina. A título 
de exemplificação desse critério, destacamos a oficina de número 22. Essa, além da preparação para 
a participação na I Mostra PIBID/Letras, também previu a entrega de material (comando) para a escrita 
de um artigo de opinião. Essa atividade de escrita, entretanto, nos itens procedimentos e reflexões, 
mostrou-se secundária em relação à preparação para a I Mostra PIBID/Letras, fazendo-nos tomar, 
como foco da oficina, esse conteúdo e não aquele. 
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Quadro 6 – Relação final das oficinas selecionadas 

 

TÓPICO 
QUANTIDADE 
DE OFICINAS 

AGRUPAMENTO 
OFICINA COM MAIOR NÚMERO 

DE PARTICIPANTES 

1 11 
6 e 8 

14 a 21 

8 (28 participantes) 
16 (25 participantes) 
21 (24 participantes) 

2 08 
1 a 4 
9 a 12 

3 (27 participantes) 
4 (23 participantes) 
9 (26 participantes) 

3 01 5 único exemplar 

4 02 22 e 23 22 (21 participantes) 

TOTAL 06 

 

FONTE: elaborado pelo autor 

 

Quanto aos procedimentos de análise, o paradigma indiciário, por sua vez, per-

mitiu-nos categorizar o conteúdo das oficinas em três níveis, entendidos como pres-

supostos capazes de nos responder à possibilidade de o PIBID, em especial o sub-

projeto de Língua Portuguesa, poder funcionar como um referencial formativo capaz 

de ancorar um Desenvolvimento Profissional Corresponsável (DPC) à luz da THA  

 

(1) nível/categoria dos princípios de enquadramento de trabalho da THA, o 

qual nos permitiu avaliar existência de um trabalho linguodidático espe-

cializado num horizonte autopoiético; 

 

(2) nível/categoria relativa à presença e/ou ausência de problemas nas in-

terfaces do enquadramento, como medida de (in)existência de desvios 

aos meios; 

(3) nível/categoria referente às relações ou distanciamentos com o para-

digma interacionista no quadro conceitual do ensino de Língua Materna, 

como medida de presença ou ausência de acrasia.  

 

A figura a seguir (Figura 20) apresenta uma síntese do caminho metodológico 

traçado na condução da pesquisa. 
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Figura 20 – Problema de pesquisa, corpus e níveis/categorias de análise 

 

 

 
FONTE: elaborado pelo autor 

 

Quanto ao levantamento e posterior análise dos dados, elaboramos um quadro 

analítico, o qual nos permitiu olhar cada uma das oficinas selecionadas a partir de 

cada um dos níveis/categorias elencados. A título de exemplificação, apresentamos o 

quadro a seguir (Quadro 7), que mostra a perspectiva da condução do levantamento 

e da análise dos dados a partir da oficina 3, mas que se repetiu nas demais oficinas. 

 

  

NÍVEIS/CATEGORIAS DE ANÁLISE

princípios de enquadramento 
de trabalho proposto pela 

THA

presença e/ou ausência de 
problemas nas interfaces do 

enquadramento

relações ou distanciamentos 
com o paradigma 
sociointeracionista

CORPUS/RECORTE

Reflexões Pós-Oficina do Relatório de Atividades/2014 do Pibid/Português da UFSM
(8 oficinas)

PROBLEMA DE PESQUISA

Em que medida um programa de formação docente como o PIBID, em especial o subprojeto 
de Língua Portuguesa, pode funcionar como um referencial formativo capaz de ancorar um 

Desenvolvimento Profissional Corresponsável (DPC) à luz da THA ?
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QUADRO 7 – Levantamento e análise dos dados 

 

OFICINA 
CONTEÚDO 
DA OFICINA 

PRINCÍPIOS DE ENQUA-
DRAMENTO DE TRABA-

LHO 

PROBLEMAS NAS IN-
TERFACES DO EN-

QUADRAMENTO 

RELAÇÕES OU DISTANCIA-
MENTOS COM O PARA-

DIGMA SOCIOINTERACIO-
NISTA 

3 

Objetivos 
Procedimen-

tos 
Reflexões. 

Avaliação da existência de 
um trabalho linguodidático 

especializado num hori-
zonte autopoiético. 

Avaliação da (in)exis-
tência de desvios aos 

meios. 
 

Avaliação das relações ou 
distanciamentos com o para-

digma interacionista. 

 

 
FONTE: elaborado pelo autor 
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6 ANÁLISE, DISCUSSÃO E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo tem, por objetivo, apresentar a análise, a discussão e a nossa 

interpretação acerca dos dados coletados no relatório do PIBID/Português, bem como 

evidenciar o que eles significam no contexto da pesquisa. A título de organização, 

apresentamos as análises e os resultados a partir das categorias eleitas e explicitadas 

na seção anterior, acrescidas de algumas relações e de alguns cruzamentos, verticais 

e horizontais, no sentido refletir sobre o trabalho desenvolvido pelas oficinas como um 

todo e a relação dele com nossa proposta de pesquisa. 

 

6.1 PRINCÍPIOS DE ENQUADRAMENTO DE TRABALHO PROPOSTO PELA THA 

 

Um trabalho pautado num paradigma subjacente de seleções e decisões deno-

minadas, pela THA, de enquadramento, na concepção de Richter (2015c, p. 07), é 

entendido como “um conjunto organizado de critérios embasadores da parametriza-

ção de um trabalho especializado num horizonte autopoiético67”, que tem, por conse-

quência segura, um DPC. O enquadramento organiza, de modo consensual, o 

equacionamento de questões, a tomada de decisões contextualizada e o controle e 

aperfeiçoamento da qualidade do trabalho, no caso da língua materna, do trabalho 

linguodidático. Ele está organizado em torno de três grandes blocos: atribuição, 

mediação e controle, num contínuo inter-relacionado, de acordo com o que demostra 

a figura 13, apresentada anteriormente. 

 

  

                                                           
67 Para Luhmann, os sistemas autopoiéticos, independente de serem sistemas vivos, psíquicos ou so-
ciais, são sempre sistemas autorreferenciais, no sentido de que produzem e reproduzem não apenas 
suas estruturas, mas seus próprios constituintes a partir de seus próprios elementos e estruturas, me-
diante operações recursivamente fechadas. LUHMANN, Niklas. Introdução à Teoria dos Sistemas. 
Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2009. 

 
 

 



132 
 

 

Figura 13 – Enquadramento de trabalho (THA) 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Assim, a leitura e a análise das reflexões das Oficinas 3, 4, 5, 8, 9, 16, 21 e 22, 

quanto a essa categoria, foram realizadas levando-se em consideração esses fatores, 

especialmente, com o intuito de se identificar a presença de aspectos relativos à inse-

parabilidade entre conduta, conceito e valor no exercício profissional, ecoando uma 

possível existência de um DPC. 

Nessa direção, destacamos, inicialmente, alguns objetivos e procedimentos 

adotados nas oficinas centradas na produção escrita. 

 

OFICINA 3 (objetivos): discutir conceitos e exemplos de tese e argumentos; 
OFICINA 3 (procedimentos): leituras, explicação e discussão do material en-
tregue em xerox, sobre tese e argumentos;  
OFICINA 9 (objetivos): produzir um texto dissertativo-argumentativo se-
guindo a estrutura interna e externa de constituição do gênero. 

 

CONTROLE

monitoramento do ato praticado
feedback

ajuste  ou  mudança  das 
estratégias de intervenção

MEDIAÇÃO

fatores situacionais  do  ato  
linguodidático, aspectos 

instrumentais e teleológicos

ATRIBUIÇÃO

noções  de papéis  sociais,  
espaços  institucionais,  

atribuições, competências, 
modelos  de  conduta, 
referência  e  pertença 

grupal
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Da primeira à quarta oficina, houve um estudo teórico e várias atividades argu-

mentativas, as quais garantiram o funcionamento qualitativo das ações seguintes 

tanto no que diz respeito ao debate (oficinas 6 a 8 e 14 a 21) quanto à produção textual 

em si (oficinas 9 a 12). O grupo desenvolveu um trabalho significativo no campo da 

semântica argumentativa, apresentando, aos alunos, um amplo estudo sobre argu-

mentação.  

Esses objetivos e procedimentos, adotados no trabalho com a produção escrita, 

apontaram para a existência de uma preocupação do grupo com um aporte teórico 

que pudesse sustentar as ações linguodidáticas do grupo e, mais do que isso, que 

fosse coerente com a proposta inicial do projeto. 

Partindo-se do pressuposto de que uma teoria subjacente a uma prática con-

siste num conjunto coerente de conceitos e procedimentos a serem utilizados, os ter-

mos tese e argumentos e texto dissertativo-argumentativo nos permitiram situar o 

trabalho do subprojeto PIBID/Português em um paradigma denominado, pela THA, de 

enquadramento. Escolher uma teoria que determine as escolhas profissionais no exer-

cício docente, conforme a THA, é umas das premissas que guardam a diferença entre 

profissionais e leigos; entre aqueles que possuem a formação e a competência ade-

quadas para a realização da atividade escolhida e aqueles que não possuem; ou 

ainda, como postula Richter (2008a), entre aqueles que procuram pautar seu trabalho 

à imagem e à semelhança de um coletivo de práticas linguodidáticas e aqueles que 

exercem suas atividades individualmente ou sem um embasamento teórico subja-

cente. 

 Por outro lado, reitera, através do intercâmbio das práticas constitutivas, articu-

lativas e exercitivas, como base dos fatores de atribuição, a força do enquadramento 

de trabalho proposto pela THA como alternativa para a adoção de um comportamento 

profissional pautado numa comunidade de formação, que compartilhe uma aborda-

gem de ensinar-aprender consistente em termos teórico-práticos. Nesse caso, um tra-

balho com o texto pautado não apenas nos aspectos formais da língua, mas, especi-

almente, nos aspectos discursivos (no sentido de enunciativos). 

 Ainda no que diz respeito aos fatores de atribuição, a THA evidencia a noção 

de referência e pertença grupal e, nesse caso, num segundo momento, destacamos 

as oficinas de número 3, 5 e 22. 
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OFICINA 3 (reflexões): no final da aula, um grupo de seis alunos veio nos 
pedir auxílio de redação no turno inverso, o que nos deixou muito satisfei-
tas. 
OFICINA 5 (reflexões): além disso, é importante destacar que, novamente, 
foi manifestado por parte de alguns alunos, o interesse em participar de ofi-
cinas em turno inverso. 
OFICINA 22 (objetivos): apresentar questões norteadoras para a fala dos alu-
nos na I Mostra PIBID Letras (Português e Espanhol). 
OFICINA 22 (procedimentos): apresentação das questões norteadoras para 
a fala no evento do PIBID: 1. O que o PIBID contribuiu para um maior inte-
resse deles em sala de aula? 2. Quais os avanços que eles conseguem iden-
tificar do 1º para o 2º debate?  
OFICINA 22 (reflexões): no primeiro momento, as BIDs apresentaram as 
questões norteadoras, que poderiam servir de base para a fala dos alunos 
que participarão da I Mostra PIBID Letras (Português e Espanhol) na sala de 
aula. As BIDs salientaram que outros tópicos poderiam ser abordados nessa 
fala, além das questões apresentadas. Destacou-se, ainda, que eles pode-
riam elaborar slides para auxiliar no momento da apresentação. 

 

 

A noção de referência e de pertença grupal, como um dos fatores de atribuição, 

está, diretamente, relacionada aos modos como o professor ou, no caso do PIBID, o 

professor em formação se identifica com seu grupo profissional, como se alinha aos 

aspectos que o fazem pertencer a um universo comum e compartilhado de condutas 

e de resultados esperados em termos, por exemplo, da própria satisfação profissional. 

Nesse caso, o relato das BIDs, no que diz respeito ao desejo dos alunos em ter mais 

atividades semelhantes as que já estavam sendo realizadas (pedir auxílio, nova-

mente, participar), bem como o uso do adjetivo satisfeitas, fizeram-nos perceber o 

quanto a experiência proporcionada pelo PIBID/Português conferiu, especialmente às 

bolsistas, a legitimação da escolha profissional que realizaram ao se matricularem em 

um curso de formação de professores de Letras e, portanto, a identificação com o 

universo particular dessa profissão em suas diferentes nuances. 

Ao destacarem, nas reflexões, essa observação quanto ao interesse dos alu-

nos, bem como a avaliação de satisfação com essa disposição do grupo, as BIDs 

revelam, através do contrato didático do qual fizeram parte, o sentimento de signifi-

cância do trabalho planejado e desenvolvido no contexto da área em que escolheram 

atuar e, de modo geral, consequentemente, isso se configurou como uma espécie de 

confirmação do desejo de ser professor. 

Quanto à oficina de número 22, conforme constou no projeto inicial do PI-

BID/Português, também foram previstos eventos para divulgação do trabalho e troca 

de experiências. Para ilustrar isso, registra-se a I Mostra PIBID/Letras, organizada 

pelo PIBID/Português, juntamente com o subprojeto PIBID/Espanhol. 
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O evento, ocorrido em 24 de novembro de 2014, contou com a presença de 

todos os segmentos envolvidos na proposta PIBID, incluindo a coordenação instituci-

onal da UFSM, a coordenação de área de gestão de processos educacionais, as co-

ordenadoras de área (português e espanhol), as professoras supervisoras dos dois 

subprojetos, os alunos dos cursos de licenciatura das duas áreas participantes e, 

ainda, os alunos das escolas de educação básica, como protagonistas das ações re-

alizadas ao longo do desenvolvimento dos subprojetos. Isso promoveu não só a divul-

gação do trabalho, mas também representou uma valiosa troca de experiências entre 

todos os envolvidos e, mais uma vez, a noção de referência e o sentimento de per-

tença a uma comunidade, formada por diversos sujeitos, nos quais cada um, a seu 

turno, tem um papel, contudo, no conjunto, atuam para o mesmo fim: o trabalho qua-

litativo na educação básica. 

A preparação para a participação no evento, foco da oficina 22, permite-nos 

destacar o desenvolvimento laboral de cada um e de todos participantes do subpro-

jeto, ou seja, o momento em que THA se apoia na Teoria da Subjetividade de Gonza-

les-Rey, na medida em que compactua com a necessidade de uma relação dialética 

entre subjetividade individual e subjetividade social no imaginário, coletivamente cons-

truído como garantia de uma formação docente modelar e parametrizada 

 

[...] o sujeito da busca e apropriação da competência – tanto na sua dimensão 
gnoseológica, o saber declarativo e reflexivo, quanto na dimensão praxeoló-
gica, o saber procedural que o leigo chama de “perícia” - desenvolve simulta-
neamente dois tipos de saberes. Um deles relativo é à sua personalidade 
profissional, e com ele constrói seu estilo de trabalho que, sem se contrapor 
ao saber coletivo, particulariza-o em sua prática específica. O outro saber, 
claro, é aquele coletivo, compartilhável, dotado da mesma paradigmação que 
os conhecimentos de seus colegas desenvolvem, o que permite, inclusive, 
que possam trocar ideias e trabalhar em equipe. O primeiro desses saberes 
denomino idiográfico; o segundo, nomotético. Ambos são necessários e inte-
grantes do ego profissional e passíveis de aperfeiçoamento (RICHTER, 
2015c, p.14). 

 

Nas palavras de Richter (2011) sobre enquadramento, além da preocupação 

com os procedimentos metodológicos e avaliativos, ainda faz parte, da tarefa do pro-

fessor, alcançar aspectos, de certa forma, mais subjetivos do ato docente. Nesse 

caso, a THA propõe que façam parte da formação professoral questões que compo-

nham o fundo sociointerativo dos eventos de intervenção especializada, isto é, os fa-

tores de atribuição, tais como noções de papéis sociais, o lugar onde a atividade pro-

fissional é exercida, as tarefas a serem executadas, as bases curriculares e jurídicas 
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da tarefa exercida, os modelos de comportamento almejados, seus respectivos con-

textos e papéis dos sujeitos envolvidos (professor e aluno), além das noções de refe-

rência e de pertença grupal. 

A esse respeito, sublinhamos um segundo momento relatado nas reflexões na 

oficina 22. 

 

OFICINA 22 (reflexões): no segundo momento, devido à alta temperatura do 
dia, os alunos solicitaram que as atividades fossem realizadas na biblioteca, 
onde há um ar condicionado. Lá, eles dividiram-se em mesas e sofás e inici-
aram a produção textual. Entretanto, como os períodos haviam sido reduzidos 
devido ao calor, muitos alunos não finalizaram seus artigos. Assim, as bolsis-
tas e a professora acordaram que as produções poderiam ser redigidas no 
horário fora da sala de aula e entregues na quarta-feira seguinte. 

 

No conjunto das práticas articulativas dos fatores de atribuição, percebemos, 

nas reflexões acima descritas, a conduta profissional das BIDs em consonância com 

o nível deôntico da THA, na medida em que, pela tomada de decisão de permitir, 

diante de uma situação atípica e extracurricular (alta temperatura), uma outra possibi-

lidade de realização das tarefas planejadas, manifestaram o respeito bilateral às ca-

pacidades e aos limites. Ao perceberem o desconforto dos alunos com o calor e a 

solicitação de uma saída para o problema, seguido de uma reconfiguração do que 

havia sido planejado inicialmente, percebemos o foco das BIDs nos fins, sem a perda 

do respeito às necessidades e às demandas dos alunos. 

Nessa situação, pelo menos duas outras condutas poderiam ter sido escolhidas 

pelas bolsistas responsáveis pela oficina (negação do pedido dos alunos ou cancela-

mento da atividade em razão do calor). Todavia, por meio da tomada de decisão dia-

lógica e de um ajuste nos procedimentos previstos, a atividade principal foi mantida e 

realizada com sucesso, apesar das adversidades impostas. 

Ainda em relação aos fatores de atribuição, sublinhamos um episódio da refle-

xão da oficina 3. 

 

OFICINA 3 (reflexões): em alguns momentos, porém, a turma se mostrou agi-
tada com conversas paralelas e andando pela sala de aula. Nessa ocasião, 
nós, juntamente com a professora Ana, tivemos que intervir e solicitar silêncio.  

 

No relato acima, percebemos a preocupação das BIDs com uma questão co-

mum em sala de aula, que diz respeito ao comportamento dos alunos, com questões 

inerentes ao processo educativo e ao andamento das atividades em sala de aula. 
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Através da dinâmica do PIBID, entretanto, na qual a professora da escola participante 

acompanha as atividades das bolsistas, percebemos o que a THA denomina no nível 

alético-epistêmico das práticas constitutivas dos fatores de atribuição de base segura 

na formação docente.  

Estar na presença de um profissional experiente, numa relação horizontal entre 

universidade e escola, e numa dimensão afetivo-identificatória entre professora su-

pervisora e bolsistas, permitiu uma tomada de decisão necessária e segura para a 

continuidade das atividades que estavam sendo realizadas. 

Esses fatores, em conjunto com os citados anteriormente, são sinalizadores 

não só do nível alético-epistêmico, como também do nível deôntico dos fatores de 

atribuição, na medida em apontam uma observância do grupo em relação às condutas 

profissionais - a formação ética e corresponsável de professores de língua materna, 

ou seja, no que se refere às práticas exercitivas, articulativas e constitutivas da THA. 

Acerca dos princípios de enquadramento, destacamos, também, a oficina 5,  

cujo foco estava centrado no exercício da linguagem em diferentes mídias, em espe-

cial, no cinema; a oficina 9, voltada para a produção escrita; e a oficina 16, relacionada 

ao trabalho com o gênero debate. 

 

OFICINA 5 (objetivos): conduzir os alunos, por meio de um roteiro, a 

observarem passagens do filme que podem contribuir para o debate 

em sala de aula; 

OFICINA 9 (procedimentos): explicação do roteiro para produção de 

texto dissertativo-argumentativo – estrutura interna e externa; 

OFICINA 9 (procedimentos): leitura da proposta de produção textual: 

“Você é a favor ou contra a redução da maioridade penal?” 

OFICINA 16 (objetivos): apresentar aos alunos os passos para a 
campanha eleitoral;  

 

Ainda que essas ações tenham revelado interface com os fatores de controle 

mediacional, elas são um bom exemplo de fatores de mediação, já que sinalizam a 

existência de procedimentos profissionais próprios do exercício profissional docente 

pautado numa paradigmação. Tanto do ponto de vista teórico ou conceitual, quanto 

procedimental e instrumental, a referência ao uso de roteiro e proposta demonstra 

um compromisso significativo com procedimentos voltados para práticas situadas em 

metodologias, técnicas e estratégias concretas, realizadas pelos docentes que elabo-

ram os roteiros ou propostas ou pelos discentes que os utilizam como guia e,  nesse 

caso, tanto para assistirem ao filme quanto para produzirem seus textos. 
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Ao se utilizar de roteiro, proposta e passos de trabalho previamente definidos 

e, posteriormente, apresentados e discutidos com os alunos, o grupo se compromete 

com estratégias, com meios e condições para a interatividade mediada pelos recursos 

didáticos; estabelece relação com o que a THA denomina de processamento cognitivo 

do input e operações concretas realizadas por profissional e cliente, tendo, como 

meta, atingir objetivos compatíveis com alvos da atividade profissional, com estraté-

gias docentes de gerenciamento, tutoramento, questionamentos, assistência ao aluno 

— e discentes — operações cognitivo-comportamentais realizadas sobre recursos 

providos pelo contexto didático, a fim de garantir, nesse caso, um trabalho producente 

com o filme e um trabalho orientado na produção escrita do texto argumentativo. 

Na sequência da análise, destacamos objetivos e procedimentos da oficina 3, 

voltados para o nível diagnóstico, como metafator de controle mediacional. 

 

OFICINA 3 (objetivos): averiguar conhecimento prévio sobre argumenta-
ção; 
OFICINA 3 (procedimentos): questionamentos iniciais sobre conhecimento 
prévio da turma com relação à argumentação, como: o que é argumenta-
ção/argumentar? Para que serve? Quando a utilizamos? Em quais gêneros 
orais e escritos?  

 

A despeito de também revelarem interface com outros fatores de enquadra-

mento, em especial, com o nível procedimental dos fatores de mediação e com o nível 

axiológico dos fatores de atribuição (demanda), a referência a conhecimento prévio, 

a seu turno, é um forte indício de fatores de controle, visto que declara a conduta do 

grupo em relação aos aspectos de avaliação e de monitoramento da prática profissi-

onal. Ou seja, antes de planejar e executar as tarefas, havia, no grupo, a preocupação 

com o conhecimento acerca dos contextos interno (demandas da turma), bem como 

com as possibilidades de acompanhamento e de aferição das expectativas pretendi-

das e, efetivamente, alcançadas. Aferir a existência de conhecimentos prévios permite 

não só parametrizar o trabalho a ser desenvolvido, como também avaliar o resultado 

alcançado pelo trabalho e realizar os ajustes necessários ao desenvolvimento das 

atividades programadas e realizadas.    
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6.2  PRESENÇA E/OU AUSÊNCIA DE PROBLEMAS NAS INTERFACES DO 

ENQUADRAMENTO 

 

Conforme expresso anteriormente, as reflexões pós-oficina tratam-se de um 

relato que inclui os objetivos; os procedimentos adotados, em alguns casos, seguidos 

da descrição da atividade desenvolvida e do material de apoio utilizado. Igualmente, 

nessa parte, são mencionadas as reflexões decorrentes da realização da oficina e, 

por fim, os registros fotográficos do desenvolvimento das atividades, os quais não fo-

ram utilizados para efeito de análise. 

Nesse sentido, a partir da leitura cuidadosa desse material, foi possível notar o 

desenho dado à condução do trabalho proposto pelo subprojeto PIBID/Português.  

Pôde-se inferir as linhas de conduta, tanto teóricas quanto práticas, tomadas pelo 

grupo, bem como a intenção subjacente à tarefa que se propuseram a realizar em 

conjunto com a escola participante. 

A título de organização metodológica, após a análise do material, procedeu-se 

mais uma vez à seleção de marcas linguísticas capazes de nos revelar com clareza a 

presença ou ausência de problemas nas interfaces do enquadramento e, portanto, a 

existência ou não do que a THA denomina de “desvios aos meios”.   

A esse respeito, de acordo com a THA, quando as atividades docentes operam 

com base num enquadramento de trabalho ou, em outras palavras, operam a partir 

da parametrização de práticas profissionais em consenso com teorias, conceitos, pro-

cedimentos e recursos ou, conforme explica Richter (2015c, p.04), “quando há busca 

de consenso na prática de uma comunidade profissional, cada ato de comunicação, 

na linha do tempo, tem crescente probabilidade de somar ou de reforçar traços dife-

renciais, em relação ao senso comum, ao entorno povoado por leigos na profissão”. 

Ou seja, quando a ação docente se alinha a um trabalho especializado, é possível se 

afirmar que o processo educativo, em especial o ensino de língua materna, cumpre 

seu papel na construção e no desenvolvimento de habilidades que levem à compe-

tência comunicativa de seus clientes (alunos em formação básica). 

Por outro lado, quando um sistema educacional opera inibindo, permanente-

mente, o desenvolvimento de normativa pautado pelos fatores de atribuição, media-

ção e controle (enquadramento), ocorre o que a THA denomina de “desvios aos 

meios”. Trata-se, no quadro escolar, de um estarrecedor círculo vicioso, que, segundo 
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Richter (2015c, p. 08), “gera resultados desastrosos para a qualidade da prestação de 

serviços do licenciado” e esvazia radicalmente o “finalismo do trabalho, manifestado 

pela ausência de compromisso do cliente e seus familiares com os objetivos linguodi-

dáticos da atividade”. 

