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RESUMO 

 
Esta tese está voltada à compreensão e à produção de contextos em que os alunos de uma 
turma do 7º ano do Ensino Fundamental, de uma escola pública do interior do Estado de São 
Paulo, pudessem apropriar-se do processo de escrita do gênero artigo de opinião. Tem como 
objetivo geral analisar o processo de produção escrita desse gênero, desenvolvido na proposta 
da Atividade Social “Produzir um jornal”. Os objetivos específicos focalizam, 
principalmente, a transformação dos modos de trabalhar com os processos de escrita voltados 
a identificar: (a) as características da interação entre os participantes na produção do artigo de 
opinião e (b) os modos de apropriação das capacidades de linguagem, pelos alunos, ao longo 
da produção do artigo de opinião. Justifica-se a escolha do tema deste estudo por relacionar-se 
à importância da argumentação, que, na pesquisa, esteve presente em debates sobre questões 
sociais polêmicas e sobre a negociação de temas, regras, divisão de trabalho na organização 
dos contextos, e em relações que possibilitassem escolhas conscientes e intencionais na 
construção do artigo de opinião, e também nas ações com colegas e professora que 
contribuíssem para uma participação cidadã. Esta pesquisa procurou, dessa forma, organizar 
interações mais horizontais entre professoras e alunos, nas quais os estudantes fossem 
protagonistas no processo de ensino-aprendizagem e não apenas participantes passivos. O 
embasamento teórico foi construído a partir da Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural 
(TASHC), considerando as concepções de Vygotsky (1934/1991, 1934/2001), Vygotsky, 
Leontiev e Luria (1934/2001) e Engeström (1999, 2002, 2011), e da Atividade Social 
(LIBERALI, 2009) como desdobramento da TASHC. Os pressupostos teóricos sobre a 
linguagem alicerçaram-se na teoria dos gêneros de Bakhtin/Volochinov (1929/1992) e 
Bakhtin (1979/2011), bem como nos estudos sobre as capacidades de linguagem, 
desenvolvidos por Dolz e Schneuwly (2010), que focalizam o gênero de discurso como um 
artefato cultural para o desenvolvimento da escrita. Metodologicamente, este estudo está 
apoiado na Pesquisa Crítica de Colaboração (PCCol) (MAGALHÃES, 2009, 2010, 2011), 
metodologia que embasa a escolha e a organização de ações em pesquisas conduzidas em 
contextos escolares. O objetivo é possibilitar que compreensões e transformações sejam 
inseridas por meio da criação de instrumentos que permitem aos sujeitos participantes 
olharem e compreenderem os sentidos e significados das próprias ações, bem como as de 
outros, e relacioná-las ao contexto histórico-cultural e político em que agem. Foram 
analisadas interações entre alunos e professoras e as produções escritas dos alunos, com base 
em categorias (a) enunciativas - plano geral do texto e conteúdo temático (BRONCKART, 
1999), (b) discursivas - tipos de perguntas (RYCKEBUSCH, 2011; BROOKFILED e 
PRESKILL, 2005 e NININ, 2013), turnos conversacionais (PONTECORVO, 2005), 
categorias de articulação e argumentação do discurso (LIBERALI, 2013), e (c) linguístico-
discursivas - aspectos linguísticos (LIBERALI, 2013). Os resultados obtidos revelaram 
transformações quanto aos modos de agir dos participantes e apropriações referentes ao 
gênero artigo de opinião. 
 
Palavras-chave: Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural; Colaboração Crítica; Artigo 
de Opinião; Atividade Social; Capacidades de Linguagem. 



	  
	  