No caso do PIBID/Português, em especial quanto às oficinas propostas pelo 

grupo à escola participante, foi perceptível um esforço constante e coletivo na direção 

de uma conduta enquadratória, ainda que não consciente, sobretudo para as BIDs. 

Em outras palavras, no alinhamento do trabalho proposto, detectou-se uma forte ten-

dência à inibição do desvio aos meios. 

Já na primeira oficina proposta, identificou-se, por exemplo, o compromisso do 

grupo com a tarefa delimitada no projeto inicial do grupo, a saber: “explorar questões 

acerca do ponto de vista”, como fio condutor de todo trabalho realizado ao longo do 

ano. Nesse sentido, para dar conta dessa tarefa, um conjunto de atividades foram 

sendo realizadas ao longo das oficinas de modo que ao final do trabalho fosse possí-

vel concluir a proposta inicialmente apresentada. 

Observando, especialmente os procedimentos adotados nas oficinas 3, 4, 5, 9 

e 21 e ainda a oficina 16, percebemos essa conduta. 

 

OFICINA 3 (procedimentos): elaboração de um parágrafo, em grupo, para 
posterior leitura oral, sobre o tema “Legalização da maconha para fins medi-
cinais”, contendo tese e argumentos. 
OFICINA 4 (procedimentos): seleção de textos com opiniões divergentes 
acerca das manifestações ocorridas no Brasil em 2013. 
OFICINA 5 (procedimentos): organização da sala de aula para a exposição 
do filme “O grande desafio”. 
OFICINA 9 (procedimentos): breve retomada da oficina 3 – tese e tipos de 
argumento.  
OFICINA 21 (procedimentos): discussão sobre a importância da argumenta-
ção no debate aberto à escola. 

 

Ao analisar alguns dos procedimentos adotados nas oficinas, percebemos que 

a elaboração de parágrafo contendo tese e argumentos, a seleção de textos com 

opiniões divergentes, a exibição do filme68 “O grande desafio”, a retomada da ofi-

cina 3, voltada para o trabalho com tese e tipos de argumento, a discussão sobre 

                                                           
68 Conforme informações presentes na oficina 5, o filme “O grande desafio” se passa em 1935, em 
Marshall, Texas, onde Farmer, personagem principal, nasceu.  Tido como garoto-prodígio, na facul-
dade, empolga-se com as aulas do poeta Melvin Tolson, uma espécie de professor de oratória que 
ensina seus alunos a debater. O time formado por Tolson deve representar a faculdade em concursos 
de debates com alunos de outras instituições, cada vez mais elitizadas, até chegarem a competir com 
os colegas de Harvard. Os debates giram em torno de temas como o estado de bem-estar social e a 
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a importância da argumentação, bem como todo o trabalho desenvolvido nas oficinas 

direcionadas ao debate, em especial a 16, compõem uma continuidade e uma interlo-

cução com a proposta inicial do grupo. 

A sequência apresentada nos mostra um grande mosaico em torno do trabalho 

com a argumentação por meio da seleção de diferentes atividades como escrita, lei-

tura, estudo e discussão de textos e tópicos voltados para o desenvolvimento da ca-

pacidade argumentativa dos alunos. 

Essa intencionalidade e essa ação proposta são reveladoras do estabeleci-

mento de uma conduta docente em consenso com a inibição desse chamado círculo 

vicioso, na medida em que entrelaçou, por um lado, o papel das BIDs, como respon-

sáveis pela crescente melhora da competência argumentativa dos alunos através da 

seleção de procedimentos e, por outro, denotou o papel ativo dos alunos na participa-

ção e execução das tarefas, bem como manteve o foco nos objetivos inicialmente 

acordados entre a universidade e a escola participante. Isto é, levando-se em conta 

um processo linguodidático dialógico, estabeleceu-se, já no primeiro contato e nos 

contatos posteriores, a necessidade de aderência da turma para com a proposta apre-

sentada ou, ainda, com o nível deôntico das práticas articulativas dos fatores de atri-

buição (dialogismo, corresponsabilidades) em interface com o nível das ações dos 

procedimentos nos fatores de mediação (metodologias/encadeamentos), de procedi-

mentos didáticos capazes de manter e sustentar a proposta eleita pelo grupo. 

Situações como essas nem sempre são observadas no cotidiano das escolas. 

Desprovidos de uma conduta especializada, em consonância com uma comunidade 

de práticas compartilhadas, muitos professores organizam e desenvolvem seu traba-

lho sem um fio condutor voltado para um determinado fim. No caso do ensino da Lín-

gua Materna, é comum nos depararmos com atividades desconexas, com procedi-

mentos e materiais selecionados, levando-se em conta a intuição ou a expectativa de 

“dar certo” ou de agradar aos alunos. Isso, no entanto, muitas vezes, é feito sem se 

partir de um fundo teórico-procedimental coerente com um paradigma pedagógico 

comprometido com a elevação da qualidade das habilidades comunicativas dos alu-

nos, como objetivo central do ensino de Língua Materna na escola básica. 

                                                           
desobediência civil, apoiando, assim, o trabalho proposto pelo subprojeto em torno da argumentação, 
especialmente, por meio do gênero debate. 
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Ou, como abordamos anteriormente, na tentativa de surpreender e resguardar 

a atenção do aluno, uma boa parte dos professores age no improviso; na ausência de 

planejamento e de programas de ensino. Logo,  rompe a finalidade consensual da 

relação didática – a construção de competências -, no caso do ensino de língua ma-

terna, a aprendizagem da língua-alvo.  

Planejamentos que partem da leitura e análise de gêneros narrativos e, ao final, 

preveem a escrita de gênero argumentativo sem nenhum estudo prévio, são bastante 

comuns. Não estamos dizendo, com isso, que textos de diferentes gêneros textuais 

não possam ser trabalhados numa mesma situação didática, mas que a solicitação de 

uma produção textual escrita a alunos de escola básica, em situação inicial de apren-

dizagem, precisa, no mínimo, passar pela leitura, análise e estudo de exemplares se-

melhantes ao gênero solicitado, como se pode observar nos procedimentos adotados 

nas oficinas do PIBID/Português. 

Também concorrem, para a inibição do “desvio aos meios”, a manutenção no 

nível deôntico das práticas articulativas (fatores de atribuição), isto é, do contrato di-

dático entre alunos e professores com vistas ao estabelecimento de laços de empatia 

e significância, em interface com a observância e a necessidade de monitoramento 

(diagnóstico/prognóstico)  como controle mediacional (fatores de controle). 

Nesse caso, consideramos relevante destacar algumas reflexões presentes 

nas oficinas 3, 4, 5 e 16.  

 

OFICINA 3 (reflexões): a turma se mostrou bastante receptiva conosco. Eles 
se envolveram nas atividades propostas por nós, participando oralmente das 
discussões, dando opiniões, fazendo questionamentos e propondo sugestões 
de temas para próximas atividades. 
OFICINA 4 (reflexões): na divisão dos papéis do debate, notamos que os alu-
nos tiveram dificuldade para se inserirem em grupos que fossem de encon-
tro as suas opiniões pessoais. Isso trouxe dificuldades na divisão. 
OFICINA 5 (reflexões): os alunos mostraram-se atenciosos no momento em 
que foi explicado sobre o roteiro a ser preenchido, bem como quando verba-
lizada a contextualização do filme. 
OFICINA 16 (reflexões): com relação às três bandeiras que cada partido pre-

cisa defender, os alunos demonstraram criatividade e preocupação em 

atender aos interesses de seu público eleitor, o que demonstrou envolvi-

mento e seriedade por parte deles ao realizarem a atividade. 

 

As marcas acima destacadas nos mostram uma reflexão acerca da receptivi-

dade das atividades propostas. Essas foram, efetivamente, desenvolvidas pelo menos 

em três níveis. Por um lado, em termos pessoais (dimensão afetivo-identificatória), em 
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nível de verificação de afinidades entre o grupo condutor das atividades (BIDs) e os 

alunos participantes (oficinas 3 e 5), nas marcas nominais receptiva e atenciosos. 

Por outro,  em termos de monitoramento diagnóstico da participação nas atividades e 

aceitabilidade dos propósitos estabelecidos (oficinas 3, 4 e 16) nas marcas  se envol-

veram, tiveram dificuldade, trouxe dificuldades e demonstrou envolvimento e 

seriedade e, por fim, na oficina 16, em relação às capacidades concretamente desen-

volvidas pelos alunos por meio das tarefas propostas. Nesse caso, em especial, de-

monstração de criatividade (monitoramento prognóstico). 

Todas essas reflexões representam não só um esforço de diálogo do grupo 

com a turma, mas, como aponta Richter na versão 4.3 da THA, uma aceitação trans-

cendente, no respeito bilateral às capacidades e aos limites associados ao foco nas 

etapas necessárias à finalidade proposta.  

A THA, diferentemente das outras macroteorias da atividade existentes, a fin-

landesa (de Engeström) e a genebrina (interacionismo sociodiscursivo de Bronckart), 

adiciona, como componente sistêmico da prática profissional junto à dimensão cogni-

tivo-actancial, a dimensão afetivo-identificatória, tanto no que diz respeito às ativida-

des-meio (formação de recursos humanos e didáticos na universidade) quanto às ati-

vidades-fim (terminalidades propedêuticas e preparatórias de estabelecimentos de en-

sino). Acerca do quadro escolar, objeto ora selecionado, Richter destaca que 

 

a qualidade do trabalho didático está em estreita dependência com a aliança 
estabelecida entre aluno e professor como ocorre em qualquer outra profis-
são. Uma aliança em que, por parte do professor, haja respeito às atribuições 
para as quais estiver preparado, conduta ética, senso de finalidade e resiliên-
cia, mas que possa contar com a contraparte do aluno, ou seja, que este 
respeite o professor como profissional capacitado, confie nele para o êxito do 
empreendimento linguodidático e se comprometa com as atividades prescri-
tas (RICHTER, 2015c, p. 15). 

 

Quanto à observância e à necessidade de monitoramento (diagnóstico/prog-

nóstico), como controle mediacional, nos fatores de controle, parte-se do princípio de 

que, quando não se tem uma ideia clara das capacidades concretas desenvolvidas ou 

a serem desenvolvidas, dificilmente será possível identificar avanços e/ou retrocessos 

no desempenho linguístico dos alunos. Ou seja, para a anulação do esvaziamento 

radical do finalismo do trabalho linguodidático, junto ao nível deôntico das práticas 

articulativas (fatores de atribuição), cabe a interface com o controle mediacional em 

termos de monitoramento, o que, para Richter, consiste 
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no monitoramento constante da adequação entre as intervenções profissio-
nais e as expectativas de êxito – um verdadeiro controle de qualidade contí-
nuo que já se inicia no levantamento das condições inicias em que se encon-
tra a clientela (RICHTER, 2011, p. 120). 

 

Na superação do “desvio aos meios”, é preciso, igualmente, destacar a inter-

face dos fatores de atribuição, de mediação e de controle, ou seja, do trabalho enqua-

drativo como um todo, mas, sobretudo, na garantia longitudinal do enquadramento, 

em especial, de modo que se observe, no início, no meio e no fim da proposta esta-

belecida, o respeito à parametrização de um trabalho especializado num horizonte 

autopoiético. 

Nesse sentido, vale destacar a presença de alguns objetivos elencados nas 

oficinas 5, 8, 9, 16 e 21. 

 

OFICINA 5 (objetivos): preparar os alunos para o debate por meio da apre-
sentação do filme “O Grande Desafio”.  
OFICINA 8 (objetivos): refletir sobre a atividade realizada. 
OFICINA 9 (objetivos): relembrar conhecimentos prévios sobre tese e tipos 
de argumentos. 
OFICINA 16 (objetivos): explicar os critérios de avaliação com que os alunos 
serão avaliados durante as eleições. 
OFICINA 21 (objetivos): Proporcionar uma oportunidade para os alunos opi-
narem a respeito da contribuição das atividades desenvolvidas pelo PIBID ao 
longo do ano para o debate final, bem como para todas as demais atividades 
que envolvam argumentação, não somente no que diz respeito às aulas de 
Língua Portuguesa.  

 

 

Pode-se dizer que esses objetivos permearam as oficinas propostas, na escola 

participante, desde o início do trabalho, sendo coroados, no final, com uma grande 

avaliação/discussão da contribuição do subprojeto para a turma. Nesse sentido, os 

fatores de mediação, por meio de operações do tipo cognitivas (preparar os alunos 

para o debate por meio da apresentação do filme “O Grande Desafio”);  os fatores de 

controle, através do monitoramento (relembrar conhecimentos prévios sobre tese e 

tipos de argumentos e  explicar os critérios de avaliação com que os alunos serão 

avaliados durante as eleições); e os fatores de mediação/controle, por meio de rela-

ções dialógicas e, novamente, de  monitoramento  (refletir sobre a atividade realizada 

e proporcionar uma oportunidade para os alunos opinarem a respeito da contribuição 

das atividades desenvolvidas  pelo  PIBID,  ao  longo  do  ano,  para  o  debate  final,  

bem  como  para  todas  as  demais atividades  que  envolveram a  argumentação,  

não  somente  no  que  diz  respeito  às  aulas  de  Língua Portuguesa), foram garan-

tindo a interface dos fatores de enquadramento de forma longitudinal. 
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Na sequência de objetivos pré-estabelecidos, as ações de preparar, refletir, 

relembrar, avaliar e opiniar foram perpassando as diferentes oficinas e constituindo 

um todo significativo, em especial, através da montagem dos partidos políticos para 

posterior participação do debate. As ações propostas, aos poucos, foram dando forma 

ao objetivo central e construindo um sentido para o trabalho com a língua na educação 

básica. Isso foi realizado de maneira bastante distinta dos trabalhos comumente ob-

servados. 

As atividades propostas e desenvolvidas não se encerraram em uma aula, se-

mana ou trimestre. Elas foram constituindo o trabalho ao longo do ano, permitindo 

relações e retomadas de conceitos, aplicações e apropriações de saberes relativos à 

aprendizagem da língua materna (leitura, escrita, fala e escuta), avaliações e autoa-

valiações dos processos coletivos e individuais. 

E, ainda que tenha sido a primeira experiência do subprojeto PIBID/Português, 

não é prematuro afirmar que o trabalho colaborativo do grupo foi o que garantiu o 

resguardo do enquadramento e também desenhou o que a THA postula como “o equa-

cionamento de questões, a tomada de decisões contextualizada e o controle e aper-

feiçoamento da qualidade do trabalho especializado”.  

  

6.3  RELAÇÕES OU DISTANCIAMENTOS COM O PARADIGMA 

SOCIOINTERACIONISTA NO ENSINO DE LÍNGUA MATERNA 

 

Na análise desse nível/categoria, do mesmo modo que nos casos anteriores, 

tomamos como referência as reflexões pós-oficina das 8 oficinas selecionadas, as 

quais compõem um dos anexos do relatório de atividades do subprojeto PIBID/Portu-

guês.   

Como já mencionado, as reflexões pós-oficina dão conta de mostrar as linhas 

de conduta teóricas e práticas tomadas pelo grupo, bem como a intenção subjacente 

à tarefa que se propuseram a realizar na escola participante, os procedimentos ado-

tados e as reflexões decorrentes do trabalho docente desenvolvido. Isso, para nós, 

tende a responder em que medida um programa de formação de professores, como o 

PIBID, em especial o subprojeto de Língua Portuguesa da UFSM, pode funcionar 

como um referencial formativo capaz de ancorar um Desenvolvimento Profissional 

Corresponsável à luz da Teoria Holística da Atividade.  
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Em termos metodológicos, seguiu-se o mesmo percurso adotado anterior-

mente, partindo-se da busca de marcas linguísticas, em geral, verbais e nominais su-

ficientes para, nessa categoria, sinalizar as relações ou distanciamentos com o para-

digma sociointeracionista no quadro conceitual do ensino de Língua Materna e, por-

tanto, a existência ou não do que a THA denomina de “acrasia”.  

Sabemos que, em toda atividade pedagógica linguodidática, existe, de forma 

mais ou menos consensuada, uma relação direta com uma concepção de linguagem. 

Grosso modo, costumam-se distinguir (conforme a Figura 14 – Concepções de lingua-

gem apresentada anteriormente) três concepções, a saber 

 

1) linguagem como expressão do pensamento. Uma vez iluminada pelos 

estudos tradicionais, parte do princípio de que as pessoas que não con-

seguem se expressar não pensam; 

2) linguagem como instrumento de comunicação. Em consenso com a teo-

ria da comunicação, essa concepção vê a língua como um código que 

permite a transmissão de mensagens de um emissor a um receptor; 

3) linguagem como forma de interação.  Na contramão das concepções an-

teriores, considera que mais do que possibilitar uma transmissão de in-

formações, a linguagem é vista como um lugar de interação humana 

(GERALDI, 1995, p. 41). 
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Figura 14 – Concepções de linguagem 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: elaborado pelo autor 

 

Tendo em vista a língua como forma ou processo de interação, a terceira con-

cepção de língua(gem) surge por volta da segunda metade dos anos 80. Nessa data, 

o país todo passava por um processo de redemocratização política e ideológica, e a 

língua começou a ser vista como um lugar de interação humana e comunicativa. O 

sujeito, considerado como aquele que simplesmente dizia alguma coisa a alguém, 

passa a praticar ações, agir, atuar na e sobre a língua, constituindo compromissos e 

vínculos por intermédio de sua fala. 

No quadro teórico dessa concepção, encontram-se alicerçados os PCNs,  as 

OCEMs, a THA, a perspectiva dialógico-problematizadora de Paulo Freire, com os 

pressupostos teórico-conceituais de Vygotski e também com reflexões mais amplas a 

respeito do papel da educação no século XXI. 

No caso da THA, não pautar o trabalho linguodidático num paradigma que con-

fere à linguagem o status de lugar de interação humana significa tomar, como base, 

um ensino limitado à constante memorização de regras e formas aplicadas de maneira 

descontextualizada, repercutindo no que a teoria chama de acrasia. Ou seja, na exis-

tência de um discurso politicamente correto, em consenso com a academia, com os 

documentos oficiais, com metodologias dialógico-problematizadoras e uma prática an-

tagônica; um discurso interacionista e uma prática pautada em exercícios mecanicis-

tas de acúmulo de metalinguagem. 
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Nesse sentido, em se tratando do conjunto de atividades desenvolvidas pelo 

subprojeto de língua materna, por meio das oficinas na escola participante, percebe-

mos, conforme consta no projeto elaborado para a concorrência ao edital 061/2013, 

uma sinalização clara de que a proposta apresentada estava condicionada ao para-

digma sociointeracionista de ensino de língua, o qual preconiza que a linguagem é um 

lugar social, produto resultante da cultura, um meio para agir, para atuar sobre o outro 

e sobre o meio num exercício contínuo de produção linguística. Essa concepção é 

apoiada tanto nos estudos de Vygotski (2008) quanto nos realizados por Geraldi 

(1995).  

A esse respeito, já havia sido identificada, de modo inicial, a consonância pa-

radigmática apresentada, em especial por conta da escolha do gênero debate como 

fio condutor de todos os processos organizados pelo grupo e do desdobramento das 

atividades em torno da constituição dos partidos políticos e da eleição simulada. 

Contudo, a título de um maior detalhamento, cabe destacar alguns aspectos 

presentes nas reflexões pós-oficina, destacados como sinalizadores da superação da 

acrasia e do consequente alinhamento da proposta desenvolvida com o paradigma 

sociointeracionista.  Nesse caso, destacamos, inicialmente, os objetivos das oficinas 

4 e 8. 

 

OFICINA 4 (objetivos): realizar atividade prática sobre argumentação; Divi-
dir os alunos nas funções previstas para o debate. 
OFICINA 8 (objetivos): oralizar parecer sobre argumentação dos colegas. 

 

Ao observamos o conjunto das 22 oficinas, percebemos, do início ao fim, o 

respeito a um trabalho pautado no desenvolvimento das quatro habilidades, o que 

revelou a consonância com a concepção interacionista, por meio do compromisso fir-

mado com a abordagem comunicativa de Leffa (1998). Com a escolha do gênero oral 

debate69, como centro do projeto, foi possível prever atividades que contemplassem 

tanto a competência de falar e ouvir, quanto de ler e escrever. 

                                                           
69 Sobre o gênero debate, vale registrar que a turma da escola participante desenvolveu duas ativida-
des: uma voltada para o exercício do debate público (oficina 7), conforme DOLZ; SCHNEUWLY e PIE-
TRO, (2004) e outra um pouco mais voltada para o debate político (oficina 20). No primeiro caso, foi 
realizado um debate sobre a “redução da maioridade penal”. No segundo caso, a turma foi dividida em 
dois grupos, e cada um deles deveria constituir um partido político que participaria de um grande de-
bate. Para isso, cada grupo organizou sua plataforma de campanha, contendo nome do partido (sigla), 
slogan, bandeiras, propostas de campanha, etc. O debate, entre os partidos, ocorreu no auditório da 
escola participante, no dia 30 de outubro de 2014, tendo sido assistido por outras turmas da escola. 
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Na preparação para o debate realizado pela turma, os alunos da escola partici-

pante precisaram desenvolver tanto a capacidade de falar em público (debater, ora-

lizar), quanto a de ouvir seus colegas (oficinas 07 e 08: exercício reflexivo de defesa 

de um ponto de vista – argumentação -, pautado no respeito pelo outro como interlo-

cutor).  Além disso, realizaram atividades de leitura, bem como de produção textual 

na organização das ideias e também na desenvoltura argumentativa, conforme mos-

tram as demais oficinas. 

Acrescentamos, ainda, que nos objetivos “Dividir os alunos nas funções pre-

vistas para o debate” e “Oralizar parecer sobre argumentação dos colegas”  identifi-

camos uma forte relação com a perspectiva dialógico-problematizadora de Freire. O 

grupo adotou condutas como “dividir os alunos” e “oralizar parecer”. Com isso, perce-

bemos a preocupação com a ideia de que pela linguagem os sujeitos, no caso, os 

alunos, atuam na e sobre a língua, de modo a participarem ativamente da construção 

dos saberes propostos. Dito de outra forma, Freire (1996) recorda o fato de que ensi-

nar não pode estar associado a práticas tecnicistas, que valorizam o acúmulo de co-

nhecimentos, a forma e a mensuração de resultados. Ensinar significa, sobretudo, 

criar possibilidades para a produção e/ou construção do conhecimento. 

Somando-se a isso, destacamos, igualmente, as oficinas 8 e 9, voltadas para o 

desenvolvimento do gênero debate e para o estudo da argumentação. 

 

OFICINA 8 (objetivos): oportunizar situações, nas quais a interação pela lin-
guagem seja um exercício reflexivo de defesa de um ponto de vista, pau-
tado no respeito pelo outro como sujeito interlocutor. 
OFICINA 9 (objetivos): Posicionar-se diante do tema “Você é a favor ou con-
tra a redução da maioridade penal?”;  Defender seu ponto de vista por meio 
de elaboração de tese e argumentação válida. 

 

Em “oportunizar situações nas quais a interação pela linguagem seja um exer-

cício reflexivo de defesa de um ponto de vista, pautado no respeito pelo outro como 

sujeito interlocutor” e “Posicionar-se diante do tema “Você é a favor ou contra a re-

dução da maioridade penal”,  destacam-se duas perspectivas em consonância com o 

paradigma sociointeracionista. Primeiro, a relação com os documentos oficiais que 

                                                           
Após o término do debate, foi realizada uma simulação de eleição, a fim de se identificar qual dos 
partidos havia alcançado êxito junto aos eleitores (plateia do debate). 



150 
 

 

norteiam as diretrizes da educação brasileira com base num trabalho pautado na re-

flexão sobre o uso da língua na vida e na sociedade; segundo, com a percepção de 

língua enquanto sistema-em-função, de acordo com Antunes (2003). 

Partindo-se do pressuposto de que as situações didáticas, em LP, precisam 

levar o aluno a pensar sobre a linguagem, para poder compreendê-la e utilizá-la ade-

quadamente, a concepção de linguagem, como processo de interação subjacente aos 

PCNs (1998), visa ao desenvolvimento integral do aluno em termos de desenvolvi-

mento de suas habilidades discursivas. Isso fica bastante evidente nos objetivos 

acima sublinhados, na medida em que promovem condições fundamentais para o 

exercício da cidadania, para a construção de uma sociedade democrática e para a 

formação de sujeitos capazes de interagir através do uso da língua(gem) oral e escrita, 

de forma concreta, efetiva e responsável. 

Outra relação possível se trata, em especial, das sinalizações propostas por 

Antunes (2003, p. 41) de que a língua, enquanto sistema-em-função, numa aborda-

gem interacional de linguagem, só encontra efetividade em tendências centradas 

numa perspectiva de “atuação social, enquanto atividade e interação verbal de dois 

ou mais interlocutores”, isto é, em situações comunicativas concretas de produção 

oral e escrita, tais como as apresentadas pelo grupo nos objetivos já destacados. 

Por fim, como superação da acrasia e permanência num paradigma sociointe-

racionista, destaca-se outro objetivo: ”defender seu ponto de vista por meio de elabo-

ração de tese e de argumentação válidas”.  A proposta apresentada pelo grupo, no 

sentido de desenvolver com consistência teórica e prática a habilidade argumentativa 

dos alunos na produção, tanto de textos orais quanto escritos, encontra respaldo nas 

proposições mais amplas no cenário educacional do século XXI. 

A esse respeito, acrescenta-se o Relatório da Unesco para a educação do sé-

culo XXI, que, nas palavras de Delors  em 1998, já sinalizava que, dadas as transfor-

mações que o século XXI traria, especialmente na área da comunicação, caberia à 

educação a tarefa não só desenvolver cada vez mais saberes e saber-fazer evoluti-

vos, encontrar e assinalar as referências que impeçam as pessoas de ficar submergi-

das nas ondas da informação, mas, do mesmo modo, fornecer os mapas de um 

mundo complexo e constantemente agitado, e as bússolas que permitam navegar por 

intermédio dele. 
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Em consenso com a ideia de língua como lugar de interação, como conduto de 

construção de sujeitos históricos e sociais, não há muito como se pensar em saberes 

e saber-fazer evolutivos, em emergir-se das ondas de informação e saber navegar 

num mundo complexo e em constante transformação, sem pensar no desenvolvi-

mento e no aprimoramento da competência comunicativa dos alunos. 

 Considerando-se, ainda, a oficina 9, juntamente com as demais que trataram 

da produção escrita (oficinas 1 a 4 e 9 a 12), destacamos, em especial, que, pelo 

privilégio ao trabalho com  o campo argumentativo, o grupo fez uma contribuição ex-

tremamente significativa junto aos alunos da escola participante. Ao trabalhar com a 

ideia de autoavaliação70, os alunos puderam desenvolver a capacidade não só de 

olhar para a sua própria escrita, como conseguiram acompanhar seu desempenho 

longitudinalmente. Ou seja, as atividades de escrita de texto de base dissertativo-ar-

gumentativa e de artigo de opinião, seguidos de feedback, autoavaliação e  reescrita, 

as quais permearam vários outros momentos, permitiram um trabalho de escrita en-

quanto processo e em consonância com uma proposta sociointeracionista. 

Ainda no que diz respeito ao paradigma sociointeracionista, assumido pelo sub-

projeto, no projeto inicial, destaca-se o esforço constante do grupo em desenvolver 

suas ações a partir de situações comunicativas em que a linguagem fosse instrumento 

efetivo de interação social. Ao eleger o gênero debate como fio condutor de todos os 

processos organizados pelo grupo, vê-se em prática uma concepção de linguagem e 

também o ensino de língua materna pautados na perspectiva de Richter (2000, p. 36-

37) ao mencionar que “linguagem é (também) trabalho humano. É um meio social 

empregado para realizar atividades em situações determinadas, no empenho de atin-

gir resultados determinados – resultados estes, por sua vez, formulados em termos 

das necessidades dos sujeitos”. E, nesse caso, destacamos por último um dos objeti-

vos da oficina 16. 

 

OFICINA 16 (objetivos): socializar as funções eleitorais com os 
alunos. 

 

 Propor aos alunos que organizassem dois partidos políticos, para se enfrenta-

rem em sua situação de debate, significa trabalhar a linguagem de modo a produzir 

                                                           
70 MOTTA, Vaima Regina Alves. Noticing e consciousness-raising na aquisição da escrita em lín-
gua materna. Tese de doutorado. UFSM: Santa Maria, 2009. 
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sentido e, mais do que isso, de maneira a promover comportamentos sociais dotados 

de sentido por intermédio de sistemas de signos verbais e não-verbais aceitos pela 

comunidade da qual fazem parte (Richter, 2000, p. 27). 

 

6.4  CONGRUÊNCIAS E DISCREPÂNCIAS DECORRENTES DO PROCESSO DE 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Na análise que fizemos, procuramos destacar, nas oito oficinas selecionadas, 

tanto nos objetivos e nos procedimentos quanto nas reflexões, elementos que, de 

modo geral, permitissem-nos identificar o PIBID/Português como um referencial for-

mativo capaz de ancorar um DPC à luz da THA. Nossa análise, nessa direção, partiu 

da relação entre as categorias selecionadas e os movimentos de planejamento, de-

senvolvimento e avaliação das oficinas. Esses foram desdobrados nos itens objetivos, 

procedimentos e reflexões. Essa análise, conforme já demonstrado, garantiu-nos a 

identificação de vários pressupostos relativos ao DPC no subprojeto.  

Cabe, todavia, destacar que, cumprida essa etapa, pareceu-nos importante fa-

zer algumas relações e alguns cruzamentos verticais e horizontais, no sentido refletir 

sobre o trabalho desenvolvido pelas oficinas como um todo e a relação dele com 

nossa proposta de pesquisa.  

Inicialmente, pareceu-nos relevante proceder a uma leitura horizontal de todos 

os objetivos recortados durante a análise.  Assim, das 8 oficinas selecionadas, desta-

camos 18 objetivos, conforme o quadro a seguir (Quadro 8), os quais  nos permitiram 

olhar para as categorias que havíamos definidos. 

 

Quadro 8 – Objetivos analisados 

(continua) 

OFICINA OBJETIVOS 

OFICINA 
3 

• Averiguar conhecimento prévio sobre argumentação;  
• Discutir conceitos e exemplos de tese e argumentos; 

OFICINA 
4 

• Realizar atividade prática sobre argumentação;  
• Dividir os alunos nas funções previstas para o debate;  

OFICINA 
5 

• Preparar os alunos para o debate por meio da apresentação do filme 
“O Grande Desafio”;  

• Conduzir os alunos, por meio de um roteiro, a observarem passagens 
do filme que podem contribuir para o debate em sala de aula; 
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(conclusão) 

OFICINA OBJETIVOS 

OFICINA 
8 

• Oportunizar situações, nas quais a interação pela linguagem seja um 
exercício reflexivo de defesa de um ponto de vista, pautado no respeito 
pelo outro como sujeito interlocutor;  

• Refletir sobre a atividade realizada ; 
• Oralizar parecer sobre argumentação dos colegas; 

OFICINA 
9 

• Relembrar conhecimentos prévios sobre tese e tipos de argumentos; 
• Posicionar-se diante do tema “Você é a favor ou contra a redução da 

maioridade penal?” 
• Defender seu ponto de vista por meio de elaboração de tese e argumen-

tação válida; 
• Produzir um texto dissertativo-argumentativo seguindo a estrutura in-

terna e externa de constituição do gênero; 

OFICINA 
16 

• Socializar as funções eleitorais com os alunos; 
• Apresentar aos alunos os passos para a campanha eleitoral; 
• Explicar os critérios de avaliação com que os alunos serão avaliados du-

rante as eleições; 

OFICINA 
21 

• Proporcionar uma oportunidade para os alunos opinarem a respeito da 
contribuição das atividades desenvolvidas pelo PIBID, ao longo do ano, 
para o debate final, bem como para todas as demais atividades que en-
volvam argumentação, não somente no que diz respeito às aulas de Lín-
gua Portuguesa; 

OFICINA 
22 

• Apresentar questões norteadoras para a fala dos alunos na I Mostra PI-
BID Letras (Português e Espanhol ). 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Primeiramente, é importante destacar que, no que diz respeito ao olhar sob os 

objetivos, nenhuma das oficinas selecionadas foi descartada. Embora nem todos os 

objetivos das 8 oficinas tenham sido alvo de análise, um número bastante expressivo 

deles foi recortado, investigado e contribuiu, sobremaneira, com a nossa investigação. 

Num segundo momento, destacamos que, quanto ao propósito de cada um,  

horizontalmente, os objetivos propostos observados, na mesma linha temporal em que 

as oficinas foram realizadas, compõem uma trajetória que, aos poucos, vai avançando 

em nível de complexidade. Essa trajetória inicia como o levantamento dos saberes 

que, porventura, os alunos já poderiam ter sobre o foco dado ao trabalho (argumen-

tação), entendendo-os como sujeitos participantes do processo educativo, seguido da 

discussão conceitual dos tópicos principais da proposta do subprojeto (tese e argu-

mentos). Na sequência e partindo-se dos conhecimentos conceituais verificados e dis-

cutidos anteriormente, as oficinas propõem um trabalho prático, em torno de um gê-

nero de base argumentativa (debate), com a divisão de papéis entre a turma e o po-

sicionamento dos alunos como protagonistas da atividade. Esse foi um processo em 
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que a utilização da linguagem surgiu como a moeda mais forte de troca entre os par-

ticipantes. 

Antes de o primeiro debate acontecer, entretanto, e para auxiliar o desempenho 

e a aprendizagem dos alunos, a oficina 5 (exibição do filme “O Grande Desafio”) con-

templa o acesso a um exemplar do gênero proposto (debate), a algo semelhante ao 

que os alunos estavam sendo desafiados a fazer. A realização da atividade oral de 

argumentação, o debate, é seguida de uma autoavaliação. Isto é, seguida, de uma 

oportunidade de os participantes envolvidos olharem para o seu desempenho e para 

o desempenho dos outros, incluindo, aqui, a perspectiva do grupo PIBID/Português 

em sua totalidade (professora coordenadora, professora supervisora, bolsistas e os 

alunos da escola). 

Realizada uma primeira sequência de atividades e sua respectiva avaliação, a 

partir da oficina 9, temos a repetição de todas as etapas anteriores realizadas. Ou 

seja, avaliados os pontos fortes e os pontos fracos da primeira tentativa, a sequência 

de oficinas permitiu que a turma, de posse dos saberes construídos na primeira expe-

riência, realizasse, mais uma vez, a tarefa proposta. 

Assim, outras produções argumentativas escritas foram realizadas e, para o 

segundo debate, o grupo incorporou um elemento à atividade, estabelecendo uma 

situação comunicativa concreta, em que a linguagem, por meio do gênero debate,  

fez-se objeto de interação: uma disputa política entre dois partidos. A tarefa, inicial-

mente, exigiu dos alunos a criação dos partidos (slogan, bandeira, proposta, etc.), a 

preparação para um novo debate (levando-se em conta a avaliação do primeiro) e 

mostrou a eles o uso da linguagem como forma de interação, na medida em que foi 

por meio dela que as ideias e as propostas dos partidos foram postas em xeque. 

Por fim, uma nova avaliação foi feita, seguida da socialização das atividades 

na I Mostra PIBID e da escrita de um último texto argumentativo (artigo de opinião), 

bem como do encerramento das atividades no ano de 2014. 

Os objetivos elencados nas oficinas, portanto, permitem-nos ver um trabalho 

com a linguagem de base sociointerativa, realizado em situações concretas de uso da 

língua (debate entre partidos políticos) e um trabalho alicerçado nas demandas apon-

tadas, por Delors (1998), de uma educação voltada não só para a transmissão cada 

vez maior de saberes e saber-fazer evolutivos e para o desenvolvimento de referên-
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cias capazes de  impedir as pessoas de ficarem submergidas nas ondas da informa-

ção, como também para o fornecimento de  mapas e bússolas passíveis de navega-

ção num mundo complexo e constantemente agitado.  

 Nesse caso, foi feita a experiência de, por meio do trabalho linguodidático, 

acessar o mundo, a vida em sociedade, sua organização e, como partícipes, aprender 

a conhecer, a fazer, a viver em comunidade e a ser sujeito da sua própria vida e na 

vida do outro.  

 Por fim, o olhar sob os objetivos nos permitiu também observar as bases de um 

trabalho especializado num horizonte autopoiético, uma vez que, por meio da análise 

da primeira categoria, identificamos princípios de um enquadramento de trabalho aos 

moldes do que a THA propõe, com indícios regularidades atribucionais (fatores de 

atribuição), organização das intervenções (fatores de mediação) e sistemática de ava-

liação e ajustes (fatores de controle). Igualmente, foi percebido um trabalho horizontal, 

em que alunos e professores foram protagonistas em um espaço educativo dialógico-

problematizador. 

Em relação aos procedimentos citados nas oficinas, percebemos, em um pri-

meiro momento, que, das 8 oficinas selecionadas, apenas 5 foram utilizadas. Do total 

de procedimentos citados, somente 9 deles foram objeto das nossas análises, con-

forme mostra o quadro a seguir (Quadro 9). 

 

Quadro 9 – Procedimentos analisados 

 

(continua) 

OFICINA PROCEDIMENTOS 

OFICINA 
3 

 Questionamentos iniciais sobre conhecimento prévio da turma com rela-
ção à argumentação, como: o que é argumentação/argumentar? Para que 
serve? Quando a utilizamos? Em quais gêneros orais e escritos?  

 Leituras, explicação e discussão do material entregue em xerox, sobre 
tese e argumentos;  

 Elaboração de um parágrafo, em grupo, para posterior leitura oral, sobre 
o tema “Legalização da maconha para fins medicinais”, contendo tese e 
argumentos; 

OFICINA 
4 

 Seleção de textos com opiniões divergentes acerca das manifestações 
ocorridas no Brasil em 2013; 

OFICINA 
5 

 Organização da sala de aula para a exposição do filme “O grande desa-
fio”; 
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(conclusão) 

OFICINA PROCEDIMENTOS 

OFICINA 
9 

 Explicação do roteiro para produção de texto dissertativo-argumentativo 
– estrutura interna e externa 

 Breve retomada da oficina 3 – tese e tipos de argumento 

 Leitura da proposta de produção textual: “Você é a favor ou contra a re-
dução da maioridade penal?”  

OFICINA 
21 

 Discutir sobre a importância da argumentação no debate aberto à escola; 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 De acordo com a THA, os procedimentos compõem a organização das inter-

venções especializadas no eixo dos fatores de mediação e se constituem como práti-

cas situadas no nível de ações, por meio de metodologias e técnicas, e no nível de 

operações, por meio de estratégias e de operações de fundo cognitivo. No contexto 

da sala de aula, dizem respeito às ações ou aos processos selecionados pelo profes-

sor para que os alunos mobilizem, construam, compreendam e apreendam os conhe-

cimentos de cada etapa do processo educativo. Desdobram-se, assim, em métodos e 

técnicas individuais ou coletivos, como discussão, exposições, seminário, dramatiza-

ção, etc. e operações, especialmente do tipo mental, como seleção, classificação, 

análise, comparação, dentre outras. No caso da aprendizagem da língua materna, 

desdobram-se em estratégias de leitura, escrita, escuta e fala ─ todos eles seleciona-

dos pelo professor, levando-se em conta seus objetivos e propósitos de ensino e de 

aprendizagem. 

Diante disso, entendemos que os procedimentos adotados pelo subprojeto 

compõem, em cada oficina, ações coerentes com os objetivos propostos e com o foco 

principal do trabalho. No nível das ações, a seleção de textos de fundo argumentativo, 

a organização da sala para a exibição do filme, as explicações das tarefas, entre ou-

tros, foram compondo um conjunto de procedimentos adequados ao contexto educa-

tivo desenhado pelo grupo. Já no nível das operações, especificamente voltadas para 

o ensino da língua materna no componente curricular língua portuguesa, atividades 

de leitura, produção textual, estudo da argumentação e outros foram promovendo o 

desenvolvimento das habilidades dos alunos. 
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No que diz respeito às reflexões, do conjunto das 8 oficinas selecionadas,  tam-

bém nos debruçamos sobre as reflexões de 5 delas, segundo é ilustrado no quadro a 

seguir (Quadro 10). 

 

Quadro 10 – Reflexões analisadas 

 

OFICINA REFLEXÃO 

OFICINA 
3 

A turma se mostrou bastante receptiva conosco. Eles se envolveram nas ativi-
dades propostas por nós, participando oralmente das discussões, dando opini-
ões, fazendo questionamentos e propondo sugestões de temas para próximas 
atividades. Em alguns momentos, porém, a turma se mostrou agitada com con-
versas paralelas e andando pela sala de aula. Nessa ocasião, nós, juntamente 
com a professora Ana, tivemos que intervir e solicitar silêncio.  
[...] 
No final da aula, um grupo de seis alunos veio nos pedir auxílio de redação no 
turno inverso, o que nos deixou muito satisfeitas. 

OFICINA 
4 

[...] 
Na divisão dos papéis do debate, notamos que os alunos tiveram dificuldade 
para inserirem-se em grupos que fossem de encontro as suas opiniões pes-
soais. Isso trouxe dificuldades na divisão. 

OFICINA 
5 

[...] 
Os alunos mostraram-se atenciosos no momento em que foi explicado sobre 
o roteiro a ser preenchido, bem como quando verbalizada a contextualização 
do filme. 
[...] 
Além disso, é importante destacar que, novamente, foi manifestado por parte 
de alguns alunos o interesse em participar de oficinas em turno inverso. 

OFICINA 
16 

[...] 
Com relação às três bandeiras que cada partido precisa defender, os alunos 
demonstraram criatividade e preocupação em atender aos interesses de seu 
público eleitor, o que demonstrou envolvimento e seriedade por parte deles ao 
realizarem a atividade. 

OFICINA 
22 

No primeiro momento, as BIDs apresentaram as questões norteadoras que 
poderiam servir de base para a fala dos alunos que participarão da I Mostra 
PIBID Letras (Português e Espanhol) na sala de aula. As BIDs salientaram 
que outros tópicos poderiam ser abordados nessa fala, além das questões 
apresentadas. Destacou-se, ainda, que eles poderiam elaborar slides para au-
xiliar no momento da apresentação. 
[...] 
No segundo momento, devido à alta temperatura do dia, os alunos solicitaram 
que as atividades fossem realizadas na biblioteca, onde há um ar condicio-
nado. Lá, eles dividiram-se em mesas e sofás e iniciaram a produção textual. 
Entretanto, como os períodos haviam sido reduzidos devido ao calor, muitos 
alunos não finalizaram seus artigos. Assim, as bolsistas e a professora acor-
daram que as produções poderiam ser redigidas no horário fora da sala de 
aula e entregues na quarta-feira seguinte. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Em que pese o fato de que, em situações de avaliação e reflexão, o objeto a 

ser observado possa não ser o mesmo a depender dos sujeitos avaliadores, espera-

se que, em termos de reflexão sobre atividades desenvolvidas em um contexto edu-

cacional, como esse das oficinas do PIBID/Português, seja avaliada, entre outros as-

pectos, a conduta do professor como mediador dos processos. Ou seja, espera-se 

que o professor realize uma autoavaliação, uma avaliação da sua conduta em relação 

à recepção dos alunos, aos procedimentos adotados, tanto em nível de ações quanto 

de operações, bem como em relação aos objetivos previamente estabelecidos em seu 

planejamento. 

A THA, a esse respeito, propõe um controle mediacional no eixo dos fatores de 

controle, sugerindo ações prognósticas e possíveis ajustes, pensados a partir dos re-

sultados obtidos, bem como a definição de parâmetros por meio de perfis de referên-

cia, instrumentos e critérios avaliativo-decisórios. 

Nesse caso, em especial, por meio das reflexões destacadas, detectamos uma 

forte avaliação em relação à recepção dos alunos, às condutas assumidas por eles 

durante as oficinas e pouca ou, melhor dizendo, quase nenhuma avaliação em relação 

à conduta dos mediadores, nessa situação, das BIDs, no que diz respeito ao modo 

como elas interagiram com os alunos. Se tomarmos como exemplo a oficina 3, pode-

mos observar  uma perspectiva avaliativa sobre como a turma as recebeu, mas não 

sobre como elas receberam a turma, como ocorreu a interlocução delas com os alu-

nos, revelando, numa certa medida, apenas um aspecto, um lado do processo. 

É certo que não podemos perder de vista que, nessa situação do PIBID, esta-

mos tratando de professores em situação inicial de formação e que a aceitação dos 

professores pela turma se reveste num ponto de fundamental importância para o de-

senvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem. Isso é necessário, em es-

pecial, para que o professor em formação inicial sinta-se acolhido e reconhecido no 

seu papel docente. Destacamos, todavia, que, mesmo com largos anos de experiên-

cia, é comum nos depararmos nos mais variados contextos educativos, com profes-

sores cujo olhar sobre como os alunos se comportam ou desempenham suas tarefas 

se sobrepõe ao olhar sobre o como ele se comporta ou realiza seu trabalho num con-

texto em que ambos têm seus papéis. Do ponto de vista da THA, o que observamos 

é uma sobreposição de expectativas cognitivas em relação às expectativas normati-

vas. 
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Também nos chamou a atenção, no conjunto das reflexões, que poucas vezes 

os objetivos citados nas oficinas foram retomados ou discutidos em termos de vali-

dade ou medida de alcance. Acrescentamos a isso, a ausência de uma perspectiva 

que a THA, no controle mediacional, denomina de monitoramento por meio de manu-

tenção ou ajuste. A reflexão da oficina 4 e os objetivos da oficina 5  são um bom 

exemplo disso. Mesmo identificando, nas reflexões da oficina 4, uma dificuldade dos 

alunos em se inserirem em grupos com opiniões diferentes das suas opiniões, o que 

provocou uma certa dificuldade na divisão e composição dos grupos, nada foi feito, 

na oficina seguinte, a esse respeito. Ou seja, embora nem todas as considerações 

ocorridas tenham sido observadas nas reflexões e nos registros das oficinas como um 

todo, evidenciamos, nesse caso, que, mesmo tendo sido identificado um problema na 

relação interpessoal dos alunos, a oficina seguinte (oficina 5) não retomou essa ques-

tão, promovendo, por exemplo, um trabalho que pudesse dar conta dessa problemá-

tica. Durante a oficina 5, seguiu-se com o propósito de “preparar os alunos para o 

debate por meio da apresentação do filme “O Grande Desafio, e conduzi-los, por meio 

de um roteiro, a observarem passagens do filme que pudessem contribuir para o de-

bate em sala de aula”. 

Mais uma vez, cumpre destacar uma questão muito presente no contexto da 

sala de aula, que, em geral, trabalha com base numa lista pré-definida de conteúdos 

a serem desenvolvidos num determinado espaço de tempo, sem, com isso, resguar-

dar momentos de monitoramento e ajustes necessários. Isso se dá, muitas vezes, sob 

pena de não dar tempo de “vencer os conteúdos” estabelecidos para cada série/ano. 

Por fim, além desse olhar vertical sob o conjunto dos objetivos, dos procedi-

mentos e das reflexões separadamente, pareceu-nos conveniente observar pelo me-

nos uma oficina por inteiro. Nesse caso, utilizando o mesmo critério para a escolha 

das oficinas (maior número de participantes), tomamos, por base, a oficina de número 

8, a qual contou com a participação de 28 alunos. O registro completo dessa oficina 

consta no quadro a seguir (Quadro 11). 
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Quadro 11 – Oficina 8 

 

OFICINA 8 

Objetivos 

 Continuar a realização do debate do dia anterior;  

 Oportunizar situações, nas quais a interação pela linguagem seja 
um exercício reflexivo de defesa de um ponto de vista, pautado no 
respeito pelo outro como sujeito interlocutor;  

 Refletir sobre a atividade realizada;  

 Oralizar parecer sobre argumentação dos colegas. 

Procedimentos 

 Divisão e organização da turma, considerando os diferentes papéis 
envolvidos na atividade; 

 Distribuição etiquetas para os alunos a fim de identificá-los;  

 Controle do tempo do debate por parte dos mediadores;  

 Observação, por parte das BIDs, da participação dos grupos que 
compõem o debate: mediadores, debatedores, observadores e 
plateia;  

 Organização das considerações finais por parte dos debatedores, 
para retomada geral. 

Reflexões 

 No início da continuação das atividades, os debatedores realiza-
ram considerações finais enfatizando ou acrescentando argumen-
tos que defendiam suas posições. Esse procedimento foi impor-
tante, pois os alunos que não estavam presentes no dia anterior 
puderam ter noção dos argumentos utilizados pelos grupos da de-
fesa e da contestação. 

 Nesse dia, todos os alunos queriam manifestar suas opiniões, con-
tribuir com argumentos que faltaram e elogiar os que foram expos-
tos. A participação foi intensa e apenas dois alunos, que estavam 
no grupo de observação da contestação, não se manifestaram. Al-
guns alunos da plateia manifestaram, que se houver outro debate, 
gostariam de pertencer ao grupo dos debatedores. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A oficina 8 teve, como foco, a continuação do debate iniciado na oficina 7. Nesse 

sentido, os objetivos propostos foram coerentes com os propósitos do trabalho com 

esse gênero: “Oportunizar situações nas quais a interação pela linguagem seja um 

exercício reflexivo de defesa de um ponto de vista, pautado no respeito pelo outro 

como sujeito interlocutor”, seguido da perspectiva de reflexão sobre a atividade reali-

zada por meio da oralização de um parecer sobre os argumentos utilizados pelos co-

legas. Isso, para nós, em consonância com o andamento do trabalho como um todo. 

Com relação aos procedimentos, entendemos que pela natureza da oficina, as 

práticas situadas no eixo dos fatores de mediação concentraram-se no nível das 

ações, em encadeamentos que permitissem a realização do debate como “divisão e 
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organização da turma, considerando os diferentes papéis envolvidos na atividade; dis-

tribuição de etiquetas para os alunos a fim de identificá-los; controle do tempo do de-

bate por parte dos mediadores; observação, por parte das BIDs, da participação dos 

grupos que compõem o debate: mediadores, debatedores, observadores e plateia; 

bem como organização das considerações finais por parte dos debatedores, para re-

tomada geral”, com tarefas de responsabilidades da BIDs e tarefas para os alunos. 