ABSTRACT 
 
This thesis is focused on understanding and on production contexts in which students of a 7th 
grade class of elementary school from a public school in the state of São Paulo could take 
ownership of the process of writing the genre opinion piece. It has as main goal the analyses 
of the writing production process of this genre, developed during the proposal activity of the 
Social Activity "Producing a Newspaper". The specific goals focus mainly the transformation 
of ways of working with the writing processes intended to identify: (a) the characteristics of 
the interaction among the participants in producing the opinion piece and (b) the ways of 
appropriation of language skills by students throughout the production of the opinion piece. 
The choice of subject for this study is justified because it is related to the importance of the 
argument that, in this research, was found in debates on controversial social issues and in the 
negotiation of topics, rules, division of labor in the organization of contexts, and in relations 
that would enable conscious and intentional choices when building the opinion piece, and also 
in actions with classmates and teacher which contribute to a citizen participation. This 
research sought, thus, to organize more horizontal interactions among teachers and students, 
in which students were protagonists in the teaching-learning process and not just passive 
participants. The theoretical basis was built from the Theory of Socio-Historical-Cultural 
Activity (TASHC), considering the views of Vygotsky (1934/1991, 1934/2001), Vygotsky, 
Leontiev e Luria (1934/2001) and Engeström (1999, 2002, 2011) and the Social Activity 
(Liberali, 2009) as unfolding TASHC. The theoretical assumptions about language are based 
on the genre theory of Bakhtin / Voloshinov (1929/1992) and Bakhtin (1979/2011) as well as 
on studies of language skills, developed by Dolz and Schneuwly (2010), which focus the 
discourse of gender as a cultural artifact to the development of writing. Methodologically, this 
study is supported by the Critical Research Collaboration (PCCol) (Magalhães, 2009, 2010, 
2011), a methodology that underlies the choice and the organization of actions on research 
conducted in school settings. The goal is to enable understandings and changes that can be 
inserted through the creation of tools that allow active participants to look and understand the 
meanings of one's actions and those of others, and relate them to the historical-cultural and 
political context from where they act. Interactions among students and teachers and the 
students' written productions were analyzed based on categories (a) enunciative - general plan 
text and thematic content (Bronckart, 1999), (b) discursive - types of questions 
(RYCKEBUSCH, 2011; BROOKFILED and Preskill, 2005 and Ninin, 2013), conversational 
turns (PONTECORVO, 2005), categories of articulation and argumentation speech 
(LIBERALI, 2013), and (c) linguistic-discursive - linguistic aspects (LIBERALI, 2013). The 
results found show changes on the modes of action of the participants and appropriations 
related to the genre opinion piece. 
 
Keywords: Theory of Socio-Historical-Cultural Activity; Critical collaboration; Opinion 
article; Social activity; Language capabilities. 
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1   INTRODUÇÃO 
 

 

Esta pesquisa investiga uma atividade social (AS) “Produzir um jornal” desenvolvida 

em uma escola pública municipal, com foco no processo de produção escrita de artigo de 

opinião (doravante AO) e nas relações ocorridas durante as aulas em que aconteceram as 

discussões, produções escritas e revisões dos gêneros que comporiam o jornal.   

Interessado na pesquisa sobre ensino-aprendizagem da linguagem escrita no Ensino 

Fundamental II (6º a 9º Ano), o presente estudo insere-se no campo de investigação da 

Linguística Aplicada (LA), ciência relacionada às Ciências Sociais, portanto, voltada às 

práticas sociais (MOITA LOPES, 2006). Nesse quadro, a perspectiva de LA adotada concebe 

a linguagem do ponto de vista “processual”, na interação linguística, e tem “caráter 

interdisciplinar” porque se utiliza do conhecimento teórico de outras áreas, como a Psicologia 

e a Pedagogia, na investigação sobre a linguagem (MOITA LOPES, 1996). A LA, nessa 

vertente, focaliza os problemas do uso da linguagem enfrentados pelos participantes, neste 

caso, alunos de uma escola pública, considerando o contexto social em que se inserem. 

O objeto desta investigação, voltado à compreensão da linguagem em práticas 

escolares reais, está em consonância com a visão de LA, concebida como “uma abordagem 

mutável e dinâmica para as questões de linguagem [...], como um modo de fazer e pensar 

sempre problematizador” (PENNYCOOK, 2006, p.67) que salienta a relevância social das 

questões de linguagem, a tradição marxista de pesquisa e a criação de uma nova realidade. 

Como apontam Moita Lopes (1996; 2006) e Pennycook (2006), essa abordagem de LA 

oportuniza ao pesquisador transgredir, política e teoricamente, os limites do pensar e do agir 

normativos e tradicionais. Por isso, reconheço, nessa abordagem, a possibilidade de 

desenvolvimento de uma pesquisa que ultrapassa o entendimento do problema de pesquisa e 

possibilita meios de intervenção e de transformação de situações sociais relevantes, no caso, a 

apropriação de processos de escrita do AO na instituição escolar. 

Desenvolvida no Programa de Estudos Pós-Graduados em Linguística Aplicada e 

Estudos da Linguagem, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), esta 

pesquisa está inserida na linha de pesquisa Educação e Linguagem e no Grupo de Pesquisa 

Linguagem em Atividades no Contexto Escolar (GP LACE), liderado pelas professoras Dra 

Maria Cecília Camargo Magalhães e Dra Fernanda Liberali. Insere-se também no Projeto de 

Pesquisa de Magalhães: A Escola como Comunidade: linguagem, colaboração e contradição 
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na produção de conhecimento em pesquisas no contexto escolar, voltado, de forma geral, à 

compreensão e ao desenvolvimento dos processos de produção escrita como instrumentos de 

ensino-aprendizagem em contextos de formação que envolvem a universidade e a escola 

como um todo. 

A intenção de trabalhar com a escrita numa proposta que garantisse a formação de 

alunos escritores sempre fez parte de minha trajetória como professora de Língua Portuguesa, 

iniciada na rede estadual, em 2001, com aulas no Ensino Fundamental e Médio. Tal 

preocupação também se refletiu na temática de minha pesquisa de Mestrado, voltada à 

formação de professores no tocante à leitura e escrita (SANTOS, 2006). Por volta de 2009, 

quando lecionava somente no Ensino Médio, curso em que o currículo enfatiza o 

desenvolvimento dos gêneros que se organizam pela argumentação, comecei a estudar um 

pouco mais sobre esses gêneros a fim de organizar uma proposta que garantisse melhores 

resultados no aprendizado dos alunos. Nessa época, baseava minhas ações nos modelos 

pedagógicos tradicionais de ensino da produção escrita com os quais tinha mantido contato 

até então, tanto em minha formação básica quanto na graduação. Assim, enfatizava tipologias 

textuais e aspectos gramaticais e desconsiderava a teoria da enunciação e o ensino-

aprendizagem por meio dos gêneros do discurso. 

Com uma proposta de desenvolver um estudo sobre o processo de ensino-

aprendizagem do gênero artigo de opinião, atravessada por uma visão fragmentada e 

transmissiva, ingressei, no segundo semestre de 2011, no Doutorado e, logo nas primeiras 

aulas e discussões acadêmicas, passei a questionar minhas concepções e proposta de pesquisa. 

Ao entrar em contato com a concepção spinozana de totalidade, relacionada ao materialismo 

histórico-dialético marxista, à Teoria da Atividade conforme discutida por Vygotsky, 

Leontiev, Engeström e outros autores e à proposta de Atividade Social (LIBERALI, 2009; 

2012), ampliei meu projeto com base nesses teóricos, em busca de uma proposta mais 

significativa, abrangente, crítica e política. 

Considerando essa minha trajetória e, embora reconheça a grande quantidade de 

pesquisas relacionadas ao processo de escrita, ressalto a relevância da necessidade de 

apropriação da escrita na sociedade letrada em que vivemos: ler e escrever são aprendizagens 

essenciais para garantir a inclusão social. Relacionar esse conhecimento ao AO implica 

ampliar a possibilidade do exercício da cidadania já que, em contexto escolar, quando o aluno 

pode perceber a infinitude de questões que geram ampla discussão social, posicionar-se em 

relação a elas, expressá-las e sustentá-las por escrito, sabendo escolher o gênero apropriado 
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para isso, passa a integrar um processo de formação capaz de assegurar sua participação na 

sociedade.   

Em relação à escrita do gênero focalizado nesta pesquisa, o AO, há de se pensar ainda 

na importância da argumentação para propiciar contextos de negociação de sentidos que 

levem à produção de significados compartilhados e que permitam “o questionamento e a 

transformação da cultura escolar” (LIBERALI, 2011, p.42). Assim, quando relacionamos a 

produção escrita de um AO à consideração de que “saber argumentar amplia o potencial de 

participação democrática na medida em que diferenças podem ser abertamente discutidas e 

posicionamentos revisados” (MATEUS, 2013, p.9), estamos pensando para além do contexto 

escolar, na participação cidadã efetiva, pautada em escolhas conscientes e ações no âmbito 

social.   

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) abordam e enfatizam a relação 

entre questões sociais e argumentação. O volume desse documento voltado ao terceiro e ao 

quarto ciclos do Ensino Fundamental da disciplina Língua Portuguesa assinala que a 

adolescência, fase de constituição de identidade e valores próprios, de possibilidades para 

tomada de decisão e de ampliação da visão sobre aspectos polêmicos inerentes aos temas 

sociais, abre possibilidades para o trabalho com a argumentação. Dessa consideração, é 

possível depreender que propiciar situações de sala de aula em que os alunos debatam, 

colaborando para a formulação coletiva de respostas, é parte da vida política cotidiana numa 

sociedade democrática que pode ter o início construído no exercício da argumentação oral e, 

depois, escrita, por meio do AO. 

No entanto, como apontam Castells (1999; 2000) e  Sader (2000), embora o século XX 

tenha passado por revoluções políticas, econômicas e culturais extraordinárias, com especial 

atenção ao progresso científico e tecnológico, no cenário mundial e, em especial, na escola, 

velhas questões permanecem, como a formação de educadores e as práticas de sala de aula no 

tocante à escrita em escolas públicas de Ensino Fundamental e Médio.  