No que diz respeito à reflexão, cremos que, mais uma vez, alguns tópicos foram 

abordados e outros não. Destacamos que o início da reflexão traz um relato sobre o 

que aconteceu no início do debate. Nesse sentido, especialmente na relação com os 

objetivos, percebemos que, embora um deles tenha sido “Oportunizar situações, nas 

quais a interação pela linguagem seja um exercício reflexivo de defesa de um ponto 

de vista, pautado no respeito pelo outro como sujeito interlocutor”, no nível reflexivo, 

as observações recaem muito mais sobre a importância da atividade para os alunos 

que faltaram à oficina anterior do que para a avaliação sobre a situação comunicativa 

realizada, ou seja, para a avaliação da realização ou não do processo concreto de 

interação pela linguagem. 

Em relação ao propósito de “Refletir sobre a atividade realizada”, encontramos 

registros relativos à participação dos alunos de modo mais efetivo (Nesse dia, todos 

os alunos queriam manifestar suas opiniões [...]; A participação foi intensa e apenas 

dois alunos, que estavam no grupo de observação da contestação, não se manifesta-

ram; Alguns alunos da plateia manifestaram que, se houver outro debate, gostariam 

de pertencer ao grupo dos debatedores). Já quanto ao propósito de “Oralizar parecer 

sobre argumentação dos colegas”, o registro deu conta de observar que os alunos 

contribuíram com argumentos que faltaram na etapa inicial do debate, desenvolvido 

na oficina 7 e elogiaram os argumentos que foram expostos. 

Ou seja, de modo geral, pareceu-nos que algumas questões poderiam ter sido 

observadas no alinhamento com os objetivos e procedimentos propostos, com desta-

que para a tarefa que as próprias BIDs se comprometeram a realizar em relação à 

observação da participação dos grupos que compuseram o debate: mediadores, de-

batedores, observadores e plateia.  De modo bastante amplo, algumas considerações 

foram feitas, mas não temos indicadores do desempenho de cada um dos grupos, 

bem como do próprio debate como um todo, na perspectiva do desenvolvimento do 

desempenho discursivo dos alunos no que diz respeito ao campo argumentativo por 
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meio de exercício com o gênero oral debate. Desse modo, acreditamos que tenha 

ficado ausente uma parte importante do processo formativo inicial e do próprio traba-

lho docente: o monitoramento das atividades propostas no contexto escolar de forma 

concreta e produtiva. 

Cremos, entretanto, que essas fragilidades não chegaram a comprometer o an-

damento das oficinas, muito menos o trabalho como um todo. Contudo, revelaram 

algumas questões bastante comuns no trabalho docente, em que uma boa parte dos 

professores tende a adotar, acriticamente, os mesmos procedimentos didáticos incon-

sistentes com os quais foram escolarizados ou tem a tendência a atuar com base na 

intuição, sem conhecimento, compreensão ou talvez instrumentos que possam ava-

liar, reavaliar, confirmar ou reajustar os percursos desenhados. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta seção, intitulada de considerações finais, tem, por objetivo, esboçar as 

reflexões que encontramos por meio dessa investigação. Levando-se em conta o con-

torno da questão inicial proposta, relacionada à análise do PIBID/Português como um 

referencial formativo capaz de ancorar um DPC, à luz da THA, esse capítulo constitui-

se também como um caminho que nos permite tensionar algumas questões, bem 

como pensar em possibilidades de ação para o dia-a-dia da formação inicial, especi-

almente no que diz respeito à necessidade de vínculo entre as agências formadoras 

e as escolas de educação básica; entre os professores em formação e os professores 

que atuam na formação inicial ou no mercado de trabalho docente, a escola. 

Nesse sentido, debruçamo-nos em torno de dois tópicos centrais: reflexões so-

bre o PIBID como um programa nacional e, especificamente, sobre o PIBID/Portu-

guês, objeto de nosso estudo. 

 

7.1 O PIBID COMO UM TODO 

 

No portfólio de objetivos do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Do-

cência (PIBID), estão perspectivas relacionadas ao incentivo à formação de docentes 

em nível superior para a educação básica, à contribuição com a valorização do ma-

gistério e à elevação da qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 

licenciatura, através da promoção e da integração entre educação superior e educa-

ção básica.  

Cabe, todavia, ressaltar que, embora não seja escopo desta investigação ava-

liar a eficácia e a abrangência do programa em nível nacional/macro, um olhar sobre 

esses fatores, do mesmo modo, faz-se necessário nesse momento de conclusões e  

reflexões. 

Ainda que, no imaginário coletivo, muitas vezes ratificado por discursos políti-

cos e midiáticos, pensar no incentivo à formação de docentes, na valorização do ma-

gistério e na elevação da qualidade da formação inicial de professores constitua-se 

em tarefas relativamente simples, o reducionismo da questão se antagoniza com a 

proposta do programa.  
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Em que pesem os elevados números obtidos pelo programa, no que diz res-

peito à concessão de bolsas e/ou à participação de sujeitos tanto das IES proponentes 

como das escolas participantes, pensar na valorização da profissionalização docente 

requer políticas de cunho mais abrangente. Para Freitas (2007)71, a desvalorização 

da profissão é uma questão central no campo da formação de professores  e está 

relacionada a vários aspectos, tais como 

 

a ausência de um piso salarial, de jornada integral de trabalho e concentração 
em uma escola. Também não há perspectiva de futuro, pois não temos uma 
carreira e condições adequadas de trabalho na escola pública, o que acaba 
por afastar os jovens da carreira e os professores do campo de trabalho. É 
essa a razão da falta de professores em muitas áreas, que acabam atraindo 
a juventude, nas universidades, para os bacharelados em áreas mais promis-
soras. Temos também uma crise estrutural e institucional nos processos for-
mativos. A predominância de cursos nas IES privadas, isoladas, afastados 
dos espaços de produção de conhecimento e pesquisa, impede que tenha-
mos uma formação de qualidade elevada de profissionais da educação para 
atuação na educação básica (FREITAS, 2007). 

 

Em recente investigação acerca do conceito de “parceria” proposto em docu-

mentos oficiais publicados no Diário Oficial da União que tratam, direta ou indireta-

mente, do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, Mateus (2014) 

recontextualiza os pressupostos presentes na base dos objetivos do programa lança-

dos sobre o incentivo e a valorização do magistério, por meio da aproximação entre 

os níveis de ensino 

 

O primeiro pressuposto opera, por um lado, para a responsabilização das IES 
pela crise do magistério e pelos baixos índices educacionais provocando, por 
outro, o apagamento das questões de base estrutural, nas quais estão impli-
cadas as próprias políticas educacionais vigentes. Ele constitui a base sobre 
a qual novos papéis são projetados para professores das IES e cria as con-
dições para justificar o deslocamento da formação inicial das universidades 
para as escolas. O segundo pressuposto repete o que documentos anteriores 
já indicavam como solução para a crise que se apresenta na educação, qual 
seja, a parceria, e o terceiro sela as novas (dis)posições tanto para os licen-
ciandos quanto para os professores da educação básica (MATEUS, 2014, p. 
371). 

 

Dito de outra forma, se por um lado não se pode considerar que a proposta do 

programa alcance um mérito tão promitente como o proposto nos documentos oficiais 

produzidos pela CAPES; por outro lado, suas ações resguardam um valor significativo 

                                                           
71 Disponível em: http://www.contee.org.br/noticias/educacao/nedu17.asp. Acesso em out. 2015. 
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se consideradas algumas dificuldades históricas no campo da formação de professo-

res, em especial, no que se refere a questões de caráter operacional da articulação 

universidade-escola. 

Para diversos pesquisadores da área, é consenso a necessidade de intercâm-

bios mais estáveis entre mercado e academia, sobretudo, para a superação da desar-

ticulação entre teoria e prática. Via de regra, sistemas de cooperação costumam ocor-

rer, com mais frequência, por meio da realização de estágios supervisionados. Toda-

via, não se pode afirmar que, em todos os casos, constituam-se articulações favorá-

veis, como as identificadas no modelo PIBID. 

A título de ilustração, cita-se, novamente, o trabalho desenvolvido por Kist 

(2007), em pesquisa anterior 

 

A expectativa inicial das escolas é a de que os estagiários assumam turmas 
e tenham total responsabilidade sobre elas: conduzindo todas as aulas da 
área disciplinar em questão, preparando as aulas, elaborando, aplicando e 
corrigindo as avaliações utilizadas, entretanto, na maioria das escolas, [...] 
não há uma previsão e/ou orientação quanto à participação do estagiário em 
atividades extraclasse, como reuniões, por exemplo. Em algumas escolas, os 
avisos de reunião ficam em um quadro-mural à espera da leitura e da partici-
pação dos professores, em outros a participação só é permitida para profes-
sores efetivos (KIST, 2007, p. 130). 

 

Ou seja, se de um lado os estágios, por si só, não têm garantido, ao longo da 

formação docente, intercâmbios de sucesso entre academia e mercado, o PIBID tem 

revelado essa possibilidade na medida em que fomenta relações mais estáveis e, so-

bretudo, mais consistentes, através do contato permanente entre professores das es-

colas, das academias e dos alunos de graduação. 

Nesse sentido, de acordo com algumas questões do estudo avaliativo do pro-

grama PIBID realizado pela Fundação Carlos Chagas pelos pesquisadores GATTI et 

al. (2014), os estudantes bolsistas revelaram que a experiência com o PIBID gerou a 

valorização da docência, bem como a formação mais qualificada e menos insular, 

tendo em vista a possibilidade do contato direto já no início de curso, com a escola 

pública, seu contexto, seu cotidiano e seus alunos. Os professores supervisores das 

escolas consideraram que a participação no programa contribuiu com uma formação 

continuada qualificada dos docentes das escolas, gerando estímulo para a busca de 

novos conhecimentos e para a continuidade de estudos. Ainda, aproximou o professor 

da escola do meio acadêmico, ajudando-o a articular o conhecimento acadêmico com 
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o conhecimento da prática, em uma perspectiva formativa. E os professores das IES, 

por sua vez, revelaram que o PIBID favoreceu a aproximação com a realidade e com 

as necessidades da escola básica, propiciando novas visões sobre o ensino e a prá-

tica docente. Além disso, eles afirmaram que esse projeto os ajudou a questionar, 

construtivamente, a qualidade das práticas formativas no âmbito da docência na pró-

pria IES. 

Levando-se em conta os aspectos positivos levantados nessa investigação, em 

especial no PBID/Português, e as questões apontadas pelo estudo avaliativo da Fun-

dação Carlos Chagas, identificamos alguns desdobramentos que nos permitem pen-

sar e projetar algumas questões sobre a formação docente, conforme ilustra a figura 

a seguir (Figura 21). 
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Figura 21 – Desdobramentos decorrentes do PIBID 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Embora essa demanda nos convide a pensar em perspectivas futuras de inves-

tigação no campo da formação docente, cremos que a resposta a essa questão possa 

estar assentada na própria perspectiva da THA, a partir de um movimento que articule 

Nesse caso, como 
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numa proposição 

dessa natureza em 
larga escala e de 

forma 
permanente?

Isto é, não faz parte das 
atividades curriculares 

dos cursos de 
licenciatura alcançando 
a totalidade de alunos 
neles matriculados  tão 

pouco, até esse 
momento, constitui-se 

como programa de fluxo 
contínuo garantido no 
orçamento das IES.

O PIBID, na qualidade 
de um programa 

institucional, funciona 
através do lançamento 
de editais internos nas 
agências formadoras, 

contando com a 
participação daqueles 
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convidados a 
experenciá-lo.
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protocolos de legitimação da carreira docente, ou, como aponta Richter (2015c), na 

criação de uma comunidade molecular de prática profissional, passando pela criação 

de associações centralizadas no próprio trabalho especializado. A título de exemplo, 

na criação de uma sociedade de ensino de língua materna, até culminar no Poder 

Legislativo, isto é, na apresentação e tramitação de uma proposta de lei federal regu-

lamentadora do Profissional de Letras, dando ao professor autonomia para gerir seu 

trabalho especializado, por meio da criação de Conselhos Federal e Regionais. 

No caso específico da formação do professor de Língua Materna, trata-se de 

disseminar e sedimentar um conceito de profissionalização que, além de holístico, 

destaque a necessidade de o profissional viver seu papel visceralmente no cotidiano, 

e não fazer dele um mero faz-de-conta, uma atividade exercida de forma distanciada 

de seu papel em termos afetivo-identificatórios.  

 

Tornar-se sujeito na esfera profissional é identificar-se com um modelo de 
profissional compartilhado com seus pares e investir nele sua afetividade, sua 
energia motivacional. E também transformar os resultados de sua busca, sua 
inquietação, em contribuições para a construção do seu papel, ou seja, inter-
nalizar tudo aquilo que resultar de sua trajetória de desenvolvimento, integrar 
tudo isso no seu ego profissional, construindo sua subjetividade laboral indi-
vidual como réplica e particularidade de uma universalidade que é a subjeti-
vidade social do profissional como identidade de classe (RICHTER, 2015c, p. 
14). 

 

 No caso específico do professor de língua materna, com base na THA, consi-

dera-se uma formação pautada na superação tanto do desvio aos meios quanto da 

acrasia, isto é, na implementação de uma formação de recursos humanos a partir de 

relações parametrizadas (enquadramento) capazes de fornecer know-how suficiente 

para a constituição de um ego profissional, o qual integre teoria e prática, num para-

digma sociointeracionista. 

 

7.2 O PIBID/PORTUGUÊS 

 

O paradigma indiciário, como método investigativo, tem suas bases assentadas 

na semiótica médica, disciplina que permite diagnosticar, nas palavras de GINZBURG 

(1989, p. 151), “as doenças inacessíveis à observação direta na base de sintomas 

superficiais, às vezes irrelevantes aos olhos dos leigos”. 
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 No caso da investigação aqui proposta, pode-se dizer que o mesmo trajeto 

epistemológico foi trilhado. Na busca pela análise das atividades realizadas pelo sub-

projeto sob o olhar da THA, em especial, o que se pretendeu estava relacionado à 

identificação da existência de um DPC e, portanto, do reconhecimento de uma empa-

tia profissional suficientemente consistente e madura, capaz de proporcionar uma ali-

ança didática sólida no desenvolvimento teórico-prático consciente, num paradigma 

sociointeracionista de ensino de língua materna. 

 Um dos grandes princípios do DPC é a horizontalização entre academia e mer-

cado, isto é, o rompimento com a ideia paternalista e, por vezes, dogmática de que é 

na academia que se encontram as soluções e os princípios que devem reger a escola, 

cabendo a esta obedecer e seguir o que aquela determina.  

 Na contramão desse patriarcalismo, o DPC preconiza um trabalho que parta de 

um processo dialógico, horizontal e triádico, integrando academia, graduação e mer-

cado. Consiste em afirmar que, a partir de diagnoses longitudinais e constantes, sejam 

priorizadas, em formação inicial e em pesquisas acadêmicas, as demandas da escola 

e haja aderência entre academia e mercado. 

 Nesse sentido, podemos afirmar, com bastante tranquilidade, que é certo que 

a proposta do PIBID, como um programa de fomento e valorização da formação do-

cente, não pode ser considerada a única possibilidade para o DPC, mas, no caso, o 

subprojeto PIBID/Português mostrou-se como um caminho possível e bastante signi-

ficativo na construção de relações mais sólidas entre agências formadoras e mercado 

de trabalho, no gerenciamento da fragmentação profissional, nos problemas decor-

rentes da não regulamentação da docência como profissão e na existência não só de 

condutas como de práticas constitutivas e exercitivas distintas numa mesma área de 

conhecimento, nesse caso, de língua materna. 

 

De um ponto de vista mais imediato, trata-se de desenvolver know-how para 
o desenvolvimento docente, inicial e em serviço. Entram aí a escuta do su-
pervisor, por exemplo, com os conceitos de empatia, congruência e acolhi-
mento enquadrativo, voltados para a construção de um ego e identidade pro-
fissionais consistentes e capazes de autocrescimento. Para o estudante, a 
superação da acrasia e da integração insuficiente de teoria e prática. Para o 
docente do mercado, em serviço, a reconstrução enquadrativa do seu papel, 
para que os saberes obtidos em graduação, frequentemente estéreis do 
ponto de vista didático, sejam transmutados em competência docente 
(RICHTER, 2015c, p. 05-06). 
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Com especial atenção para a importância do Desenvolvimento Profissional 

Corresponsável (DPC), problema proposto por esta pesquisa, a versão atual da THA 

parte do princípio de que somente através de uma formação e/ou capacitação inte-

grada inicial, e em-serviço, é que se pode pensar numa aliança laboral consistente, 

com vistas à construção de um papel profissional docente sólido, o qual alinhe ativi-

dades-fim e atividades-meio.  

Essa aliança laboral consistente é o que pode romper, de um lado, com práticas 

docentes fragmentadas e, por outro, com a constituição de um corpo profissional jurí-

dico e socialmente reconhecido e autogerenciável. Interpostos pelos mais variados 

setores da sociedade, limitados a decisões do poder público, não apenas em temos 

salariais e de carreira, mas de toda espécie como definição de currículo, de concep-

ções de ensino, de gerenciamento da atividade docente, os hoje semiprofissionais da 

Educação (com exceção dos profissionais de Educação Física, emancipados em 

1998) encontram-se como que numa espécie de limbo, num descaminho, com incer-

tezas de toda ordem. 

Logo, em profissões regulamentadas, em que um corpo profissional consis-

tente, organizado e endogenamente constituído assume os rumos da profissão, a si-

tuação é bem diferente. A título de exemplificação, apresentamos a figura a seguir 

(Figura 22). 

 

Figura 22 - Comunicado do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Sul 

 

 
Fonte: Jornal Zero Hora, 08/07/2009 
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 A situação diz respeito a um comunicado do Sindicato dos Médicos do Rio 

Grande do Sul, no sentido de alertar a classe médica a não participar de um concurso 

público da prefeitura de uma cidade do interior do estado, tendo em vista que a vaga 

em questão não oferece o piso salarial estabelecido pela categoria, tratando-se ape-

nas de um contrato emergencial de trabalho, que não garante a permanência no cargo 

e, portanto, apresenta problemas quanto à progressão funcional. Além disso, lança 

um recado ao município, no sentido de alertar para a seriedade no tratamento da sa-

úde, “com mais planejamento e menos improvisações”. 

 Ou seja, como já abordamos, as profissões regulamentadas, por serem dota-

das (por lei federal) de respaldo jurídico para a autogestão de seu território de atuação, 

são autorregidas por um senso de emancipação, com território de atuação alicerçado 

por regras, padrões, estruturas de carreira, comprometimento afetivo e identificatório 

de seus membros ─ conjuntura profissional acatada pelos sujeitos leigos que, destitu-

ídos de conhecimento especializado, contratam e se assujeitam aos serviços presta-

dos numa relação de confiança com o profissional.  

 Com respeito à perspectiva de profissionalização, também Celani (2001, p. 24) 

acrescenta sua contribuição e define profissionais como 

 

pessoas que têm o comando de um corpo de conhecimento e que têm uma 
relação profissional com seus clientes. [...] o conhecimento provém das áreas 
de interesse cognitivo, variando de acordo com a profissão. Os clientes são 
pessoas que necessitam de serviços especializados e que têm a possibili-
dade de remunerar quem os presta (CELANI, 2001, p. 24). 

 

É nessa direção que a THA vem propor uma aliança laboral por meio do DPC, 

na medida em que pensar na existência de um DPC significa, sobremaneira, conside-

rar, de modo preciso, uma triangulação ou, dito de outra forma, uma horizontalização 

profissional com o objetivo de proceder à capacitação integrada inicial e em-serviço 

com o concomitante fortalecimento da classe. Para isso, é condição sine qua non uma 

aliança profissional e, no caso do ensino de língua materna, uma aliança linguodidá-

tica. 

Assim, tomando como referência o modelo de aliança laboral proporcionado 

pelo programa PIBID e considerando a descrição dos impactos das ações/atividades 

do projeto de Português/UFSM na formação de professores; nas licenciaturas envol-

vidas, educação básica, pós-graduação e escolas participantes; nas contribuições 
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para as licenciaturas da IES, detectamos, inicialmente, o quanto a relação de proximi-

dade entre universidade e escola se reveste de fundamental importância para o pro-

cesso de formação de professores, sobretudo, para a formação inicial com vista a 

possíveis desdobramentos de um horizonte autopoiético. 

Kist (2007), em pesquisa sobre a importância do estágio curricular como ponto 

de contato entre universidade e escola, apontou, nos relatos dos estagiários de cursos 

de licenciatura, essas mesmas preocupações 

 

A grande maioria dos estagiários apresenta uma série de preocupações rela-
cionadas à primeira experiência em sala de aula como professor, ou seja, 
sobre o fato de ter que “dar aula pela primeira vez”, entre as quais destaca-
mos: expectativa em relação à aceitação e ao respeito da turma pelo estagi-
ário, insegurança em relação aos procedimentos, às atitudes e às posturas a 
serem adotadas em sala de aula, timidez, dificuldade em conduzir uma aula, 
em gerenciar o tempo na sala de aula, em se relacionar com os alunos, inclu-
indo o fato de ser avaliado por eles e pela própria escola, “dar aula” na posi-
ção de estagiário, falta de experiência em conduzir situações inesperadas na 
sala de aula, como a reprovação dos alunos em relação à metodologia (KIST, 
2007, p. 98). 

 

Ou seja, nessas preocupações, constatou-se, mais uma vez, a importância das 

atividades do subprojeto, as quais proporcionaram uma primeira experiência docente 

aos futuros professores. Isso foi feito a partir de um modelo de inserção escolar que 

permitiu a constituição de uma base mais segura para eles, com destaque para, pelo 

menos, duas questões: primeiro, a superação da acrasia; segundo, a contramão da 

perspectiva de esvaziamento ou de distanciamento da universidade em relação ao 

mercado de trabalho. 

Nas palavras de Richter (2015c, p. 01), a acrasia está relacionada à “dissocia-

ção entre o pensar e o agir”. Contudo, no caso do trabalho desenvolvido pelo subpro-

jeto, percebemos uma proposta que segue justamente a direção contrária. Ao alegar 

a congruência entre pensar e agir, o grupo assumiu a superação dessa mazela, inver-

tendo a lógica da discrepância “entre o que a pessoa diz que pensa e assume e o que 

ela efetivamente pratica no contexto considerado”. 

Num segundo plano, essa avaliação também é reveladora da contramão de um 

discurso bastante comum, tanto para docentes em formação, quanto para docentes 

em serviço, o de que o trabalho realizado, efetivamente, pela maioria dos cursos de 

formação, é dotado de um distanciamento crônico em relação ao mercado/contexto a 

que se destina. 
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Ao revelar a consonância entre o trabalho de planejamento, estudo e discus-

sões, desenvolvido, de forma coletiva, nas reuniões e nas demais ações do grupo, a 

proposta do programa de língua materna conseguiu transpor a histórica alegação de 

distanciamento. Desse modo,  demonstrou sentido entre uma coisa e outra, isto é, 

entre o lugar conferido à universidade, na execução de atividades-meio, e o lugar da 

escola responsável pelas atividades-fim. 

Logo, avaliar como positivo o desenvolvimento de habilidades, como argumen-

tação em textos orais e escritos, revela o quanto a aliança (linguodidática), entre mer-

cado e academia, favoreceu a aprendizagem dos alunos da escola e o quanto a escola 

se mostrou disposta a trabalhar com gêneros dessa natureza.  

Ainda que os PCNs e as OCEMs tenham sinalizado, há mais de uma década, 

a necessidade do trabalho com gêneros textuais, incluindo os orais, essa não costuma 

ser uma prática rotineira nas escolas, não só pela falta de capacitação dos professores 

para a realização desse trabalho, mas também pela própria ausência desses textos e 

atividades dessa ordem na grande maioria das coleções didáticas disponíveis nas ins-

tituições escolares. 

Cabe destacar uma perspectiva já defendida por Richter (2015a), no que diz 

respeito às relações binárias e ternárias, nos processos formativos. A defesa segue 

na direção de que uma relação binária (professores da academia + alunos de licenci-

atura) pouco avança, do ponto de vista qualitativo e integral, o quadro formativo do 

futuro professor, sendo necessárias relações do tipo ternárias. Ou seja, sugere-se que 

 

a superação da acrasia e a construção de um ego profissional não fragmen-
tado e fundamentado no princípio de enquadramento devem desacoplar as 
dimensões do imaginário e do simbólico, introduzindo na aliança binária um 
terceiro elemento, qual seja, a aliança por parte do profissional do mercado, 
isto é, da atividade-fim, resultando a relação triádica de formação profissional 
que a THA denomina desenvolvimento profissional corresponsável 
(RICHTER, 2015a, p. 101-102) 

 

A esse respeito, acrescentamos as palavras de Silva e Capelle (2013) a res-

peito da teoria da subjetividade de González Rey (2003, p. 240). Rey explica que a 

subjetividade, vista sob o enfoque histórico-cultural, “se orienta para uma apresenta-

ção da subjetividade que em todo o momento se manifesta na dialética entre o mo-

mento social e o individual”. 
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Em outras palavras, na indissociabilidade entre o individual e o social é que se 

constrói o sujeito histórico-cultural. No caso do professor, como sujeito histórico-cultu-

ral, reveste-se de inequívoca importância que o momento social seja constituído por 

uma relação ternária entre academia, alunos de licenciatura e escola. 

Lembrando que a base de um DPC está assentada numa relação horizontal, 

entre academia e mercado, essa constatação do grupo é bastante sinalizadora de que 

um trabalho desenvolvido nos moldes do PIBID/Português garante a construção de 

uma aliança, em especial, linguodidática, na medida em que rompe com a atitude 

dogmática e paternalista da universidade em relação à escola. 

Sobre isso, Richter (2015c, p.17) deixa bastante claro que, por meio de um 

procedimento formativo fundamentado em um DPC, é possível 

 

inverter o sentido das vozes, de modo que tudo começa com as questões 
levantadas a partir da própria prática linguodidática contextualizada. [...] Cabe 
ao profissional com função assessorial abrir-se para a palavra do colega es-
colarizador enquanto sujeito integral. Mas, por outro lado, cabe a este apren-
der a dizer em jargão profissional, sem o que não há como construir o indis-
pensável espaço de assimetria sistêmica, nem mesmo entrar em enquadra-
mento (RICHTER, 2015c, p. 17). 

 

Concluímos, assim, que, por meio do trabalho do subprojeto, identificamos não 

só o respeito à horizontalização formativa, como também uma sinalização de assime-

tria sistêmica, dada, por um lado, pela aliança laboral constituída por meio do modelo 

de trabalho estabelecido e, por outro, pelo manejo de conceitos compartilhados entre 

academia e mercado (escola). Assim, no que diz respeito ao nosso problema inicial 

de pesquisa e aos nossos objetivos, podemos considerar o subprojeto PIBID/Portu-

guês como um referencial formativo com forte tendência ao ancoramento de um DPC 

e seus desdobramentos: princípios de enquadramento de trabalho proposto pela THA; 

ausência de problemas nas interfaces do enquadramento; configurando, consequen-

temente, ausência de desvios aos meios e relações com o paradigma sociointeracio-

nista no quadro conceitual do ensino de Língua Materna reveladores do que a THA 

denomina de superação da acrasia.  

Por outro lado, evidenciamos, também, sem a intenção de cair num lugar co-

mum ou dizer o já-dito por muitos discursos políticos e midiáticos, que o desenvolvi-

mento de ações da mesma natureza e objetivos do PIBID, em larga escala, passa  
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pela elaboração  e efetivação de políticas públicas que valorizem amplamente a pro-

fissão docente, qualificando suas condições de trabalho e encaminhando mudanças 

necessárias e urgentes aos tempos e espaços escolares. 

Essas mudanças, por sua vez, impõem-nos a necessidade de continuarmos 

investigando o campo da formação docente, em especial, do professor de Língua de 

Materna, no sentido de alcançarmos verdadeiro e amplo êxito na superação da acra-

sia e no desvio aos meios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



176 
 

 

  



177 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABREU, Antônio Suárez. A arte de argumentar: gerenciando emoções. In: Condições 
da argumentação. São Paulo: Ateliê, 2001. 

AMARAL, Joseane. Retratos da Docência em Textos de Revista: expectativa, papel 
social e emancipação, um estudo comparativo entre letras e educação física. 
Dissertação de Mestrado, PPGL/UFSM, 2012. 

ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo Afonso de. Estudo de Caso em Pesquisa e avaliação 
educacional. Brasília: Liber Livro Editora, 2005. 

ANTUNES, Irandé. Aula de Português: encontro e interação. São Paulo: Parábola 
Editorial, 2003. 

______. Fundamentos para a análise de textos: o foco em aspectos globais. In: AN-
TUNES, Irandé. Análise de textos: fundamentos e práticas. São Paulo: Parábola 
Editorial, 2010. 

BARREIRO, Iraíde Marques de Freitas; GEBRAN, Raimunda Abou. Prática de En-
sino e Estágio Supervisionado na Formação de Professores. São Paulo/BRA: 
Avercamp, 2006. 

BATESON, Gregory. Mente e Natureza: a unidade necessária. Trad. Cláudia Gerpe. 
Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1986. 

BEZERRA, Maria Auxiliadora. Ensino de Língua Portuguesa e Contextos Teórico-
Metodológicos. In: DIONISIO, Angela Paiva et al. (org.) Gêneros textuais e ensino. 
Rio de Janeiro: Lucerna, 2005. 

BOLÍVAR, Antonio. A escola como organização que aprende. In: CANÁRIO, RUI 
(org.). Formação e situações de trabalho. Porto/POR: Porto Editora, 1997. (Colec-
ção “Ciências da educação”, 25). p.79-100  

BRASIL, Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação. Parecer 492 de 
03/04/2001 – Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 
Letras. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0492.pdf. 
Acesso: out. 2015. 

BRASIL. Decreto n. 7.219 de 25/06/2010. Dispõe sobre o Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação a Docência e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/diversos/DecretoPIBID_240610.pd
f. acesso em: set. 2015. 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação 
Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais terceiro e quarto ciclos do 
ensino fundamental: introdução aos parâmetros curriculares nacionais. Brasília, DF: 
MEC/SEF, 1998. 

BRASIL. Portaria Nº 096, de 18 de julho de 2013. Aprova o Regulamento do 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). Disponível em: 

 



178 
 

 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_096_18jul13_A
provaRegulamentoPIBID.pdf. Acesso em: set. 2015. 

BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Orientações curriculares do ensino 
médio. Brasília. MEC/SEB, 2008. 

BUSATO, Zelir Salete Lago. Avaliação nas Práticas de Ensino e Estágios: a 
importância dos registros na reflexão sobre a ação docente. Porto Alegre/BRA: Editora 
Mediação, 2005. 

CAMPS, Anna. Texto, processo, contexto, atividade discursiva: diferentes pontos de 
vista sobre a atividade de aprender e de ensinar a escrever. In: CAMPS, Anna. et al. 
Propostas didáticas para aprender a escrever. Porto Alegre: Artmed, 2006. p. 13-
31. 

CANARIO, Rui (Org.). Formação e situação de trabalho. Porto/PORT: Porto Editora, 
1997. 

CANDAU, Vera Maria Ferrão. Formação Continuada de professores: tendências atu-
ais. In: REALI, Aline Maria de Medeiros Rodrigues e MIZUKAMI, Maria da Graça Ni-
coletti (orgs.). Formação de professores: tendências atuais. São Carlos: EDUFS-
Car, 1996. 

CAVICHIOLI, Fabrícia. Interferência do Enquadramento de Trabalho nas 
Representações sobre o Ensino de Leitura no Contexto de Formação Inicial 
Docente sob o Entendimento da Teoria Holística da Atividade. Tese (Doutorado 
em Estudos Linguísticos) - Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2012. 

CELANI, Maria Antonieta Alba. Ensino de línguas estrangeiras: ocupação ou 
profissão? In: LEFFA, Vilson J. (Org.). O professor de línguas estrangeiras: 
construindo a profissão. Pelotas, 2001, v. 1, p. 21-40. 

CERRI, Yara Lygia Nogueira Sáes. O modelo de Tutoria na Formação de Professores. 
In: Congresso de Iniciação Científica, 10. UNIMEP, Piracicaba, SP, Brasil, 2002.  

CORREA, Marcia Cristina; GUIMARÃES, Ana Maria Mattos (Org.) Formação 
continuada de professores de Língua Portuguesa: desafios e possibilidades. Santa 
Maria: PPGL Editores/UFSM. 2012. 

DELORS, Jacques. Educação: um tesouro a descobrir. Relatório para a UNESCO da 
Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI. São Paulo: Cortez, 1998. 

DEVELAY, Michel. De I'apprentissage à I'enseignement: pour une epistémologie 
scolaire. (Da aprendizagem ao ensino: por uma epistemologia escolar). Paris: ESF 
éditeur, 1995. 

DOLZ, Joaquim.; SCHNEUWLY, Bernard.; PIETRO, Jean-François de. Relato da ela-
boração de uma sequência: o debate público. In: RIBEIRO, R. M. Construção da 
argumentação oral no contexto do ensino. São Paulo, Editora Cortez, ano 2004. 

ENGESTRÖM, Yrjö. Learning by Expanding: an activity-theoretical approach to 
developmental research. Helsinki, Filand: Orienta-Konsultit Oy, 1987. 



179 

 

 

FONSECA, João José Saraiva da. Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: 
UEC, 2002. Apostila. Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=oB5x2S 
ChpSECeprintsec=frontcoverehl=pt-BR#v=onepageeqef=false. Acesso em: set. 2015 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 10ª ed. Rio de Janeiro: Editora Paz e 
Terra,1981. 

______. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 28 ed. 
São Paulo: Paz e Terra, 1996. (Coleção Leitura) 

FREITAG, Felipe. Alunos Autores no Ensino Médio: (Re) Educação Linguoliterária 
na Teoria Holística da Atividade e Instrumentalização Docente através da Pesquisa-
Ação. Dissertação (Mestrado em Estudos Linguísticos) - Universidade Federal de 
Santa Maria, Santa Maria, 2016. 

GATTI, Bernardete A. A Construção da Pesquisa em Educação no Brasil. Brasília, 
DF/BRA: Plano Editora, 2002. (Série “Pesquisa em Educação”, 1). 

______.; ANDRÉ, Marli E. D. A.; GIMENES, Nelson A. S.; FERRAGUT, Laurizete 
(pesquisadores). Um estudo avaliativo do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (PIBID). São Paulo: FCC/SEP, 2014.        Disponível em: 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/24112014-pibid-
arquivoAnexado.pdf. Acesso em: set. 2015. 

GERALDI, João Wanderlei. Concepções de Linguagem e Ensino de Português. In: 
GERALDI, João Wanderlei (org.). O Texto na Sala de Aula. São Paulo: Editora Ática, 
1995. 

GERHARDT, Tatiana Engel e SILVEIRA, Denise Tolfo (org.) Métodos de pesquisa. 
(coordenado pela Universidade Aberta do Brasil – UAB/UFRGS e pelo Curso de 
Graduação Tecnológica – Planejamento e Gestão para o Desenvolvimento Rural da 
SEAD/UFRGS). – Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. 

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. – 8. reimpr. -
São Paulo: Atlas, 2007. 

GINZBURG, Carlo. Mitos, Emblemas, Sinais: morfologia e história. Trad. Federico 
Carotti. 2. ed. 6. reimp. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 

GONZALES-REY, Fernando. Luis. O social na Psicologia e a Psicologia Social: a 
emergência do sujeito. Petrópolis: Pioneira Thomson, 2004. 

______. Sujeito e Subjetividade: uma aproximação histórico-cultural. São Paulo: 
Thomson Learning, 2003. 

______. O valor heurístico da subjetividade na investigação psicológica. In: GON-
ZALEZ REY, F. L. (Org). Subjetividade, Complexidade e Pesquisa em Psicologia. 
São Paulo: Thompson Learning, 2005. 

HUBERMAN, Michael. O ciclo de vida profissional dos professores. In: NÓVOA, 
Antonio. (Org.). Vidas de professores. 2 ed. Portugal: Porto Editora, 1995. 



180 
 

 

KADER, Carla Callegaro Corrêa. Um estudo dos fatores de atribuição em textos 
acadêmicos de Letras e Psicologia à luz da Teoria Holística da Atividade e da 
Linguística de Corpus. Tese (Doutorado em Estudos Linguísticos) - Universidade 
Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2014. 

KIST, Liane Batistela. Limites e Possibilidades para a Implementação de uma 
Proposta de Tutoria no Desenvolvimento de Estágio Curricular em Cursos de 
Licenciatura. Dissertação. (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Santa 
Maria, Santa Maria, 2007. 

KUNZLER, Caroline Moraes. A Teoria dos Sistemas de Niklas Luhmann. Estudos 
de Sociologia, Araraquara, 16, 123-136, 2004. Disponível em: 
file:///C:/Users/Seven/Downloads/146-424-1-PB.pdf. Acesso em: set. 2014. 

LEFFA, Vilson J. Metodologia do ensino de línguas. In BOHN, H. I.; VANDRESEN, P. 
Tópicos em linguística aplicada: O ensino de línguas estrangeiras. Florianópolis: 
Ed. da UFSC, 1988.  

LÜDKE, Menga, ANDRÉ, Marli Eliza D. A. de. Pesquisa em Educação: Abordagens 
Qualitativas. São Paulo/SP/BRA: EPU, 1986. 

______.  ‘A pesquisa em educação ao encontro de sua complexidade’. In: MONTEIRO 
SILVA, Ainda Maria (org.). Educação Formal e não Formal, processos formativos 
e saberes pedagógicos: desafios para a inclusão social. (Encontro Nacional de 
Didática e Prática de Ensino, 23 a 26 de abril de 2006) Recife/BRA, p. 413-424. ISBN: 
85-373-0087-X  

LUHMANN, Niklas. Introdução à Teoria dos Sistemas. Petrópolis, RJ: Editora 
Vozes, 1989. 

MARCELO GARCIA, Carlos. Formação de professores. Para uma mudança 
educativa. Tradução de Isabel Narciso. Porto/POR: Porto Editora, 1999.  

MARQUES, Mario Osório. Formação do profissional da educação. 4.ed. Ijuí/BRA: 
Ed. Unijuí, 2003.  ISBN 85-7429-045-9 

MATEUS, Elaine Fernandes. Um esboço crítico sobre 'parceria' na formação de 
professores. Educação em Revista (UFMG. Impresso), v. 30, p. 355-384, 2014. Disponível 
em: http://www.scielo.br/pdf/edur/v30n3/v30n3a16.pdf. Acesso em: out. 2015. 

MATOS, Kelma Socorro. Lopes.; VIEIRA, Sofia Lerche. Pesquisa Educacional: o 
prazer de conhecer. 2.ed. Fortaleza/CE/BRA: Edições Demócrito Rocha, 2002. 

MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.). Pesquisa social: teoria, método e 
criatividade. Petrópolis: Vozes, 2001. 

MIZUKAMI, Maria da Graça Nicoletti. Escola e desenvolvimento profissional da 
docência. In: GATTI, Bernadete A. et al. Por uma política nacional de formação de 
professores. São Paulo: Editora Unesp, 2013. p.23-54. Disponível em: 
www.unesp.br/Home/prograd/20110901_102041.PPT. Acesso em: out. 2015. 



181 

 

 

MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. Trad. Catarina 
Eleonora F. da Silva e Jeanne Sawaya. – 8 ed. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: 
Unesco, 2003. 

NAGLE, Jorge. ‘As unidades universitárias e suas licenciaturas: educadores x pesqui-
sadores’. In CATANI, Denice B.; MIRANDA, Herlícia T.; MENEZES, Luís C. de; FIS-
CHMANN, Roseli (orgs). Universidade, escola e formação de professores. 2.ed. 
São Paulo/BRA: Editora Brasiliense, 1987 (p.162-172). 

NEVES, Maria Helena de Moura. A gramática: história, teoria e análise, ensino. São 
Paulo: Editora UNESP, 2002. 

OLIVEIRA, Luciano Amaral. Coisas que todo professor de português precisa 
saber: a teoria na prática. São Paulo: Parábola Editorial, 2010. - (Série Estratégias de 
Ensino 17). 

OLIVEIRA, Mariangela Rios e WILSON, Victoria. Linguística e ensino. In: 
MARTELOTTA, Mario Eduardo (org.). Manual de linguística. 2. ed. São Paulo: 
Contexto, 2011.  

PEIRCE, Charles Sanders. Semiótica. São Paulo: Editora Perspectiva, 2000. 

PERRENOUD, Philippe. A prática reflexiva no ofício de professor: profissionali-
zação e razão pedagógica. Porto Alegre: ARTMED, 2002a. 

______.  Prática reflexiva no ofício do professor: profissionalização e razão pedagógi-
cas. In: Saber refletir sobre a Própria Prática: Objetivo Central da Formação dos 
Professores?. Porto Alegre: Artmed Editora, 2002b, p. 47-63. 

RICHTER, Marcos Gustavo.  Ensino do Português e interatividade.   Santa 
Maria:  Ed. da UFSM, 2000. 

______. Rumo a uma Concepção Holística de Formação Docente. In: Expressão Vol. 
1, Nº 1, Jan/jun 2004a, p.120-124. 

______; GARCIA, Jaci Rene Costa. A Profissionalização do professor no cenário 
legislativo existente. In: Linguagens e Cidadania, n.12, 2004b. Disponível em: 
http://coral.ufsm.br/lec/02_04/JaciMarcos.html. Acesso em: out. 2015. 

______. Formação de Professores, emancipação, profissionalização. 
In: Expressão Vol. 1, Nº 1, 2005a, p.112-118. 

______. Linguagem, educação e reflexividade no contexto pós-moderno. In: MOTTA-
ROTH, Desirée e outros (Orgs.). Linguagem, cultura e sociedade. Santa Maria, Ed. 
UFSM, 2005b. 

______; GARCIA, Jaci Rene Costa. A profissionalização do professor: condição 
necessária para uma prática respeitável. In: Linguagens e Cidadania, Ano 8 Nº1, 
2006. Disponível em: http://jararaca.ufsm.br/websites/lec/download/Artigos/ 
LeC_1S_06/Jaci_MarcosLeC06.pdf. Acesso em: out. 2015. 



182 
 

 

______.  Aquisição, representação e atividade.   Santa Maria:  UFSM, PPGL-
Editores, 2008a. 

______. Como se faz pesquisa-ação no ensino de línguas. Santa Maria: UFSM, 
PPGL - Editores, 2008b. Linguagem e cidadania.  

______. Saberes didáticos: em favor do ensino ou da aprendizagem? In: IX 
ENCONTRO CELSUL, 9. 2010, Pahoça, SC. Anais Eletrônicos... Palhoça: 
Universidade Federal de Santa Catarina, 2010. v. 9, 11p. Disponível em: 
http://www.celsul.org.br/Encontros/09/artigos/Marcos%20Richter.pdf. Acesso em: out. 
2015. 

______. Profissionalização Docente segundo a Teoria Holística da Atividade: Estudo 
Empregando Software de Mapeamento Semântico. In: LEÃO, Rosaura Albuquerque 
e MOTTA, Vaima Regina Alves (Orgs.) Linguagem e Interação: O Ensino em Pauta. 
São Carlos/SP: Pedro e João Editores, 2011. 

______.  O discurso da supervisão e as artimanhas do duplo.  Caderno de 
Resumos. V Seminário Nacional de Linguística e Ensino de Língua Portuguesa. 
Universidade Federal do Rio Grande: Rio Grande, 2015a. 

______. Lacan e a teoria dos quatro discursos: por uma ética da diferença na 
educação. Disponível em: 
http://www.tecnoevento.com.br/nel2014/anais/artigos/art22_2.pdf. Acesso em: out. 
2015b. 

______.; FREITAG, Felipe. Diálogos com Felipe Freitag: entrevista com o criador 
da Teoria Holística da Atividade, Marcos Gustavo Richter. In: V Fórum de Estudos 
Interacionistas (PPGL-CEPESLI-UFSM). Entrevista audiovisual transcrita e editada 
por Marcos Gustavo Richter. Universidade Federal de Santa Maria, 2015c.  

ROSA, Maria Inês Petrucci et al. Contribuição à formação inicial de professores de 
ciências: o modelo de tutoria. In: Atas Encontro Nacional de Pesquisa em 
Educação em Ciências. Bauru/BRA. 2003. 

_______; SHIMABUKURU, Eunice Kimie Higa; MEDEIROS, Abrahão Gomes . Tutoria 
na formação de professores de Ciências - um modelo pautado na racionalidade 
prática. In: Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, 3. 
Atibaia/BRA, 2001. 

SCHÖN, Donald A. Educando o Profissional Reflexivo: um novo design para o 
ensino e a aprendizagem. Trad.Roberto Cataldo Costa. Porto Alegre: Artmed, 2000, 
256p. 

SERRANO, Maria Gloria Perez. Investigacion-accion: aplicaciones al campo so-
cial y educativo. Madri: Dykinson, 1990. 

SILVA, Juliane Paprosqui Marchi da. Aprendizagem Colaborativa na Formação 
Docente - o PIBID/UFSM em foco. Dissertação.  (Mestrado Profissional - Tecnologias 
Educacionais em Rede) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2015. 



183 

 

 

SILVA, Késia Aparecida Teixeira; CAPPELLE, Mônica Carvalho Alves. A Teoria da 
Subjetividade e a Epistemologia Qualitativa de Gonzalez Rey como 
Possibilidade Teórico-Metodológica nos Estudos de Administração. In: ENePQ, 
2013, Brasilia. ENEPQ. RIO DE JANEIRO: ANPAD, 2013. 

SIMÕES, Regina Helena Silva & CARVALHO, Janete Magalhães. ‘Formação inicial 
de professores: uma análise dos artigos publicados em periódicos nacionais’. In: AN-
DRÉ, Marli Eliza Dalmazo Afonso de (org.). Formação de professores no Brasil 
(1990-1998).  Brasília: MEC/Inep/Comped, 2002. (Série Estado do Conhecimento, 
n.6) ISSN 1676-0565. 

SOARES, Magda Becker. Concepções de Linguagem e o Ensino da Língua 
Portuguesa. In: BASTOS, Neusa Barbosa (org.). Língua Portuguesa: História, 
Perspectivas, Ensino. São Paulo: EDUC, 1998.  

STAKE, Robert. Investigación com estudio de caso. 4. ed.  Madri/ESP: Ediciones 
Morata S. L., 2007. 

STEINHILBER, Jorge. Profissional de Educação Física... existe? Rio de Janeiro: 
Sprint, 1996. 

TERRAZZAN, Eduardo Adolfo. Possibilidades para Formação Inicial de Professores 
de Física Estágios e Tutorias. In: V ESCOLA DE VERÃO PARA PROFESSORES DE 
FÍSICA, QUÍMICA, BIOLOGIA E ÁREAS AFINS, 2003, Bauru/SP/BRA. 

THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: Cortez, Autores 
Associados, 1996. 

TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e interação: uma proposta para o ensino de 
gramática. São Paulo: Cortez, 1996. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA. PROGRAD. Relatório de atividades 
2009. Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Santa Maria, 2011. 

VILLAS BÔAS FILHO, Orlando. O direito na teoria dos sistemas de Niklas 
Luhmann. São Paulo: Max Limonad. 2006. 

VYGOTSKY, Lev Semenovich. Pensamento e Linguagem. 3. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 1991. Série Psicologia e Pedagogia. 

ZABALA, Antonio. A prática educativa – como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

ZABALZA, Miguel A. Diários de aula: um instrumento de pesquisa e desenvolvi-
mento profissional. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

ZEICHNER, Kenneth M. Repensando as conexões entre a formação na 
universidade e as experiências de campo na formação de professores em 
faculdades e universidades. Educação. Santa Maria, RS, v. 35, n. 3, p. 479-504, 
dez. 2010. Disponível em: http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-
2.2.2/index.php/reveducacao/article/ view/2357/1424. Acesso em: out. 2015. 



184 
 

 

ZUIN, Poliana Bruno; REYES, Claudia Raimundo. O ensino da língua materna: 
dialogando com Vygotsky, Bakhtin e Freire. Aparecida: Ideias e Letras, 2010. 

 

 

 
 
  

 



185 

 

 

ANEXO A – ATA DE CONSENTIMENTO DA PESQUISA 
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Anexo XIV – Reflexões pós oficinas 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PIBID 2014 - LETRAS – PORTUGUÊS 

 

Primeira visita ao Colégio Estadual Coronel Pilar, realizada pelas bolsistas de iniciação 

à docência Daniela de Oliveira Sauzem e Paola Tassinari Groos, no dia 18 de março de 2014. 

 

OBJETIVOS: 

- Estabelecer o primeiro contato com a turma 312; 

- Visualizar o contexto da turma; 

- Perceber o envolvimento dos alunos com a disciplina de Língua Portuguesa; 

- Notar o interesse e a concentração da turma na aula; 

- Observar o nível de conhecimento dos alunos. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: 

 A aula língua portuguesa na turma 312 começou às 10 horas e 40 minutos. A professora 

Ana Maria nos apresentou à turma e falou sobre o PIBID aos alunos. Havia 21 alunos presentes, 

sendo 12 meninas e 9 meninos. Ocorreu um debate sobre a copa do mundo no Brasil, temas 

como política, segurança, saúde e educação foram abordados pelo grupo da defesa e da 

acusação. Esse debate, que proporcionou o desenvolvimento da capacidade argumentativa dos 

alunos, foi encerrado com a escolha, por parte do júri, do grupo da acusação, por apresentar 

melhores argumentos. Participamos do júri a convite dos alunos. A aula terminou às 12 horas. 

 

REFLEXÕES: 

 Pudemos perceber que a turma 312 é organizada, cooperativa e concentrada. Enquanto 

um aluno apresentava seus argumentos, o resto da turma prestava atenção na fala do colega, o 

que demonstra respeito e envolvimento na atividade. Através do debate, percebemos que os 

alunos são bem informados e possuem bom nível de conhecimento. 
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REGISTRO DE VISITA À ESCOLA – 02 

OFICINA 01 

 

Segunda visita ao Colégio Estadual Coronel Pilar, realizada pelas bolsistas de iniciação 

à docência Lara Niederauer Machado e Rochele Perosa. 

Data: 27 de março de 2014. 

Horário: 08h15min às 09h35min 

Alunos presentes: 22 

 

OBJETIVOS 

- Aplicar o questionário diagnóstico; 

- Aplicar duas atividades periféricas sobre argumentação; 

- Explorar questões acerca do ponto de vista; 

- Buscar informações sobre a aparelhagem de som da escola; 

- Estabelecer um primeiro contato das BIDs com a turma em que as atividades serão 

desenvolvidas ao longo do ano. 