Nesse contexto, preocupa-me a grande dificuldade enfrentada pelos alunos para 

produzirem textos, prática comumente requerida na escola. Também atentas a essa 

problemática, Machado et al. (2005) acreditam que há duas concepções de ensino para 

explicar tal dificuldade: a crença sobre a existência de uma “capacidade” geral para a escrita 

que, “se bem desenvolvida, permitir-nos-ia produzir de forma adequada textos de qualquer 

espécie” e a “de que o mero ensino da organização global mais comum dos textos 

pertencentes a um gênero seja suficiente para que o aluno chegue a um bom texto” 
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(MACHADO et al., 2005, p.92). Para superar tais visões no tocante à linguagem, este estudo 

parte da teoria dos gêneros do discurso (BAKHTIN, 1979/2011) e das capacidades de 

linguagem, conforme os estudos de Dolz et al. (2010).  

Outra situação preocupante relacionada à dificuldade enfrentada pelos alunos para 

produzirem textos é a continuidade de práticas tradicionais e obsoletas e a ausência ou a 

morosidade de transformação nas propostas de produções escritas escolares. No contexto 

educacional, embora haja diversas discussões, políticas públicas2 e pesquisas voltadas à 

produção escrita, na maioria das salas de aula prevalecem ainda o ensino de nomenclaturas 

(POSSENTI, 2001), a concepção de que a linguagem é a expressão do pensamento ou um 

instrumento de comunicação (GERALDI, 2001a) e, na escrita, o emprego da língua de forma 

artificial, realizado para a avaliação do professor (GERALDI, 2001b). Parece-me que a 

transformação da sociedade, a facilidade de acesso à informação, a expansão dos 

conhecimentos e o novo cenário educacional, em que o professor deixou de ser a única fonte 

do saber (ALARCÃO, 2003; HARGREAVES, 2004), não foram suficientes para mudar a 

realidade escolar e solucionar um grave e antigo problema: o baixo domínio de grande parte 

de alunos em escolas das redes municipais e estaduais na área de leitura e escrita, reveladas 

em resultados de avaliações como o PISA3 e o SARESP4. 

Frente a essas questões, esta investigação tem como objetivo geral analisar o processo 

de produção escrita do gênero AO, desenvolvido na proposta da Atividade Social “Produzir 

um Jornal”, pensada para que os alunos se apropriem das capacidades de linguagem 

referentes à escrita desse gênero. De modo geral, esta tese está voltada à compreensão e 

produção de contextos em que os alunos de uma sala do 7º ano do Ensino Fundamental, no 

ano de 2013, de uma escola pública do interior do Estado de São Paulo, possam apropriar-se 

do processo de escrita do AO. Para tanto, é preciso esclarecer que, na atividade social 

“Produzir um Jornal”: vários gêneros foram trabalhados para compor o jornal, mas o recorte 

da pesquisa recaiu sobre o AO.  

Os objetivos específicos foram pensados para considerar como a escola pode 

desenvolver as múltiplas possibilidades oferecidas pela linguagem, para expressar, comunicar 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Como exemplos, cito o Ler e Escrever, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, e o Pacto Nacional 

pela Alfabetização na Idade Certa, assumido pelos governos federal, do Distrito Federal, dos estados e 
municípios. O Ler e Escrever é um programa de formação, acompanhamento e elaboração de materiais 
pedagógicos voltados ao desenvolvimento da leitura e da escrita; o Pacto Nacional pela Alfabetização na 
Idade Certa tem como objetivo assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, 
ao final do 3º ano do ensino fundamental. 

3 Programe for International Student Assessment. 
4 Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo.	  
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e argumentar, e focalizam, principalmente, a transformação dos modos de trabalhar com os 

processos de escrita voltados a: (a) identificar as características da interação entre os 

participantes, na produção do AO e (b) identificar os modos de apropriação das capacidades 

de linguagem pelos alunos, ao longo da produção do AO. 

As perguntas de pesquisa deste estudo são:  

 

1. Como se caracterizam as interações entre os participantes na AS Produção de jornal? 

2. Como se organiza a interação para construção das capacidades de linguagem relativas à 

produção do AO? 

 

Tais perguntas, relacionadas à produção escrita, revelam uma preocupação que 

também está presente em documentos pedagógicos oficiais, pesquisas e trabalhos acadêmicos.  