 

PROCEDIMENTOS 

- Apresentação; 

- Aplicação do questionário diagnóstico (individual); 

 

Atividade periférica número 1: 

- Divisão da turma em dois grupos; 

- Explicação da atividade por uma das bolsistas; 

- Revelação, por parte das bolsistas, dos papéis desempenhados por cada grupo; 

- Leitura da narrativa em voz alta por uma das bolsistas; 

- Anotação por parte dos alunos dos elementos interessantes ao papel que desempenhavam; 

- Leitura oral, por um dos integrantes de cada grupo, dos elementos apontados pelos alunos; 

- Tentativa de adivinhar o papel desempenhado pelo outro grupo; 

- Discussão acerca do objetivo da atividade e as diferentes escolhas de cada grupo. 

 

Atividade periférica número 2: 

- Divisão da turma em cinco grupos; 
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- Entrega das cartelas com os relatos da sogra, da faxineira, do garçom, do motorista de táxi e 

do ascensorista para cada um dos grupos; 

- Leitura oral dos relatos por cada grupo, seguida de pequena discussão acerca das impressões, 

fundamentadas com argumentos, que foram causadas pelo referido relato acerca da personagem 

Cassiano; 

- Leitura oral por parte de uma das bolsistas do relato da personagem Cassiano; 

- Discussão acerca dos pontos de vistas, efeitos causados pela atividade e seu objetivo. 

 

REFLEXÕES 

 A turma se mostrou receptiva conosco, desde o momento em que nos apresentamos e 

pedimos a eles que se apresentassem dizendo seus nomes, idades e cursos para os quais 

pretendem prestar vestibular. Durante a aplicação dos questionários, fomos solicitadas para 

sanar algumas dúvidas dos alunos em relação às perguntas. 

 No segundo momento de nossa visita – aplicação das atividades periféricas – a turma 

adotou uma postura séria e respeitosa. Através da intervenção da professora Ana, os alunos 

conseguiram estabelecer uma relação entre as atividades realizadas e o conteúdo estudado. 

 Além disso, fomos bem recebidas pela equipe da Escola Coronel Pilar. 

 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PIBID 2014 - LETRAS – PORTUGUÊS 

 

REGISTRO DE VISITA À ESCOLA – 03 

OFICINA 02 

 Terceira visita ao Colégio Estadual Coronel Pilar, realizada pelas bolsistas de iniciação 

à docência Daniela de Oliveira Sauzem e Paola Tassinari Groos. 

 Data: 03 de março de 2014. 

 Horário: 08h15min às 09h10min 

 Alunos presentes: 21 

 

OBJETIVOS 

- Aplicar duas atividades: ditado – ação/reação; história de (des)encontros – pistas internas e 

externas do texto; 

- Buscar a defesa do ponto de vista de cada aluno;  

- Atentar para circunstâncias não reveladas na história; 

- Elencar diferentes argumentos para defesa das opiniões. 

- Confrontar diferentes opiniões; 

- Oralizar valores (conscientes/inconscientes). 

 

PROCEDIMENTOS 

Atividade 01 - Ditado: 

- Alunos voluntários ditam aos demais colegas o que veem na ficha; 

- Os alunos anotam o que o(a) colega dita; 

- Socialização, para a turma, do desenho existente na ficha; 

- Comentários das bolsistas e da professora sobre a relevância da atividade. 

 

Atividade 02 – História de (des)encontros 

- Relato, por parte das bolsistas, da história de (des)encontros; 

- Anotação, por parte dos alunos, do nível de importância dos personagens e exclusão de um 

dos personagens da história.  

- Explicação, por parte dos alunos, da importância da cada personagem e motivo da exclusão 

de um deles da história;  



193 

 

 

- Discussão acerca: dos valores abarcados pela história, por exemplo, a amizade; das 

circunstâncias não reveladas pela história; dos pontos de vistas diferentes e do objetivo da 

atividade.  

 

REFLEXÕES 

 A turma se mostrou participativa com as duas atividades que realizamos. A atividade do 

ditado gerou muita curiosidade e impacto no momento que os alunos percebiam o desenho que 

estava presente na ficha. Algumas das palavras ditadas pelos alunos foram: retângulo, desenho, 

ângulo, tijolo, corrente, sequência, janela, etc. Já a história de (des)encontros  obteve muitas 

opiniões e argumentos sobre os personagens.  

 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PIBID 2014 - LETRAS – PORTUGUÊS 

 

REGISTRO DE VISITA À ESCOLA – 04 

OFICINA 03 

 

 Quarta visita ao Colégio Estadual Coronel Pilar, realizada pelas bolsistas de iniciação à 

docência Claudiele da Silva Pascoal e Luciane Carlan da Silveira. 

 Data: 07 de março de 2014. 

 Horário: 10h45min às 12h00min 

 Alunos presentes: 27 

 

OBJETIVOS 

- Averiguar conhecimento prévio sobre argumentação; 

- Discutir conceitos e exemplos de tese e argumentos. 

 

PROCEDIMENTOS 

- Questionamentos iniciais sobre conhecimento prévio da turma com relação à argumentação, 

como: o que é argumentação/argumentar? Para que serve? Quando a utilizamos? Em quais 

gêneros orais e escritos? 

- Leituras, explicação e discussão do material entregue em xerox, sobre tese e argumentos; 

- Elaboração de um parágrafo, em grupo, para posterior leitura oral, sobre o tema “Legalização 

da maconha para fins medicinais”, contendo tese e argumentos. 

 

Material entregue em xerox: 

INICIANDO NO CAMPO ARGUMENTATIVO... 

A argumentação se constitui de um conjunto de argumentos apresentados para 

convencer alguém a aceitar uma determinada tese. Nos gêneros textuais em que predomina a 

argumentação, defende-se um determinado ponto de vista em relação a um assunto. Para isso, 

o autor utiliza tese e argumentos.  

Tese é a posição defendida pelo autor de um texto sobre determinado assunto. A tese 

sempre é fundamentada por meio de argumentos, isto é, por meio de razões que justificam por 

que se afirma ou se nega algo. Para convencer alguém, é preciso demonstrar a validade de um 
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ponto de vista por meio de argumentos. Um argumento é uma razão apresentada para defender 

uma tese com o objetivo de convencer alguém e reconhecer a validade de um determinado 

ponto de vista. Agora vamos observar, na prática, a tese e os argumentos de dois parágrafos: 

Parágrafo 1: 
 

 “A dominação masculina transformou o mundo num lugar hostil às mulheres. Nos 

mínimos detalhes, as atividades profissionais remuneradas são organizadas para causar 

desconforto à mulher. Os ambientes são rígidos, os banheiros são sujos, o relacionamento com 

os outros é impessoal, os termos linguísticos são rudes, a nomenclatura dos cargos de comando 

está no masculino, as roupas são controladas e criticadas, isso tudo sem falar do assédio sexual 

ou moral, de forma que as mulheres sintam medo de ser mulheres. [...]” 

 

• Pedir para os alunos localizarem, oralmente, a tese e os argumentos. Em seguida, solicitar 

que eles marquem no parágrafo. 

 

Tese: A dominação masculina transformou o mundo num lugar hostil às mulheres. 

Argumentos: as atividades profissionais remuneradas são organizadas para causar desconforto 

à mulher / Os ambientes são rígidos, os banheiros são sujos, o relacionamento com os outros é 

impessoal, os termos linguísticos são rudes, a nomenclatura dos cargos de comando está no 

masculino, as roupas são controladas e criticadas / ocorre assédio sexual ou moral. 

Parágrafo 2: 

 

 

 

 

 

 

• Pedir para os alunos localizarem, oralmente, a tese e os argumentos. Em seguida, solicitar 

que eles marquem no parágrafo. 

Tese: O Brasil já tomou várias medidas para promover a igualdade de gênero. 

Argumentos (exemplificação): Começou pela Constituição Federal, que estabelece direitos 

iguais, reconhece a união estável, cria a licença-paternidade, equipara os direitos dos filhos 

independentemente da situação dos pais /Vieram, também, as Delegacias de Defesa da Mulher, 

o crime de assédio sexual, a lei Maria da Penha, as Varas de Violência Doméstica.” 

Vamos observar agora alguns tipos de argumentos. 

“O Brasil já tomou várias medidas para promover a igualdade de gênero. Começou pela 

Constituição Federal, que estabelece direitos iguais, reconhece a união estável, cria a licença-

paternidade, equipara os direitos dos filhos independentemente da situação dos pais. Vieram, 

também, as Delegacias de Defesa da Mulher, o crime de assédio sexual, a lei Maria da Penha, 

as Varas de Violência Doméstica.” 
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Autoridade: citação de vozes conhecidas por dominarem a questão. O uso de 

argumentos desse tipo cria a imagem de um autor que conhece bem o assunto sobre o qual 

discorre. Ex.: 

“Um ano depois de sediar a Copa do Mundo, a África do Sul ainda discute o que fazer com 

nove estádios deficitários. [...] ‘É mais fácil por abaixo o que dá prejuízo’, diz Augusto Mateus, 

ex-ministro da Economia e ex-secretário da Indústria de Portugal.” 

Provas concretas: apresentação de fatos, estatísticas, dados de estudos sobre o 

problema ou assunto que se está discutindo. Ex.: 

“Em outubro seremos 7 bilhões de pessoas no planeta e a efeméride nos faz pensar sobre os 

problemas da superpopulação no planeta. [...] Os números do aumento da população 

impressionam à primeira vista. Desde tempos imemoriais éramos 300 milhões, algo como um 

Brasil e meio, mas com o planeta inteiro para si. A partir da revolução industrial essa reta 

decolou como um foguete.” 

Exemplificação ou ilustração: utilização de casos concretos para comprovar uma 

afirmação. Ex.: 

“Brasil e Portugal. Esse parentesco já está no DNA do brasileiro há muito tempo e é 

indissolúvel. [...] Essa proximidade entre ambas as culturas facilitou a integração entre os dois 

povos. Eça de Queiros dialoga com Machado de Assis. Fernando Pessoas e seus heterônimos 

trocam versos com os poetas brasileiros Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, 

Cecília Meireles, Affonso Romano.” 

Causa e consequência: apresenta consequências das ideias e dos dados apresentados. 

Ex.: 

[Consequência] “A queda do número de fumantes no país tem a ver com uma série de 

medidas: [Causas] a ciência e a mídia mostraram claramente os efeitos nocivos do cigarro, 

os maços trazem imagens de advertência, sumiu a propaganda de cigarro na TV, o patrocínio 

de cigarro a eventos culturais e esportivos foi proibido, a lei baniu o fumo em locais fechados 

e empresas oferecem tratamentos para funcionários que querem parar de fumar.” 

 Comparação: consiste em estabelecer semelhanças reais, sensíveis entre ideias, seres, 

coisas, fatos ou fenômenos, expressas por alguns conetivos e verbos. Ex.:  

“Nos 1.134,017 km do território sul-africano, é possível encontrar turísticas tão variadas como 

as existentes no Brasil, que é oito vezes maior. A região vinícola da Província do Cabo lembra 

muito a Zona do RS; as matas e savanas do interior do país correspondem aos cerrados e 

florestas da Amazônia e do Mato Grosso”. [...]  
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Contraste: consiste em estabelecer a oposição, através de certos conetivos, entre ideias, seres, 

coisas, fatos ou fenômenos. Ex.: 

“Antes as mulheres assistiam à vida pela janela da televisão, já que seu mundo reduzia-se à 

cozinha. [...] Hoje, as mulheres estão comprovando que viver é melhor que sonhar e passaram 

a relativizar a importância das novelas.” 

 Exemplificação: consiste em desenvolver a tese através de exemplos, a fim de 

esclarecer ou provar uma declaração, teoria ou opinião pessoal. Ex.: 

“Esse novo mundo, por exemplo, levou a internet [...] para mais de 50 milhões de usuários em 

menos de quatro anos de existência”. [...] 

 Ordenação: são apresentadas duas ou mais ideias que são explicadas de modo 

ordenado. Ex.: 

“A intervenção israelense no Líbano já deixou algumas tristes lições. Em primeiro lugar, 

mostrou que um país civilizado corre riscos quando pretende pagar aos terroristas na mesma 

moeda por estes usada. [...] A segunda lição, diretamente relacionada à primeira, é esta: precisão 

cirúrgica pode existir na sala de cirurgia, mas não existe num ataque militar.” 

 

ATIVIDADE: 

Dividam-se em cinco grupos, discutam o tema proposto e construam um parágrafo que 

apresente tese e desenvolvimento por meio de argumentos. Escolha um tipo de argumento, dos 

listados anteriormente, para desenvolver a tese. Feito isso, apresente oralmente para a turma o 

parágrafo. 

Tema para construção do parágrafo: Legalização da maconha (para uso medicinal) 

 

Referências bibliográficas: 

DILETA, Delmanto., CARVALHO, Laiz B. de. Jornadas.port – Língua Portuguesa, 9º ano. 

– 2. ed. – São Paulo: Saraiva, 2012. 

VARGAS, Cristiane F. Estrutura do texto argumentativo: funções e possibilidades. Revista 

Ideias.  

 

REFLEXÕES 

A turma se mostrou bastante receptiva conosco. Eles se envolveram nas atividades 

propostas por nós, participando oralmente das discussões, dando opiniões, fazendo 

questionamentos e propondo sugestões de temas para próximas atividades. Em alguns 
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momentos, porém, a turma se mostrou agitada com conversas paralelas e andando pela sala de 

aula. Nessa ocasião, nós, juntamente com a professora Ana, tivemos que intervir e solicitar 

silêncio. 

 No decorrer da aula, no momento da formação dos grupos para elaboração de parágrafo 

opinativo, eles se mostraram bastante envolvidos e críticos com relação ao tema (legalização 

da maconha para fins medicinais), levantando bons argumentos para defesa da tese. Nós 

circulamos entre os cinco grupos formados, ouvindo as opiniões, discussões e argumentação 

dos alunos. Todos eles apresentavam uma opinião formada e fundamentada sobre o tema. No 

final da aula, um grupo de seis alunos veio nos pedir auxílio de redação no turno inverso, o que 

nos deixou muito satisfeitas. 

 

 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PIBID 2014 - LETRAS – PORTUGUÊS 

 

 

REGISTRO DE VISITA À ESCOLA – 05 

OFICINA 04 

 

Quinta visita ao Colégio Estadual Coronel Pilar, realizada pelas bolsistas de iniciação à 

docência Lara Niederauer Machado e Paola Tassinari Groos. 

Data: 17 de abril de 2014.  

Horário: 08h15min às 09h20min 

Alunos presentes: 23 

 

MINIDESAFIO 

 

OBJETIVOS 

- Realizar atividade prática sobre argumentação;  

- Dividir os alunos nas funções previstas para o debate;  

- Sistematizar os contatos dos alunos; 

- Apresentar os critérios de avaliação para o primeiro trimestre. 

 

PROCEDIMENTOS 

- Seleção de textos com opiniões divergentes acerca das manifestações ocorridas no Brasil em 

2013;  

- Divisão da turma em quatro grupos;  

- Leitura por parte de alunos voluntários do texto “A melhoria depende de todos”;  

- Ampliação dos argumentos do texto acima por parte de cada grupo em forma de tópicos para 

apresentação e em forma de texto;  

- Leitura dos argumentos elencados pelos grupos e comentários;  

- Comentários da professora regente acerca dos argumentos e comentários de cada grupo; 

- Organização e explicação de como será o debate; 

- Apresentação dos critérios de avaliação. 
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TEXTO UTILIZADO 

A melhoria depende de todos 

  Problemas envolvendo o governo não são novidades. Desde os primórdios, os governos, 

muitas vezes, acabam governando para poucos, não atendendo as necessidades básicas da 

população.  O fato é que, quando a sociedade se cansa das injustiças cometidas por aqueles que 

deveriam representá-la, a força do povo pode trazer mudanças para a nação.  

            É o que vem acontecendo pelo mundo afora. Noticiários trazem, diariamente, notícias 

relacionadas aos protestos que estão ocorrendo por todo o globo devido à insatisfação da 

população com os governos vigentes. Problemas que podem aparentar não ter importância vêm 

desencadeando revoltas gerais de um povo que enfim demonstrou o cansaço do tamanho 

descaso do poder público.      

            Tais manifestações já conseguiram trazer resultados em diversos lugares, o que mostra 

que, quando unidos, os cidadãos podem fazer a diferença e trazer as mudanças esperadas para 

um país melhor. E não é de hoje que a sociedade vai às ruas para lutar pelos seus direitos. A 

história traz importantes exemplos de como o povo pode mudar a sociedade em que vive. Há 

tantos outros exemplos que servem para ilustrar que unidos o povo pode trazer mudanças 

significativas para a nação. 

            Agora que a sociedade passou a perceber que tem a força para trazer mudanças, a luta 

deve continuar para que as melhorias e justiça continuem a aparecer e que, nas próximas 

eleições, a população pense melhor em quem estão colocando no poder para representá-los. 

(Retirado de: http://vestibular.brasilescola.com/banco-de-redacoes/6614/) 

 

REFLEXÃO 

Os alunos realizaram as atividades propostas, entretanto, por conta do tempo, optamos 

por trabalhar com apenas um texto (e não com três como previsto). Os quatro grupos 

participaram oralmente, apresentando argumentos e apontando fragilidades da redação. As 

exposições foram acompanhadas de comentários da professora Ana. Na divisão dos papéis do 

debate, notamos que os alunos tiveram dificuldade para inserirem-se em grupos que fossem de 

encontro as suas opiniões pessoais. Isso trouxe dificuldades na divisão. 
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PIBID 2014 - LETRAS – PORTUGUÊS 

 

 

REGISTRO DE VISITA À ESCOLA – 06 

OFICINA 05 

 

Sexta visita ao Colégio Estadual Coronel Pilar, realizada pelas bolsistas de iniciação à 

docência Daniela Sauzem e Rochele Perosa. 

Data: 24 de abril de 2014.  

Horário: 08h15min às 11h15min 

Alunos presentes: 19 

 

OBJETIVOS 

- Preparar os alunos para o debate por meio da apresentação do filme “O Grande Desafio”; 

- Conduzir os alunos, por meio de um roteiro, a observarem passagens do filme que podem 

contribuir para o debate em sala de aula;  

  

PROCEDIMENTOS 

- Organização da sala de aula para a exposição do filme “O grande desafio”; 

- Entrega e explicação, por uma bolsista, do roteiro a ser preenchido durante a execução do 

filme;  

- Leitura, por uma bolsista, de uma breve contextualização sobre o filme; 

- Execução do filme. 

 

BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO APRESENTADA AOS ALUNOS 

 Produzido por Oprah Winfrey e inédito nos cinemas do Brasil, “O Grande Desafio” foi 

o segundo longa-metragem dirigido por Denzel Washington e conta a história de um nome 

importante do movimento dos direitos civis americanos nos anos 1960, James Farmer Jr. 

 O filme, no entanto, se passa em 1935, em Marshall, Texas, onde Farmer nasceu: uma 

cidade marcadamente racista em que não é incomum ocorrerem linchamentos de negros. Ele 

está com 14 anos e já cursa faculdade, a Wiley College, metodista e freqüentada apenas por 

negros. 
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 Tido como garoto-prodígio, Farmer é levado com rédea curta pelo pai, educador e 

teólogo, que vigia seus estudos. Na faculdade, empolga-se com as aulas do poeta Melvin Tolson 

(que seria o próprio Washington), uma espécie que professor de oratória que ensina seus alunos 

a debater. Farmer vem a integrar o grupo dos quatro melhores debatedores da classe. 

 O time formado por Tolson deve representar a faculdade em concursos de debates com 

alunos de outras instituições, cada vez mais elitizadas, até chegarem a competir com os colegas 

de Harvard. Os debates giram em torno de temas como o estado de bem-estar social e a 

desobediência civil. 

 “O Grande Desafio” chegou a ser indicado ao Globo de Ouro de melhor drama, o que 

só pode ser atribuído ao tema edificante e politicamente oportuno no apagar das luzes do 

governo Bush. 

 

(Fonte: http://cinema.uol.com.br/resenha/o-grande-desafio-2007.jhtm - adaptado) 

 

REFLEXÕES 

 A turma se mostrou receptiva conosco e interessada com as atividades do PIBID. Os 

alunos mostraram-se atenciosos no momento em que foi explicado sobre o roteiro a ser 

preenchido, bem como quando verbalizada a contextualização do filme. Foi necessário 

interrompermos a execução do filme, pois os alunos pediram para fazer o intervalo. Com a 

permissão da professora de matemática, ocupamos o período posterior, que seria de sua 

disciplina, para dar continuidade à execução. Ao final do filme, os alunos aplaudiram 

demonstrando aprovação. Em razão do tempo, que já estava esgotado, ficou como tarefa a 

conclusão do roteiro a ser entregue na próxima oficina. Além disso, é importante destacar que, 

novamente, foi manifestado por parte de alguns alunos o interesse em participar de oficinas em 

turno inverso. 

 

  

  



204 
 

 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PIBID 2014 - LETRAS – PORTUGUÊS 

 

 

REGISTRO DE VISITA À ESCOLA – 07 

OFICINA 06 

 

Sétima visita ao Colégio Estadual Coronel Pilar, realizada pelas bolsistas de iniciação à 

docência Lara Niederauer Machado e Rochele Perosa. 

Data: 08 de maio de 2014.  

Horário: 08h15min às 09h45min 

Alunos presentes: 19 

 

OBJETIVOS 

- Apresentar e tornar claros os critérios de avaliação para roteiro do filme O grande desafio; 

- Permitir que os alunos revisem e, se necessário, reescrevam ou acrescentem informações nas 

respostas elaboradas para os itens do roteiro do filme; 

- Explicar os papéis a serem desenvolvidos durante o debate público regrado e sanar eventuais 

duvidas; 

- Explicar e tornar claros os critérios de avaliação para o debate; 

- Auxiliar na elaboração de tópicos para nortearem as questões a serem elaboradas pelos 

mediadores. 

 

PROCEDIMENTOS 

- Entrega e explicação, por uma bolsista, dos critérios de avaliação para a atividade de roteiro 

do filme O grande desafio, realizada na aula anterior; 

- Possibilidade de uma revisão, por parte dos alunos, das questões do roteiro e respostas 

elaboradas, tendo em vista os critérios apresentados anteriormente; 

- Explicação, por uma bolsista, dos papéis e suas respectivas funções no debate a ser realizado 

na aula posterior; 

- Entrega e explicação, por uma bolsista, dos critérios de avaliação do debate.  

- Organização da turma em grupos, segundo a divisão dos papéis para o debate, para elaboração 

de tópicos;  
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- Elaboração dos tópicos e das questões do debate nos respectivos grupos. 

 

REFLEXÕES 

 Os alunos ficaram atentos às explicações sobre os objetivos, procedimentos gerais e 

específicos do debate. Durante a elaboração dos tópicos, todos os grupos (plateia, observadores 

da defesa em conjunto com o debatedor presente na aula, observadores da contestação em 

conjunto com o debatedor presente na aula) realizaram as atividades e entregaram os itens 

listados para os mediadores. 

 A atividade de reelaboração/complementação das respostas elaboradas para o roteiro do 

filme com vistas aos critérios de avaliação apresentados não foi possível de ser realizada, uma 

vez que a maioria dos alunos não havia levado o material para a aula. Com isso, foi ressaltada 

a importância de realizarem e anexarem todas as atividades ao portfólio, que será instrumento 

de avaliação para o trimestre.   

 

 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PIBID 2014 - LETRAS – PORTUGUÊS 

 

REGISTRO DE VISITA À ESCOLA – 08 

OFICINA 07 

 

 Oitava visita ao Colégio Estadual Coronel Pilar, realizada pelas bolsistas de iniciação à 

docência Claudiele da Silva Pascoal, Daniela de Oliveira Sauzem, Lara Niederauer, Luciane da 

Silveira, Paola Tassinari Groos e Rochele Perosa. 

 Data: 12 de maio de 2014. 

 Horário: 10h45min às 11h30min 

 Alunos presentes: 23 

 

OBJETIVOS 

- Conferir legitimidade e pertinência ao estudo da argumentação oral como instrumento de 

construção de saberes em linguagem, 

- Oportunizar situações, nas quais a interação pela linguagem seja um exercício reflexivo de 

defesa de um ponto de vista, pautado no respeito pelo outro como sujeito interlocutor;  

- Ampliar o conhecimento sobre o assunto tema do debate. 

 

PROCEDIMENTOS 

- Divisão e organização da turma, considerando os diferentes papéis envolvidos na atividade; 

- Organização da sala considerando a estrutura da atividade; 

- Distribuição de etiquetas para os alunos a fim de identificá-los; 

- Controle do tempo do debate por parte dos mediadores;  

- Observação, por parte das BIDs, da participação dos grupos que compõem o debate: 

mediadores, debatedores, observadores e plateia; 

 

REFLEXÕES 

 O debate ocorreu durante uma hora. Quatro questões elaboradas pelos mediadores foram 

debatidas. Essas questões não foram enviadas por e-mail para as BIDs a fim de que houvesse a 

revisão e complementação caso fosse necessário, conforme havia sido solicitado. Por esse 

motivo, consideramos que as questões ficaram um tanto confusas para o entendimento dos 
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debatedores, causando algumas incoerências na argumentação e defesa do ponto de vista.  

Alguns argumentos utilizados pelos grupos foram pertinentes, porém outros demonstravam 

deficiências devido a pouca utilização de dados e informações verídicas, uma vez que os alunos 

não realizaram pesquisas a respeito do tema a ser debatido, baseando a argumentação apenas 

em opiniões próprias.   