A Proposta Curricular do Estado de São Paulo para o ensino de Língua Portuguesa, Ensino 

Fundamental Ciclo II e Ensino Médio (SÃO PAULO, 2008), por exemplo, reconhece que o 

desenvolvimento e a expansão dos produtos tecnológicos e científicos, entre outros efeitos, 

culminaram com a multiplicidade de linguagens e, com base nesse quadro, chama a atenção 

para a necessidade de que a escola configure-se como um espaço no qual o aluno possa  

 
[...] compreender as diferentes linguagens e usá-las como meios de 
organização da realidade, nelas constituindo significados, em um processo 
centrado nas dimensões comunicativas da expressão, da informação e da 
argumentação (p.37).  

 

Quanto às pesquisas, inúmeros estudiosos desenvolvem ou desenvolveram seus 

projetos relacionados à escrita ou à formação docente voltada a esse conteúdo, como a 

coordenadora do grupo LACE (MAGALHÃES, 2007a; 2007b; 2009; 2010; 2011), 

LIBERALI et. al., 2006; LIBERALI, 2008; 2009; 2012; HORIKAWA, 2006; ROJO, 2000; 

2004a; 2004b; 2009). Para verificar as pesquisas já realizadas em relação à produção de texto 

em escolas, busquei nos sites oficiais Acervus (UNICAMP), Dedalus (USP), Lumem 

(PUC/SP), Scielo e Portal de Periódicos CAPES investigações relacionadas ao meu objeto de 

estudo.  

Nesses sites, procurei por duas expressões-chave: produção escrita e gênero. As 

pesquisas identificadas foram divididas de acordo com os níveis de ensino, da Educação 

Infantil ao Ensino Superior.  
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Na Educação Infantil, Costa (2001) pesquisou como acontece o processo de 

letramento e a apropriação escrita dos gêneros notícia e verbete.  

Em projetos desenvolvidos no Ensino Fundamental, Jesus (2011) focalizou práticas de 

leitura e escrita de textos argumentativos e analisou relatos de experiências sobre oficinas de 

leitura e escrita realizadas com professores da Educação Básica da rede pública na cidade de 

São Paulo. Outros pesquisadores estudaram, nesse nível de ensino, a apropriação pelos alunos 

de diferentes gêneros: Carvalho (2011) investigou, no 5º ano, a produção do gênero 

autobiografia; Buzzo (2008) desenvolveu sua investigação com alunos da Educação de Jovens 

e Adultos e propôs que escrevessem diários de leitura; Silva (2012) descreveu e analisou as 

atividades didáticas de produção escrita de conto e de causo, por alunos do 6º ano; Grillo 

(1995) teve como foco de pesquisa as intervenções docentes na reescrita de textos. Petroni 

(1994) e Francischini (1998) analisaram redações produzidas por alunos – a primeira 

pesquisadora analisou descrições e narrações de 5ª e 6ª séries, produzidas a partir de um título, 

e a segunda verificou a primeira produção e a versão fruto de refacção de um corpus de 15 

narrativas. Bassan (2008), Arruda (2013), Avante (2012) e Disner (2010) investigaram o 

processo de apropriação da escrita por crianças que se encontravam nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental. 

Voltados ao Ensino Médio, quanto aos gêneros que se organizam pela argumentação, 

encontrei pesquisas que tiveram como objeto de estudo textos produzidos por alunos em sala 

de aula, como Siqueira (2009), Orlando (2008), Gonçalves (2008), Moraes (2007) e Garcia 

(1984), e pesquisas voltadas à análise de materiais que traziam propostas de produção de 

textos argumentativos, como Silva, C.R. (2008) e Braz (2010). Modro (2009), Maciel (2008), 

e Nuez (2007) voltaram-se ao estudo de alunos em fase de vestibular; o primeiro buscou 

descrever e compreender como os alunos apropriaram-se dos mecanismos textuais e 

discursivos dos gêneros discursivos argumentativos, enquanto Nuez e Maciel estudaram as 

redações produzidas no Vestibular da Unicamp. A produção escrita de notícia foi o foco da 

pesquisadora Melo (2000), enquanto Pereira (2005) investigou como aconteceu a construção 

do estilo individual na elaboração de textos escritos.  

No Ensino Superior, Mariano (2007) pesquisou o emprego de estratégias 

argumentativas em avaliações escritas, Mota (2000) e Martins (1997) estudaram a produção 

de texto dissertativo, respectivamente,  nos cursos de Pedagogia e de Letras. Ribeiro (2005) 

pesquisou o funcionamento discursivo dos gêneros debate político, reunião, comunicação em 

eventos e aula na Instituição Universitária  
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Dentre os trabalhos pesquisados, por aproximarem da temática aqui estudada, três 

merecem destaque: o de Silva, S.R. (2008), o de Ruivo (2012) e o de Pinheiro (2011). O 

estudo de Silva aproxima-se do meu no que diz respeito aos anos (séries) em que foi 

desenvolvido e pelo objeto de estudo: gêneros que se organizam pela argumentação. Ele 

analisou como o modo de trabalhar com alguns gêneros da ordem do argumentar, em uma 

escola pública, em 8º e 9º anos, colaborou para a formação de produtores desses textos. O 

corpus de análise do estudo foi constituído de algumas das propostas de produção escrita de 

gêneros argumentativos apresentadas no livro didático adotado, de aulas em que duas 

professoras desenvolveram as atividades relacionadas a essas propostas de produção e dos 

textos escritos pelos alunos. O pesquisador concluiu que os alunos conseguem, de maneira 

geral, produzir textos argumentativos escritos e que eles levam para seus textos reflexos do 

conhecimento extra-escolar sobre a produção de gêneros argumentativos escritos, tendo em 

vista marcas estilísticas e temáticas detectadas nos textos não ensinadas pelo livro didático 

nem pelas professoras.  

A relação entre os estudos de Ruivo (2012) com os meus refere-se à escolha do gênero 

(AO), à reescrita e à ênfase dada às interações como meio para transformar a produção 

discente. Em sua pesquisa, o autor analisou os resultados trabalho com uma sequência 

didática com foco no ensino do gênero AO. A utilização da sequência gerou, primeiramente, 

41 primeiras versões do gênero e, em um segundo momento, o processo de correção por meio 

de bilhetes orientadores para a reescrita gerou mais 75 segundas e terceiras versões. As 

análises mostraram que a interação (oral e escrita), sobretudo a do professor com os alunos, é 

fator constituinte da produção escrita desses alunos.  

Pinheiro (2011) focalizou o processo de construção das práticas colaborativas de 

escrita no Ensino Médio, por meio do uso de algumas ferramentas da internet, no 

desenvolvimento de um jornal digital escolar. Seu corpus de análise foi gerado a partir de 

quarenta e sete encontros online via conversa instantânea e de setenta e duas mensagens 

trocadas via correio eletrônico entre todos os participantes envolvidos na produção das 

matérias do jornal. Os conceitos teóricos de base vygotskyana foram: mediação e Zona 

Proximal de Desenvolvimento; andaime (scaffolding), proposto por Bruner, além da noção de 

Práticas Colaborativas de Escrita. 

Embora meu estudo não se paute pelo conceito de andaime, chamou-me atenção o uso 

da expressão “Práticas Colaborativas de Escrita” (PCE), termo que tem um significado 

diferente daquele empregado, por exemplo, na elaboração das lexias da Wikipedia, em que 
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apenas o produto final (as lexias postadas na enciclopédia online) constitui-se por meio da 

contribuição de diferentes usuários, sem que, necessariamente, haja colaboração ao longo de 

seu processo, mas, tão somente, no resultado final.  

As PCE, na produção do jornal da pesquisa de Pinheiro (2011), envolvem um conjunto 

de práticas colaborativas ao longo de um processo, cujo início é a discussão sobre as matérias 

a serem produzidas e o término é a publicação das matérias no jornal online; ou seja, a 

colaboração entre os participantes acontece antes mesmo da própria produção textual. De 

acordo com o pesquisador, a concepção de PCE como processo colaborativo de construção de 

sentidos está diretamente relacionada às noções vygotskyanas de mediação e de ZPD e, ao se 

destacar a prática como um processo, passa-se a centrar na inter-relação entre os participantes, 

o que envolve a mediação entre pessoas para a construção conjunta de um determinado 

objeto. Portanto, para ele, as PCE são entendidas como práticas que envolvem um processo de 

desenvolvimento da escrita e a participação de duas ou mais pessoas. Esse tipo de colaboração 

que antecede a escrita e está presente nas tomadas de decisões sobre o jornal (nome, pauta de 

matéria, de AO), também constituiu as relações dos sujeitos da pesquisa que desenvolvi.  