 Os critérios de avaliação do debate explicados em aulas anteriores, aparentemente, não 

foram encarados com seriedade por alguns alunos, que mantiveram conversas paralelas e não 

procuraram cumprir com as responsabilidades pré-estabelecidas para cada um para o bom 

andamento da atividade. Os debatedores e mediadores pareciam tensos, devido à realização 

dessa atividade diferenciada e inovadora. O desenvolvimento da atividade atendeu em partes 

nossas expectativas, pois observamos diversos aspectos que ficaram falhos como, por exemplo, 

o trabalho com a dicção, a constituição da argumentação com base em provas concretas e 

argumentos de autoridade, entre outros. Dessa forma, podemos avaliar a atividade de forma 

positiva, considerando que os alunos estavam envolvendo-se com a argumentação oral pela 

primeira vez. Com as observações realizadas por cada BID, constatamos que tais aspectos 

precisam ser reforçados e aprimorados com a turma, ficando a ideia de realização de um novo 

debate que possa superar as dificuldades encontradas em sua primeira experiência.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PIBID 2014 - LETRAS – PORTUGUÊS 

 

REGISTRO DE VISITA À ESCOLA – 09 

OFICINA 08 

  

Nona visita ao Colégio Estadual Coronel Pilar, realizada pelas bolsistas de iniciação à 

docência Claudiele da Silva Pascoal, Daniela de Oliveira Sauzem, Lara Niederauer, Luciane da 

Silveira, Paola Tassinari Groos. 

 Data: 13 de maio de 2014. 

 Horário: 10h45min às 12h00min 

 Alunos presentes: 28 

 

OBJETIVOS 

- Continuar a realização do debate do dia anterior;  

- Oportunizar situações, nas quais a interação pela linguagem seja um exercício reflexivo de 

defesa de um ponto de vista, pautado no respeito pelo outro como sujeito interlocutor;  

- Refletir sobre a atividade realizada; 

- Oralizar parecer sobre argumentação dos colegas. 

 

PROCEDIMENTOS 

- Divisão e organização da turma, considerando os diferentes papéis envolvidos na atividade; 

- Distribuição etiquetas para os alunos a fim de identificá-los; 

- Controle do tempo do debate por parte dos mediadores;  

- Observação, por parte das BIDs, da participação dos grupos que compõem o debate: 

mediadores, debatedores, observadores e plateia; 

- Organização das considerações finais por parte dos debatedores, para retomada geral. 

 

REFLEXÕES 

 No início da continuação das atividades, os debatedores realizaram considerações finais 

enfatizando ou acrescentando argumentos que defendiam suas posições. Esse procedimento foi 

importante, pois os alunos que não estavam presentes no dia anterior puderam ter noção dos 

argumentos utilizados pelos grupos da defesa e da contestação.  
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Nesse dia, todos os alunos queriam manifestar suas opiniões, contribuir com argumentos 

que faltaram e elogiar os que foram expostos. A participação foi intensa e apenas dois alunos, 

que estavam no grupo de observação da contestação, não se manifestaram. Alguns alunos da 

plateia manifestaram, que se houver outro debate, gostariam de pertencer ao grupo dos 

debatedores. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PIBID 2014 - LETRAS – PORTUGUÊS 

 

REGISTRO DE VISITA À ESCOLA – 10 

OFICINA 09 

 

Décima visita ao Colégio Estadual Coronel Pilar, realizada pelas bolsistas de iniciação 

à docência Claudiele da Silva Pascoal e Luciane Carlan da Silveira. 

Data: 20/05/2014 

Horário: 10h00 – 11h30min 

Alunos presentes: 26 

 

OBJETIVOS 

- Relembrar conhecimentos prévios sobre tese e tipos de argumentos; 

- Posicionar-se diante do tema “Você é a favor ou contra a redução da maioridade penal?”; 

- Defender seu ponto de vista por meio de elaboração de tese e argumentação válida; 

- Produzir um texto dissertativo-argumentativo seguindo a estrutura interna e externa de 

constituição do gênero. 

 

PROCEDIMENTOS 

- Explicação do roteiro para produção de texto dissertativo-argumentativo – estrutura interna e 

externa; 

- Retomada dos instrumentos de avaliação do trimestre e dos critérios de avaliação do texto 

dissertativo-argumentativo; 

- Breve retomada da oficina 3 – tese e tipos de argumento; 

- Leitura da proposta de produção textual: “Você é a favor ou contra a redução da maioridade 

penal?” 

- Produção do texto dissertativo-argumentativo pelos alunos. 

 

REFLEXÕES 

 Apesar de os alunos saberem que nesse dia haveria a produção do texto dissertativo-

argumentativo, muitos deles não tinham material disponível para consulta. Além disso, eles 

reclamaram da quantidade de linhas que deveriam ser preenchidas  e do pouco tempo que 
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tinham disponível para a produção. Eles questionaram, ainda, sobre o gênero textual escolhido 

por nós para a produção, texto dissertativo-argumentativo, já que esse gênero não seria mais 

exigido no vestibular 2015 da UFSM. No momento da produção, os alunos permaneceram em 

silêncio e enquanto as bolsistas circulavam pela sala de aula, alguns faziam perguntas, tiravam 

dúvidas sobre a estrutura do texto. 

 

 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PIBID 2014 - LETRAS – PORTUGUÊS 

 

REGISTRO DE VISITA À ESCOLA – 11 

OFICINA 10 

 

Décima primeira visita ao Colégio Estadual Coronel Pilar, realizada pelas bolsistas de 

iniciação à docência Daniela de Oliveira Sauzem e Paola Tassinari Groos. 

Data: 26 de maio de 2014. 

Horário: 10h45min – 11h30min. 

Alunos presentes: 22 

 

OBJETIVOS 

- Proporcionar aos alunos a realização de uma autoavaliação sobre tudo que foi desenvolvido 

durante as oficinas realizadas até o momento; 

- Recolher os portfólios. 

 

PROCEDIMENTOS 

- Entregar folha contendo as questões para a realização da autoavaliação; 

- Auxiliar os alunos em possíveis dúvidas; 

- Recolher a autoavaliação, juntamente com o portfólio. 

  

REFLEXÕES 

 Durante a realização da autoavaliação, os alunos mostraram-se concentrados e 

envolvidos na atividade. Quanto à entrega do portfólio, além dos sete alunos que faltaram, 

outros cinco que estavam na aula não haviam levado. Alguns alunos entregaram o portfólio, 

porém sem conter todas as atividades. Esse esquecimento ou incompletude nos portfólios nos 

demonstrou falta de responsabilidade por parte dos alunos, visto que foram avisados 

antecipadamente da data de entrega.   
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PIBID 2014 - LETRAS – PORTUGUÊS 

 

REGISTRO DE VISITA À ESCOLA – 12 

OFICINA 11 

 

Décima segunda visita ao Colégio Estadual Coronel Pilar, realizada pelas bolsistas de 

iniciação à docência Daniela de Oliveira Sauzem e Paola Tassinari Groos. 

Data: 23 de junho de 2014 

Horário: 09h00min – 10h45min 

Alunos presentes: 18  

 

OBJETIVOS 

- Entregar a primeira versão da produção textual dos alunos, cujo tema é “redução da 

maioridade penal”, para que eles realizem a leitura de seus textos, atentando para as sugestões 

feitas pelas integrantes do PIBID – Letras – Português; 

- Proporcionar aos estudantes um momento de reflexão sobre suas produções textuais a fim de 

que possam perceber o que pode ser melhorado na reescrita; 

- Solicitar que os alunos reescrevam o texto conforme as sugestões propostas pelas integrantes 

do PIBID – Letras - Português. 

 

PROCEDIMENTOS 

- Realizar explicações sobre a maneira como as redações foram corrigidas, relatando os 

procedimentos adotados: as produções textuais foram divididas entre as seis bolsistas, a 

professora supervisora e a professora coordenadora. Depois, foram anexadas orientações e 

perguntas retóricas sobre o texto. A redação teve valor 7,0, sendo 1,0 para o título e 1,5 para 

cada parágrafo (introdução, dois parágrafos de desenvolvimento e conclusão); 

- Entregar as redações aos alunos para que realizassem a leitura das sugestões, orientações e 

questionamentos propostos pelas integrantes do PIBID; 

- Auxiliar os alunos, juntamente com a professora supervisora, em possíveis dúvidas durante o 

processo de reescrita das produções textuais.  
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REFLEXÕES 

 Enquanto realizamos as explicações sobre os procedimentos adotados para a correção 

das redações, os alunos ficaram atentos. Conforme os realizavam as leituras e começavam a 

escrever, as dúvidas começaram a aparecer, então foi possível perceber que a grande maioria 

da turma teve dificuldades para elaborar a segunda versão do texto, mesmo tendo orientações e 

perguntas retóricas para auxiliá-los na correção e acréscimos de ideias na reescrita. 

 No decorrer do primeiro período, alguns alunos pareciam dispersos e foi preciso dar 

ênfase, no início do segundo período, que a reescrita da redação valerá nota, para que esses 

alunos mostrassem mais interesse na atividade. Dos 18 alunos presentes, dez entregaram a 

reescrita no final da aula. Os outros oito continuariam a refacção, assim como os alunos que 

não haviam comparecido nesse dia, no período da disciplina de Língua Portuguesa do dia 

seguinte.  

É necessário um trabalho mais intenso para a prática da escrita, pois a maioria da turma 

apresentou dificuldades para atividade, mesmo sendo utilizado como tema um assunto debatido 

em aulas anteriores. 

 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PIBID 2014 - LETRAS – PORTUGUÊS 

 

REGISTRO DE VISITA À ESCOLA – 13 

OFICINA 12 

 

Décima terceira visita ao Colégio Estadual Coronel Pilar, realizada pelas bolsistas de 

iniciação à docência Lara Niederauer Machado e Rochele Perosa. 

Data: 28 de agosto de 2014 

Horário: 8h20min às 09h10min (segundo período) 

Alunos presentes: 23  

 

OBJETIVOS  

• Retomar as oficinas do PIBID; 

• Recordar o debate anterior para que cada aluno aponte as lacunas que percebeu na função 

em que estava; 

• Promover uma reflexão sobre o debate ocorrido no semestre anterior, visando que os alunos 

realizem, a partir disso, sugestões para um futuro debate; 

• Refletir sobre o uso do portfólio e tornar claro aos alunos o que se pretende com sua 

utilização; 

• Entregar as produções textuais. 

 

 

PROCEDIMENTOS 

 

Reflexão sobre o debate 

1) Questionamento oral aos alunos: 

• O que você acha que você e seus colegas de grupo não fizeram e poderiam fazer para o 

próximo debate? 

• Quais contribuições, técnicas e de auxílio o PIBID pode estabelecer para as próximas 

atividades? 

 

Reflexão sobre os procedimentos adotados 
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1) Questionamento oral aos alunos: 

• O que vocês entendem por portfólio? Já haviam trabalhado com isso? 

• Vocês já haviam reescrito suas produções orais? Já haviam trabalhado com esse tipo de 

avaliação proposto pelo PIBID (comentários orientadores nas redações)? 

 

Trabalho com as produções textuais 

1) Formação de duplas; 

2) Entrega das produções; 

3) Leitura da redação do colega; 

4) Reconhecimento da tese; 

5) Identificação dos argumentos (e de sua natureza) que sustentam a tese defendida; 

6) Socialização dos resultados encontrados. 

 

REFLEXÕES 

 A maioria dos alunos participou ativamente das discussões propostas. A seguir, 

reproduzimos e comentamos algumas de suas falas. 

 Quanto ao trabalho em grupo, um aluno destacou que faltou espírito de grupo e, 

consequentemente, muitos colegas não oralizaram com postura e precisão a causa que 

defendiam. Outro aluno destacou que aos observadores faltou apontar os erros dos debatedores 

e não apenas comentar as contradições. Aos debatedores, segundo alguns estudantes, faltou o 

comprometimento com a posição que estavam defendendo.  

Quanto aos procedimentos pré-debate, uma das debatedoras afirmou que o outro grupo estudou 

e, por isso, saiu-se melhor na atividade. A falta de preparação foi avaliada como prejudicial 

pelos alunos. Outro aluno destacou que é essencial que se estude mais o assunto pautado. Em 

relação aos mediadores, foi constatado que as perguntas devem ser melhor elaboradas, a fim de 

permitir a formulação de argumentos e não favorecer um grupo. Isso poderia ter sido evitado 

se as perguntas fossem previamente enviadas as BIDs, como combinado. 

 Durante a reflexão sugiram algumas sugestões para as próximas oficinas: 

1) Estabelecimento de uma equipe de assessores, assim como os “marqueteiros 

políticos” e os “assistentes do tribunal do juri”. Um estudante comentou que essa equipe poderia 

auxiliar os debatedores durante o debate. Todavia, uma aluna destacou que é necessário a 

permanência de um grupo “neutro” que observe e avalie os argumentos utilizados pelos colegas. 
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A sugestão foi dar aos observadores o papel de “marqueteiros/assessores” e transferir o papel 

que lhes pertenceu no debate anterior à plateia; 

2) Maior número de produção escrita, principalmente, de textos envolvendo os gêneros 

do vestibular da UFSM (carta aberta e artigo de opinião). Segundo eles, isso auxiliaria na 

elaboração de argumentos. Uma aluna sugeriu que a produção aconteça antes do debate, já uma 

das bolsistas sugeriu que aconteçam duas produções uma anterior e outra posterior ao debate 

oral. Os alunos demonstraram aprovação a essa sugestão, argumentando que assim o grupo do 

PIBID auxiliará ainda mais na preparação para o debate, além de auxiliar na escrita dos gêneros 

solicitados pelo vestibular, já que esse é o foco da grande maioria por estarem concluindo o 

Ensino Médio.  

 Quando questionados se desejariam oficinas sobre falar em público, comentaram que 

isso depende de cada um, alguns demonstraram desaprovação, argumentando que são tímidos 

e que possuem muita dificuldade em falar em público, principalmente na sala de aula onde 

todos são conhecidos. Contudo, destacaram que se outras turmas forem assistir à atividade, 

desejariam um ensaio. 

 Em relação aos procedimentos utilizados para a avaliação das produções textuais, os 

alunos comentaram que nunca haviam trabalhado com reescrita e que aprovaram o método 

utilizado (comentários orientadores). Quanto aos portfólios, estão acostumados a produzi-los, 

pois mais de um professor os solicita. Entretanto, mostraram não gostar (“É chato”, “Alguns 

professores se preocupam com a estética do portfólio e não com o aprendizado”) e não entender 

o propósito da sua elaboração. Depois de explicado o objetivo do PIBID ao utilizar portfólio, 

os alunos demonstraram maior compreensão e aprovação por ser uma proposta diferenciada da 

utilizada pelos demais professores da escola, que também trabalham com portfólio. 

 Não foi possível realizar o trabalho com as produções textuais. As BIDs apenas 

devolveram os textos e solicitaram que formassem duplas. O único procedimento que foi 

possível realizar, em razão do tempo, foi a leitura silenciosa nas duplas do texto do respectivo 

colega. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PIBID 2014 - LETRAS – PORTUGUÊS 

 

REGISTRO DE VISITA À ESCOLA – 15 

OFICINA 14 

 

Décima quinta visita ao Colégio Estadual Coronel Pilar, realizada pelas bolsistas de 

iniciação à docência Daniela de Oliveira Sauzem e Paola Tassinari Groos. 

Data: 10 de setembro de 2014 

Horário: 10h40min – 11h10min 

Alunos presentes: 13 

 

OBJETIVOS 

- Apresentar aos alunos a proposta de trabalho a ser desenvolvida na turma 312, no segundo 

semestre de 2014. 

- Explanar a previsão do cronograma das oficinas a serem realizadas no segundo semestre de 

2014.  

 

PROCEDIMENTOS 

- Explicação das atividades a serrem realizadas no segundo semestre que serão voltadas para as 

eleições, ressaltando que não pretendemos fazer campanha para partido algum. As atividades 

pretendem reforçar a cidadania e a argumentação dos alunos. 

- Orientação aos alunos sobre a divisão da turma em dois partidos e mais um grupo de mesários. 

Eles terão que: escolher o nome e a sigla do partido, criar jingles e propostas.  

- Escrita, no quadro, do cronograma previsto para as oficinas do segundo semestre de 2014. 

  

REFLEXÕES 

Depois de explicarmos a proposta de atividades do PIBID na turma 312, no segundo 

semestre de 2014, os alunos manifestaram interesse e curiosidade. Havia poucos alunos 

presentes na aula, esses ficaram com a responsabilidade de repassar para os colegas ausentes a 

proposta e decidir os cargos, nome dos dois partidos e propostas para eleição simulada. No 

final, enquanto explicávamos o cronograma, alguns alunos pareciam dispersos. Alguns alunos 

já começaram a dividir os cargos, pensar em jingles e criar uma proposta de governo.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PIBID 2014 - LETRAS – PORTUGUÊS 

  

REGISTRO DE VISITA À ESCOLA – 16 

OFICINA 15 

 

Décima sexta visita ao Colégio Estadual Coronel Pilar, realizada pelas bolsistas de 

iniciação à docência Daniela de Oliveira Sauzem e Paola Tassinari Groos. 

Data: 17 de setembro de 2014 

Horário: 11h00min – 12h15min 

Alunos presentes: 22 

 

OBJETIVOS 

- Analisar a estrutura de diferentes propagandas políticas; 

- Reconhecer se há intertextualidade presente no texto da propaganda eleitoral e qual a sua 

intenção;  

- Perceber variadas estratégias eleitorais utilizadas pelas propagandas políticas para persuadir 

os telespectadores;  

- Reconhecer argumentos utilizados no discurso do candidato para induzir o voto do eleitor.  

 

PROCEDIMENTOS 

- Realização de feedback dos partidos e cargos políticos a serem trabalhados na campanha 

eleitoral;  

- Entrega e explicação do roteiro para análise das cinco propagandas políticas. O roteiro contém 

as seguintes perguntas, que devem ser respondidas em cada propaganda exibida:  

1) Há presença de intertextualidade na propaganda? Qual a intenção dessa intertextualidade? 

2) Para que público específico o candidato se dirige? 

3) Você acha que favorece o candidato trabalhar apenas com um tipo de público? 

4) Qual a figura do candidato? Como se apresenta? 

5) Quais argumentos o candidato utilizou para persuadir o interlocutor? O discurso do candidato 

convence o eleitor a votar nele?  
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- Apresentação dos cinco vídeos de propagandas eleitorais de diferentes cargos políticos para 

os alunos analisarem conforme as questões presentes no roteiro, salientando que não estamos 

realizando propaganda para nenhum partido político.  

- Ao final da atividade, serão recolhidos os roteiros com as respostas dos alunos. 

 

 

REFLEXÕES 

 Ao perguntarmos aos alunos se haviam realizado a divisão da turma em dois partidos 

políticos, com seus respectivos candidatos,  um partido estava completamente formado, com 

nome (Partido Pilariano Liberal) e candidatos estabelecidos. O outro partido realizou a divisão 

em sala de aula. Enquanto se dividiam, mostravam entusiasmo e envolvimento com as eleições. 

Os alunos despertaram grande interesse em assistir a diferentes tipos de propagandas políticas. 

A análise das propagandas, juntamente com o roteiro, auxiliaram os alunos a verificarem 

detalhes que passam despercebidos quando veem as propagandas na televisão, em suas casas. 

Somente Um aluno demostrou pouco interesse na atividade. Os alunos elogiaram o último vídeo 

exibido “A verdade sobre as propagandas eleitorais”, que, segundo eles, retrata criticamente a 

realidade na preparação das propagandas eleitorais.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PIBID 2014 - LETRAS – PORTUGUÊS 

 

REGISTRO DE VISITA À ESCOLA –17 

OFICINA 16 

 

Décima sétima visita ao Colégio Estadual Coronel Pilar, realizada pelas bolsistas de 

iniciação à docência Paola Tassinari Groos e RochelePerosa.  

Data: 25 de setembro de 2014 

Horário: 08h20min – 09h10min 

Alunos presentes: 25 

 

OBJETIVOS 

- Socializar as funções eleitorais com os alunos;  

- Apresentar aos alunos os passos para a campanha eleitoral; 

- Explicar os critérios de avaliação com que os alunos serão avaliados durante as eleições; 

 

PROCEDIMENTOS 

- Discussão com os alunos, caso tenham pesquisado, sobre quais são as funções de cada cargo 

eleitoral; 

- Entrega de folhas contendo os passos para a campanha eleitoral e os critérios de avaliação; 

- Explicação desses passos e dos critérios; 

- Resolução de dúvidas dos alunos.  

 

REFLEXÕES 

 A proposta inicial era que os alunos pudessem socializar suas pesquisas, conforme o 

solicitado pela professora de história, a respeito das funções eleitorais. A atividade não foi 

possível de ser realizada em razão de os alunos ainda não terem pesquisado pelo fato de a 

professora de história não ter determinado uma data para a atividade. Sendo assim, a 

socialização das funções ficou para uma posterior oficina. 

 Os alunos estavam bastante agitados, o que de certa forma prejudicou o bom 

encaminhamento das demais atividades previstas. Porém, a inquietude se deu em razão das 
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atividades que foram propostas a respeito da campanha eleitoral. Os alunos demonstraram 

muito interesse, motivação e envolvimento ao participarem das atividades. 

 Os critérios de avaliação foram apresentados e explicados por uma BID. Os alunos 

demonstraram compreensão e, apesar de algumas conversas paralelas que não fugiam do 

assunto da aula, procuraram prestar atenção aos itens e questionaram na medida em que dúvidas 

foram surgindo. 

 Com relação às três bandeiras que cada partido precisa defender, os alunos 

demonstraram criatividade e preocupação em atender aos interesses de seu público eleitor, o 

que demonstrou envolvimento e seriedade por parte deles ao realizarem a atividade. 

 

 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PIBID 2014 - LETRAS – PORTUGUÊS 

 

REGISTRO DE VISITA À ESCOLA –18 

OFICINA 17 

 

Décima oitava visita ao Colégio Estadual Coronel Pilar, realizada pelas bolsistas de 

iniciação à docência Daniela de Oliveira Sauzem, Lara Niederauer Machado e Luciane Carlan 

da Silveira e Rochele Perosa. 

Data: 16 de outubro de 2014 

Horário: 11h00min – 12h15min 

Alunos presentes: 17 

 

OBJETIVOS 

• Socializar as bandeiras da campanha eleitoral de cada partido; 

• Organizar com os mediadores as questões para o debate; 

• Gerenciar e orientar os candidatos e assessores para a organização do debate simulado; 

• Organizar cronograma da campanha eleitoral; 

• Solicitar aos candidatos a produção do material para divulgação da campanha eleitoral. 

 

PROCEDIMENTOS 

• Divisão nos grupos (partidos e mediadores); 

• Questionamento oral sobre as bandeiras dos partidos; 

• Definição das bandeiras, do cronograma e dos materiais gráficos por parte dos membros 

dos partidos; 

• Elaboração das cédulas de eleição e das questões de debate por parte dos mediadores. 

 

REFLEXÕES 

• Mediadores 

O grupo dos mediadores mostrou-se coeso e realizou todas as tarefas delegadas a ele. 

Quatro alunos dividiram-se e acompanharam as discussões dos partidos. Enquanto isso os 

outros membros elaboraram o modelo das cédulas. Prontificaram-se a enviar as cédulas de 

eleição e as questões de debate. 
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Além disso, apresentaram sugestões para o dia do debate em relação ao público e à 

organização. 

 

• Partido Pilariano Liberal 

Os integrantes do PPL (Partido Pilariano Liberal) demonstraram bastante expectativa com 

relação à atividade das eleições e debate. Porém, notou-se que estão muito focados em vencer 

essa eleição apenas pela “popularidade” que possuem na escola, mostrando certo desinteresse 

em constituir uma boa argumentação para o debate, bem como investir em divulgação da 

campanha. Vale destacar um ponto positivo em relação à atividade no que diz respeito às 

bandeiras que optaram por defender, pois o grupo demonstrou estar pensando em uma estratégia 

de convencer seu público eleitor utilizando assuntos que são de interesse quase que 

especificadamente desse público. Os integrantes do PPL estavam bastante dispersos durante a 

aula, porém, acreditamos que as BIDs responsáveis por este grupo conseguiram destacar os 

principais pontos que o grupo ainda precisa pensar a respeito, bem como destacar algumas 

atividades que ainda precisam ser realizadas. Acreditamos que esta oficina foi fundamental para 

que os alunos percebessem o real significado da atividade que está em andamento, pois pareceu-

nos que até o momento isso não estava tão claro para a grande maioria. A atividade ocorreu 

conforme o esperado e acreditamos que os alunos conseguiram, com isso, esclarecer algumas 

dúvidas que ainda tinham e sentirem-se mais motivados a realizarem as atividades pré-eleições 

e debate.  