Reportando as pesquisas citadas ao meu trabalho, embora apresentem objetivos, 

contextos, base teórica e metodologias diferentes, observo que todas se relacionam pelo 

interesse no processo de apropriação dos gêneros. Nas pesquisas citadas, o foco está na 

formação de professores, na argumentação, no material usado em sala de aula, ou na análise 

do texto discente. Esta investigação, diferentemente das pesquisas relatadas, repensa as 

práticas didáticas com leitura e escrita na sala de aula, propõe desenvolver atividades sociais 

de elaboração de um jornal numa escola pública municipal e tem como pesquisadora (eu, 

Juliana), que sou vice-diretora da escola pesquisada e atuo, nos momentos de pesquisa, como 

professora (por isso, intitulo-me professora-pesquisadora, doravante PP), juntamente com as 

professoras-titulares das duas salas de aulas onde a investigação foi realizada, das quais uma 

sala foi selecionada para análise de dados, conforme explico adiante. Esclareço que este 

estudo não se volta para a formação dessas professoras, ainda que em nossas reuniões para 

planejamento das aulas tenham ocorrido momentos de formação, mas desenvolvemos um 

trabalho conjuntamente, para que eu, vice-diretora, pudesse atuar como professora. Nesse 

sentido, o foco desta pesquisa é o ensino-aprendizagem do AO. 

A organização das práticas didáticas como atividades sociais para o desenvolvimento 

da escrita tem base em Liberali (2009; 2012). A aprendizagem por meio de Atividades Sociais 

focaliza as atividades vividas pelos sujeitos no seu dia a dia, é a forma de trabalhar a vida 
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social em sala de aula (LIBERALI, 2008), com a finalidade de construir um cenário social 

mais justo e igualitário. Segundo Vygotsky (1934/2003), com base nas idéias marxistas, a 

atividade refere-se à atividade prática social, em que o sujeito é compreendido como agente 

transformador da sua realidade. Essas atividades são desenvolvidas por meio da interação 

entre os sujeitos e o meio social em que atuam. Para nelas atuarem, os sujeitos partem de suas 

necessidades, constroem motivos compartilhados e utilizam instrumentos para alcançá-los. De 

acordo com Leontiev (1977), essas atividades estão imersas em contextos onde há regras, 

divisão de trabalho e uma comunidade específica. 

No ensino-aprendizagem planejado em Atividades Sociais, o aluno tem a oportunidade 

de vivenciar situações que não aconteceriam em sua realidade imediata. Isso torna a sala de 

aula uma zona de construção conjunta de possibilidades (LIBERALI, 2009), um espaço de 

viver o mundo pela ficção, onde é possível recuperar as experiências culturais imediatas e 

perceber como diferentes conceitos cotidianos e científicos combinam-se na realização dos 

motivos que desencadeiam a atividade. Além disso, as Atividades Sociais permitem que os 

gêneros sejam trabalhados como instrumentos e conceitos científicos em sua relação com a 

vida.  

A AS desta pesquisa é a produção de um jornal da escola e será aqui descrita 

brevemente, para orientar o leitor, porém, maiores detalhes serão apresentados no capítulo 

metodológico. O início deu-se com um projeto piloto desenvolvido no primeiro semestre de 

2013, que resultou na 1ª edição do jornal da escola pesquisada, intitulado O Estudantil. Os 

dados da produção da primeira edição do jornal não foram usados na pesquisa aqui 

apresentada.  

No segundo semestre de 2013, comecei a produzir e coletar dados em duas salas: o 7º 

ano B, cuja professora-titular será chamada PT, e o 8º ano B, que tinha a PH como docente de 

Português.	  Em dezembro de 2013, no exame de segunda qualificação, a banca e eu, por razões 

explicitadas mais à frente, acordamos em analisar somente os dados do 7º ano B. Em 2014, 

continuei desenvolvendo as atividades de pesquisa com o antigo 7º ano B, que passa a se 

chamar 8º ano B. O recorte para a análise de dados recaiu sobre o trabalho desenvolvido com 

a turma do 7º ano B, no segundo semestre de 20135.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Como duas salas participaram da produção e coleta de dados no segundo semestre de 2013, os textos 

produzidos pelos alunos foram divididos em duas edições do jornal: a segunda edição (publicada no segundo 
semestre de 2013) e a terceira edição, publicada no primeiro semestre de 2014.  Assim, o AO do 7º ano B, 
desenvolvido em 2013, foi publicado em 2014 com a assinatura de “8º ano B”, devido à mudança de ano/série 
da turma. As duas edições constam no Anexo X. 
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Todas as edições do jornal tiveram tiragem de 500 cópias e foram distribuídas para 

todos os alunos da escola e da comunidade escolar (professores e demais profissionais que 

trabalham na escola, pais, instituições comerciais patrocinadoras da impressão do jornal). A 

partir do segundo semestre de 2013, a segunda edição foi produzida durante as aulas, 

ministradas por mim e pela professora-titular (PT) da sala. Conforme já apontado no quadro, a 

pesquisa focalizou um recorte das produções e interações produzidas durante a segunda 

edição do jornal, pelo 7º ano B. Alguns dados do 8º ano B/2013 foram usados como exemplos 

nos quadros de categorias de análise do capítulo III. No anexo, constam, também, o 

planejamento da pesquisa e as produções escritas desenvolvidas em 2014, porque, ao final 

deste trabalho, relato brevemente como foi a continuidade da pesquisa de campo. 