 

• Partido Popular Nacionalista 

Os integrantes do PPN (Partido Popular Nacionalista) estavam em número reduzido nesta 

aula, o que, de certa forma, influenciou no desenvolvimento das atividades previstas. Isso 

porque os três “principais componentes” do partido, os candidatos à presidência, ao governo e 

a deputado, não estavam presentes na aula. Segundo os outros integrantes do partido, todas as 

anotações referentes às bandeiras e demais procedimentos das eleições realizados em oficina 

das BIDs anterior, estavam com esses colegas. Um ponto negativo a ser destacado é que todos 

os integrantes do partido presentes nesta aula não sabiam, não lembravam e não tinham cópia 

das anotações que estavam com esses três colegas. Dessa forma, a responsável por esse grupo 

teve que reforçar para os alunos que, em um partido, todos devem ter conhecimento de tudo e 

não apenas alguns alunos. As decisões tomadas devem ser discutidas e anotadas por todos, para 

que, no momento da campanha e do debate, todos possam colaborar. Além disso, foi preciso 
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confeccionar novamente com o partido as três principais bandeiras a serem defendidas por eles, 

para que os mediadores pudessem elaborar as questões. Um ponto positivo que merece destaque 

é o fato de os alunos, no momento de (re)fazerem as bandeiras, levarem em consideração 

diretamente o público envolvido na atividade das eleições e do debate, ou seja, os outros alunos 

da escola. Assim, as bandeiras apresentaram relação com o público que querem atingir, 

pretendendo somar, desse modo, mais votos. Os integrantes desse grupo, embora em número 

reduzido, se apresentaram bastante dispersos com relação à atividade como um todo e à 

atividade que estava sendo desenvolvida na oficina. Contudo, foi possível destacar a 

importância da atividade e seus procedimentos, e do papel de cada componente do partido na 

pré-eleição e no debate. Por fim, percebeu-se que os alunos, após a realização dessa oficina, 

sentiram-se mais motivados e interessados pela atividade que irá ocorrer. 

 

 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PIBID 2014 - LETRAS – PORTUGUÊS 

 

REGISTRO DE VISITA À ESCOLA –19 

OFICINA 18 

 

Décima nona visita ao Colégio Estadual Coronel Pilar, realizada pelas bolsistas de 

iniciação à docência Claudiele Pascoal, Daniela de Oliveira Sauzem, Lara Niederauer Machado, 

Luciane Carlan da Silveira, Paola Tassinari Groos e Rochele Perosa. 

Data: 22 de outubro de 2014 

Horário: 11h00min – 12h15min 

Alunos presentes: 23 

 

OBJETIVOS 

• Constituir uma prévia do debate a ser realizado no dia 30 de outubro; 

• Dar um feedback aos alunos a fim de auxiliá-los na performance no debate decisivo da 

campanha eleitoral. 

 

PROCEDIMENTOS 

• Divisão da turma em três grupos, dois de acordo com os partidos e um referente aos 

mediadores do debate; 

• Realização das perguntas, por parte dos mediadores, aos representantes de cada partido 

(presidente e governador); 

• Tempo para cada candidato traçar sua estratégia argumentativa, pensando e discutindo com 

o restante do partido os argumentos que poderão ser usados para responder as questões; 

• Oralização das respostas às perguntas, por parte de ambos os partidos; 

• Auxílio das BIDs identificando as fragilidades na argumentação e dando outras dicas 

pertinentes para o dia do debate.  

 

REFLEXÕES 

• Mediadores 

Os mediadores enviaram para o e-mail do PIBID as cédulas de votação e as questões, 

contudo não o fizeram no tempo estabelecido (sexta à noite). No dia 22, cinco mediadores 
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estavam presentes. No início da atividade, estavam tímidos e tinham receio de ler as perguntas 

em voz alta, porém isso foi diminuindo com o passar do tempo. Realizaram a divisão das 

responsabilidades: o menino mais desinibido fará a abertura do debate e explicará as regras pré-

estabelecidas para a plateia; outros três alunos lerão as perguntas, um desses também controlará 

o tempo das respostas; e duas meninas passarão nas salas para recolher os votos dos alunos. Os 

alunos contribuíram ainda com modificações em uma das perguntas, pois a acharam muito 

extensa. 

 

• Partido Pilariano Liberal 

Alguns integrantes do Partido Pilariano Liberal não demonstram grande envolvimento na 

atividade, somente uma aluna realizou pesquisas e estava preparada para o debate. Foi sugerido 

que todos anotassem as questões elaboradoras pelos mediadores para que pudessem argumentar 

de maneira mais adequada para o debate final; duas alunas anotaram algumas questões. Os 

argumentos utilizados nesse dia não foram muito pertinentes, é preciso um empenho maior do 

grupo. Um dos assessores não considera importante pesquisar para argumentar, pois acredita 

que seu partido será o vencedor das eleições. Foi reforçado que a popularidade terá maior 

efetividade com uma argumentação de qualidade. 

 

• Partido Popular Nacionalista 

Os integrantes do Partido Popular Nacionalista (PPN) apresentaram-se mais organizados 

para essa oficina, visto que os “principais” alunos, os candidatos a presidente, a governador e a 

deputado estadual, estavam presentes nessa aula, com todas as anotações, inclusive um plano 

de governo confeccionado por eles, em mãos. Isso fez com que todos os integrantes 

demostrassem maior tranquilidade de suas funções, bandeiras e argumentos. No decorrer da 

oficina, quando eles tomaram conhecimento das questões do debate feitas pelos mediadores, 

foi possível orientá-los na construção das respostas, da estratégia argumentativa que poderia ser 

utilizada, além de sinalizar para o grupo as fragilidades na argumentação do partido adversário. 

Além disso, as BIDs responsáveis pelo auxílio a esse grupo, reforçaram para eles aspectos 

importantes que deveriam ser melhorados para o debate, como a dicção e o uso de todo tempo 

disponível das respostas. Contudo, no final da oficina, os alunos demostraram estar receosos e 

até desanimados, visto que o outro partido poderia ganhar as eleições em função de serem 

alunos mais populares do que eles na escola. As BIDs, então, tentaram reanimá-los e incentivá-

los a divulgar mais, na página do facebook e na escola, as propostas e os argumentos do PPN. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PIBID 2014 - LETRAS – PORTUGUÊS 

 

REGISTRO DE VISITA À ESCOLA – 20 

OFICINA 19 

 

Vigésima visita ao Colégio Estadual Coronel Pilar, realizada pelas bolsistas de iniciação 

à docência Claudiele Pascoal, Daniela de Oliveira Sauzem, Lara Niederauer Machado, Luciane 

Carlan da Silveira e Paola Tassinari Groos. 

Data: 27 de outubro de 2014 

Horário: 8h20min – 10h  

Alunos presentes: 21 

 

OBJETIVOS 

•  Redefinir uma nova bandeira para o Partido Pilariano Liberal; 

• Redefinir uma nova pergunta, de acordo com a bandeira escolhida, para ser feita no debate, 

por parte dos mediadores; 

• Constituir uma segunda prévia do debate a ser realizado no dia 30 de outubro; 

• Dar um novo feedback aos alunos a fim de auxiliá-los na performance no debate decisivo 

da campanha eleitoral. 

 

PROCEDIMENTOS 

• Divisão da turma em três grupos, dois de acordo com os partidos e um referente aos 

mediadores do debate; 

•  Realização da redefinição da bandeira do Partido Pilariano Liberal; 

•  Realização da redefinição da pergunta a ser feita pelos mediadores no dia do debate; 

•  Realização, por parte do Partido Popular Nacionalista, da divulgação do partido 

(campanha) nas salas de aula do ensino médio, com distribuição de panfletos e 

apresentação das principais bandeiras; 

• Realização das perguntas, por parte dos mediadores, aos representantes de cada partido 

(presidente e governador); 

• Tempo para cada candidato traçar sua estratégia argumentativa, pensando e discutindo com o 

restante do partido os argumentos que poderão ser usados para responder as questões; 
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• Oralização das respostas às perguntas, por parte de ambos os partidos; 

• Auxílio das BIDs identificando as fragilidades na argumentação e dando outras dicas 

pertinentes para o dia do debate.  

 

REFLEXÕES 

• Mediadores 

Cinco mediadores estavam presentes na oficina. Mais uma vez, eles gerenciaram a 

atividade sem grandes problemas e conforme a divisão interna que haviam estabelecido na 

oficina anterior. Enquanto os membros dos partidos organizavam-se e realizavam campanha, 

parte do grupo elaborou a pergunta sobre a nova bandeira do partido PPL, e um aluno, que 

iniciaria a atividade, escreveu o esboço do protocolo para o dia do debate. Durante o 

desentendimento em relação à outra bandeira (esporte), os mediadores tentaram conciliar as 

vontades dos dois partidos. Mantiveram-se firmes em relação às perguntas e não efetuaram 

mudanças nas suas elaborações. 

 

• Partido Pilariano Liberal 

O Partido Pilariano Liberal (PPL) demonstrou-se desmotivado para o debate, pois 

deveriam alterar uma das bandeiras do partido. Não houve interesse por parte do grupo em 

pensar numa nova bandeira, sendo que foi solicitado com antecedência que tivessem uma nova 

proposta. O partido, como na prévia do debate anterior, argumentou que não precisavam 

defender bandeiras que não fossem atrativas aos jovens, pois a popularidade do grupo bastava 

para serem eleitos pelos estudantes. As BIDs tiveram que auxiliar o partido na confecção de 

uma nova proposta.  Eles ficaram revoltados com a mudança da bandeira e não participaram 

adequadamente do debate simulado, mostrando infantilidade quando o Partido Popular 

Nacionalista (PPN) utilizou algumas propostas semelhantes. Ao invés de tentarem argumentar 

contra o outro partido na réplica, não participaram e, após, realizaram discussões que não eram 

relevantes para a atividade proposta. 

 

• Partido Popular Nacionalista  

O Partido Popular Nacionalista (PPN) não precisou alterar nenhuma de suas bandeiras. 

Assim, enquanto o Partido Pilariano Liberal (PPL) realizava a redefinição de uma de suas 

bandeiras, o PPN saiu pelas salas de aula do ensino médio, para realizar a distribuição de 

panfletos e a apresentação das principais propostas (bandeiras) do partido. Depois disso, eles 

retornaram à sala de aula para mais uma prévia do debate, que seria realizado na quinta-feira 
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(30/10). Durante esse momento, na questão referente à bandeira de incentivo aos esportes, 

houve um descontentamento por parte do PPL, que alegou que o PPN havia modificado a 

resposta, a estratégia argumentativa, da oficina anterior para essa. O PPL afirmou, ainda, que o 

PPN usou os mesmos argumentos que eles usaram para defender essa proposta. Realizada uma 

conversa com ambos os partidos para esclarecer esse ponto, o PPN retomou a argumentação 

usada na resposta da oficina anterior, esclarecendo a sua posição na defesa dessa bandeira. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PIBID 2014 - LETRAS – PORTUGUÊS 

 

REGISTRO DE VISITA À ESCOLA – 21 

OFICINA 20 

 

Vigésima primeira visita ao Colégio Estadual Coronel Pilar, realizada pelas bolsistas de 

iniciação à docência Claudiele Pascoal, Daniela de Oliveira Sauzem, Lara Niederauer Machado, 

Luciane Carlan da Silveira, Paola Tassinari Groos  e Rochele Perosa. 

Data: 30 de outubro de 2014 

Horário: 08h00min – 12h10min 

Alunos presentes: 22 

 

OBJETIVOS 

- Efetivar as eleições simuladas na escola;  

- Realizar o debate público regrado com os dois partidos fictícios no salão da escola para três 

turmas; 

- Efetuar a contagem dos votos das eleições simuladas. 

 

PROCEDIMENTOS 

- Organização do salão e da sessão eleitoral; 

- Realização das eleições simuladas, primeiramente, para os alunos que não assistiriam ao 

debate eleitoral; 

- Apresentação, por parte de uma BID, da atividade que ocorrerá no local; 

- Abertura do debate com a apresentação das propostas defendidas pelos dois partidos fictícios: 

Partido Pilariano Liberal (PPL) e Partido Popular Nacionalista (PPN); 

- Realização do debate, com os mediadores, que explicaram à plateia as regras do debate e os 

dois partidos fictícios; 

- Realização das perguntas, por parte dos mediadores, aos representantes de cada partido 

(presidente e governador); 

- Oralização das respostas às perguntas, por parte de ambos os partidos;  

- Tempo para cada partido realizar uma questão para o partido adversário; 

- Realização de perguntas por parte da plateia, que foram selecionadas pelas mediadoras; 
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- Tempo para cada candidato traçar sua estratégia argumentativa, pensando e discutindo com o 

restante do partido os argumentos que poderiam ser usados para responder as questões da 

plateia; 

 

REFLEXÕES  

• Mediadores  

No dia do debate, seis mediadores estavam presentes. O grupo dividiu em frentes de 

trabalho cada momento das atividades. Logo no início da manhã, duas meninas exerceram a 

função de mesárias, recebendo os eleitores, entregando as cédulas e dando as instruções para a 

votação. Outros três membros desse grupo, com o auxílio de um membro do PPL, iam até às 

salas, recrutando os votantes. 

Na hora do debate, a mesa de mediadores foi composta por quatro alunos, que apresentaram 

os procedimentos, liam as perguntas e controlavam o tempo. Outros dois membros circulavam 

pela plateia a fim de recolher as perguntas elaboradas pelos espectadores. Essas duas meninas, 

com auxílio das bolsistas, filtraram as perguntas da plateia a serem feitas para os membros dos 

partidos. Ao analisarmos o grupo dos mediadores, desde o dia em que foi realizada a divisão da 

turma para as eleições, percebemos que, ao longo das atividades, os alunos ficaram mais 

integrados e cooperativos. No dia do debate, todos os mediadores apresentaram 

responsabilidade e grande envolvimento, cumprindo o papel estabelecido nessa atividade.  

 

• Partido Pilariano Liberal (PPL) 

Os integrantes do Partido Pilariano Liberal (PPL) apresentaram-se bastante agitados e 

ansiosos para a realização das eleições simuladas. Diferentemente do PPN, os alunos desse 

partido não demonstraram interesse e empenho em constituir uma boa argumentação para o 

momento do debate, o que ficou evidente, principalmente, na fala do presidente do partido. O 

mesmo encontrava-se despreparado e sem material de auxílio para constituir a argumentação 

de seu discurso. Embora o partido tenha se envolvido na atividade, o objetivo dos integrantes 

deste acabou distanciando-se do que foi proposto pelas BIDs, uma vez que o foco deles voltou-

se apenas para a vitória nas eleições, levando em consideração somente os votos dos colegas 

que não assistiriam ao debate e que votariam pela popularidade dos integrantes do partido e/ou 

pela grande divulgação da campanha.  

No geral, os candidatos que tiveram voz no debate demonstraram postura e boa dicção ao 

falar. Vale destacar que as candidatas à governadora e deputada buscaram uma boa 
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apresentação no vestuário, seguindo o que foi sugerido pelas BIDs responsáveis pelo partido na 

semana anterior. Com relação aos debates prévios realizados em sala de aula, podemos avaliar 

positivamente o grupo, pois apresentaram evolução tanto na argumentação quanto na postura. 

Também, no que diz respeito ao espírito de grupo, o partido demonstrou união durante toda a 

campanha, assim como no dia do debate, na discussão das questões realizadas pela plateia e 

pelo partido contrário, discutindo opiniões e formulando, juntos, a resposta. 

Julgamos que o fato que, provavelmente, tenha feito com que os alunos do PPL deixassem 

de se envolver, de certa forma, com a questão da argumentação, tenha sido a crença da maioria 

do grupo na popularidade que venceria a eleição simulada. Essa questão ficou evidente com 

relação ao outro partido, que alegando falta de popularidade na escola, investiu na 

argumentação e acabou vencendo as eleições nas turmas que assistiram ao debate. 

 

• Partido Popular Nacionalista (PPN) 

Os integrantes do Partido Popular Nacionalista (PPN) apresentaram-se organizados e 

confiantes para a realização do debate, pois os candidatos apresentavam todas as anotações 

referentes a possíveis respostas para as perguntas que iriam ser realizadas, com argumentos 

diferentes que poderiam ser usados tanto nas suas respostas, como nas réplicas e tréplicas das 

questões do partido adversário. Além disso, eles, novamente, estavam com o plano de governo 

confeccionado por eles, em mãos. O partido possuía, ainda, o jingle da campanha, feito por eles, 

que foi apresentado nas considerações finais do debate. Assim, todos os integrantes 

demostraram maior tranquilidade de suas funções, bandeiras e argumentos. Um aluno, 

candidato a senador, não estava presente, sendo substituído, com tranquilidade, por outro colega 

de partido. No momento do debate, conforme as BIDs responsáveis pelo auxílio a esse grupo 

haviam sugerido em oficina anterior, houve uma pequena melhora na dicção dos debatedores e 

no uso do tempo disponível para a fala. O PPN conseguiu desempenhar com êxito a atividade 

proposta, adequando-se ao gênero oral solicitado, o debate, usando diferentes tipos de 

argumentos para a construção da estratégia argumentativa. Não houve, por parte dos 

debatedores, desrespeito e provocações com relação ao partido adversário. Essa adequação ao 

gênero pode ser confirmada com o resultado das eleições simuladas em que, os alunos votantes 

que não assistiram ao debate, elegeram os candidatos do partido adversário, o PPL, por outros 

motivos, não necessariamente relacionados à argumentação, como a popularidade e maior 

engajamento com a campanha, por exemplo. Em contrapartida, os alunos votantes que 

assistiram ao debate, elegeram o PPN como partido vencedor, em função da qualidade 
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argumentativa usada por eles. Dessa forma, pode-se afirmar que o PPN foi o vencedor do 

debate, de acordo com o objetivo da atividade proposta, que era trabalhar com argumentação e 

oralidade. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PIBID 2014 - LETRAS – PORTUGUÊS 

 

REGISTRO DE VISITA À ESCOLA – 22 

OFICINA 21 

 

Vigésima segunda visita ao Colégio Estadual Coronel Pilar, realizada pelas bolsistas de 

iniciação à docência Claudiele da Silva Pascoal e Rochele Perosa. 

Data: 13 de novembro de 2014 

Horário: 11h00min – 12h10min 

Alunos presentes: 24 

 

OBJETIVOS 

- Proporcionar uma oportunidade de reflexão e análise do andamento do debate, por meio de 

apresentação do vídeo com a gravação do debate, no que diz respeito à postura, linguagem, 

utilização do tempo, qualidade e validade dos argumentos e espírito de grupo; 

- Proporcionar uma oportunidade para os alunos opinarem a respeito da contribuição das 

atividades desenvolvidas pelo PIBID ao longo do ano para o debate final, bem como para todas 

as demais atividades que envolvam argumentação, não somente no que diz respeito às aulas de 

Língua Portuguesa.  

 

PROCEDIMENTOS 

- Parabenizar os partidos e os mediadores pelo esforço, interesse e empenho em desempenhar 

suas tarefas durante o período de campanha, debate e eleições. 

- Apresentar os vídeos gravados durante o debate. 

- Atentar e comentar sobre os avanços que ocorreram do primeiro para o segundo debate. 

- Aplicar a autoavaliação; 

- Discutir sobre a importância da argumentação no debate aberto à escola. 

 

REFLEXÕES 

Em um primeiro momento da aula, as bolsistas elogiaram e destacaram o ótimo 

desempenho dos partidos e mediadores durante o período da campanha eleitoral e no dia do 
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debate e eleições. Foi destacada a importância do interesse e esforço de todos para que a 

atividade fosse realizada com êxito.  

Feitas essas apreciações à turma, foram apresentados, com a utilização do recurso data 

show, os vídeos gravados durante todo o tempo do debate que ocorreu na oficina anterior no 

salão da escola. Durante a apresentação dos vídeos, a turma estava bastante agitada. Dessa 

forma, os alunos já iam apresentando comentários e observações acerca das posturas e 

argumentos utilizados no debate durante a exibição.  

Após a apresentação dos vídeos, os alunos deveriam assinalar em uma folha, entregue a 

eles anteriormente, em quais aspectos houve avanços desde o primeiro debate realizado em sala 

de aula, para o segundo, realizado no salão da escola e com a presença de outras turmas. Os 

aspectos analisados foram: postura, dicção, utilização do tempo, linguagem, validade da 

argumentação e espírito de grupo. 

Os comentários orais foram bastante pertinentes, pois foi possível perceber melhoras 

significativas desde o primeiro debate. A professora supervisora salientou os diferentes 

resultados obtidos no momento pré-debate e no momento pós-debate, pois um partido venceu 

a eleição antes do debate, porém não manteve o resultado após o debate. Foi salientado que um 

dos partidos venceu no momento pós-debate devido à qualidade dos argumentos. O partido que 

perdeu as eleições no pós-debate declarou que seus argumentos eram frágeis com relação aos 

de seus oponentes. Essa percepção de que poderiam ter argumentado melhor foi muito 

importante, pois identificaram no outro partido a qualidade e validade dos argumentos 

apresentados. As bolsistas auxiliaram a elencar as evoluções percebidas na atividade e os alunos 

concordaram e acrescentaram comentários ao que foi discutido. 

Os alunos demonstraram satisfação com relação ao resultado da atividade desenvolvida 

e a avaliaram positivamente. Foi muito importante o fato de o partido que venceu no pré-debate 

ter reconhecido que a validade do resultado era considerar que o grupo vencedor no pós-debate 

realmente teria ganho as eleições no geral. O que as BIDs já haviam percebido em momentos 

anteriores, os próprios alunos explicitaram, afirmando que o grupo vencedor no pré-debate 

havia ganho por amizade, afinidade e popularidade com as demais turmas da escola, que 

participaram da eleição sem assistir ao debate, em razão do pouco espaço no salão. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PIBID 2014 - LETRAS – PORTUGUÊS 

 

REGISTRO DE VISITA À ESCOLA – 23 

OFICINA 22 

 

Vigésima terceira visita ao Colégio Estadual Coronel Pilar, realizada pelas bolsistas de 

iniciação à docência Lara Niederauer Machado e Luciane Carlan da Silveira. 

Data: 20 de novembro de 2014 

Horário: 11h às 11h50min (quarto e quinto período – períodos reduzidos) 

Alunos presentes: 21  

 

OBJETIVOS  

• Apresentar questões norteadoras para a fala dos alunos na I Mostra PIBID Letras 

(Português e Espanhol); 

• Produzir um artigo de opinião. 

  

PROCEDIMENTOS 

• Apresentação das questões norteadoras para a fala no evento do PIBID: 

1. O que o PIBID contribuiu para um maior interesse deles em sala de aula? 

2. Quais os avanços que eles conseguem identificar do 1º para o 2º debate? 

 

• Entrega e leitura do comando para a produção textual. 

 

REFLEXÕES  

 No primeiro momento, as BIDs apresentaram as questões norteadoras que poderiam 

servir de base para a fala dos alunos que participarão da I Mostra PIBID Letras (Português e 

Espanhol) na sala de aula. As BIDs salientaram que outros tópicos poderiam ser abordados 

nessa fala, além das questões apresentadas. Destacou-se, ainda, que eles poderiam elaborar 

slides para auxiliar no momento da apresentação. Ainda em sala de aula, foram dadas as 

instruções necessárias para os alunos procederem com a produção textual de um artigo de 

opinião. A proposta e o comando foram lidos pelas BIDs. 
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 No segundo momento, devido à alta temperatura do dia, os alunos solicitaram que as 

atividades fossem realizadas na biblioteca, onde há um ar condicionado. Lá, eles dividiram-se 

em mesas e sofás e iniciaram a produção textual. Entretanto, como os períodos haviam sido 

reduzidos devido ao calor, muitos alunos não finalizaram seus artigos. Assim, as bolsistas e a 

professora acordaram que as produções poderiam ser redigidas no horário fora da sala de aula 

e entregues na quarta-feira seguinte. 
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245 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PIBID 2014 - LETRAS – PORTUGUÊS 

 

REGISTRO DE VISITA À ESCOLA – 24 

OFICINA 23 

 

Vigésima quarta visita ao Colégio Estadual Coronel Pilar, realizada pelas bolsistas de 

iniciação à docência Claudiele da Silva pascoal, Daniela Sauzem, Lara Niederauer Machado, 

Luciane Carlan da Silveira, Paola Tassinari Groos e Rochele Perosa. 

Data: 04 de dezembro de 2014 

Horário: 10h às 11h15min (quarto e quinto período – períodos reduzidos) 

Alunos presentes: 20  

 

OBJETIVOS  

• Realizar autoavaliação com a turma; 

• Entregar o artigo de opinião com feebback; 

• Fazer o encerramento das atividades do PIBID Letras Português 2014, na turma 312, do 

Colégio Coronel Pilar. 

  

PROCEDIMENTOS 

• Realização da autoavaliação com os alunos; 

• Entrega de um DVD com as fotos tiradas nas oficinas realizadas pelo PIBID durante o ano; 

• Finalização das atividades PIBID Letras Português 2014, na turma 312, com uma 

confraternização entre BIDs, professora supervisora e alunos. 

 

REFLEXÕES 

No primeiro momento, as BIDs entregaram uma autoavalição para os alunos. Em 

seguida, em nome do PIBID Subprojeto Letras Português, uma das BIDs fez um agradecimento 

à turma e à professora supervisora e foram entregues aos alunos presentes DVDs com as fotos 

tiradas durante as oficinas realizadas durante o ano. Na sequência, a professora supervisora fez 

um agradecimento também aos alunos e ao grupo do PIBID, seguida de uma aluna, a líder da 

turma, que, em nome de seus colegas, agradeceu ao PIBID pelas atividades realizadas. Por fim, 
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as BIDs, a professora supervisora e os alunos confraternizaram, como encerramento das 

atividades do Subprojeto na turma 312 esse ano. 
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