Na organização da atividade social “Produzir um Jornal”, os alunos assumiram os 

papéis de entrevistadores; precisaram transcrever as entrevistas, foram jornalistas; digitadores, 

repórteres; pessoas responsáveis por delinear pautas, buscar patrocínio, revisar textos, 

pesquisar informações. Como professora, eu compartilhava, com os alunos e as outras 

professoras, de um objeto coletivo, ou seja, a produção de um jornal e, concomitante e 

integradamente, como pesquisadora, meu objeto era a apropriação, pelos alunos, do gênero 

AO. Explicando melhor, vários foram os encontros, as tarefas e os gêneros produzidos para 

compor o jornal, mas meu foco de análise manteve-se no AO.  

Saliento que, nesse recorte, não deixei de considerar o fato de que a esfera jornalística 

constitui-se de gêneros variados e, justamente por esse motivo, a produção do jornal na sala 

de aula abrangeu outros gêneros (notícia, resenha, entrevista, carta de reclamação), que não 

serão enfatizados aqui. Tendo em vista a importância dos gêneros na atividade social, 

responsáveis pela constituição, manutenção, transformação e produção do objeto da atividade, 

em relação à sequência didática e à proposição de desenvolvimento dos gêneros, esta pesquisa 

embasou-se também nos estudos de Dolz et al. (2010). Esses pesquisadores, apoiados em 

Bakhtin (1979/2011), propõem, no processo de apropriação dos gêneros, o desenvolvimento 

das capacidades de linguagem, e.g., as capacidades de ação, discursivas e linguístico-

discursivas. 

As capacidades de ação referem-se ao contexto de produção do discurso e respondem 

a questões como para quem se escreve, com qual objetivo, onde o discurso circulará, qual é o 

momento de produção e recepção e qual é o suporte do texto. As capacidades discursivas 

dizem respeito às formas de organização do texto para alcançar o objetivo almejado; dito de 

outra forma, seriam os tipos de discurso e de organização sequencial do texto 
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(BRONCKART, 1999. Os aspectos linguísticos relacionam-se às capacidades linguístico-

discursivas, que incluem os mecanismos de textualização (conexão, coesão verbal e nominal) 

e mecanismos enunciativos (vozes do discurso e modalizações, escolhas lexicais, escolhas de 

palavras de ligação, escolhas verbais, pessoas do discurso e marcas de avaliação). Assim, 

todas as ações desenvolvidas foram organizadas para que os alunos sempre pudessem retomar 

as capacidades de linguagem relacionadas aos gêneros.  

Para o desenvolvimento deste estudo, considera-se a seguinte estrutura do trabalho: na 

seção 2, será apresentado o embasamento teórico sobre a Teoria da Atividade Sócio-Histórico 

Cultural (TASHC), considerando as concepções de Vygotsky (1934/1991; 1934/2001), 

Vygotsky, Luria e Leontiev (1934/2001) e Engeström (1999; 2002; 2009, 2011),e a Atividade 

Social (LIBERALI, 2009) como desdobramento da TASHC. A seção 3 discutirá a linguagem 

com base em Bakhtin (1979/2011) e a repercussão da teoria dos gêneros do discurso no 

contexto escolar (ROJO, 2000; 2004a; 2004b; SCHEUWLY E DOLZ, 2010). Na seção 4, 

será descrita a metodologia da pesquisa com base na Pesquisa Crítica de Colaboração (PCCol) 

(MAGALHÃES, 2009; 2010; 2011, 2012). A seção 5 refere-se à análise e à interpretação de 

dados; é seguida de uma subseção que descreve a continuação da pesquisa de campo e, 

finalizando, apresento as considerações finais. 
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2   DISCUSSÕES TEÓRICAS CENTRAIS 

 

 

Dada a opção em estudar o desenvolvimento dos processos da produção escrita à luz 

dos preceitos vygotskyanos, este capítulo tem como objetivo apresentar os pressupostos 

teóricos sobre a Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASHC), relacionando-os à 

formação de alunos. Interessa-nos apresentar os pressupostos filosóficos da TASHC, a fim de 

embasar esta investigação, que procura não somente compreender os processos de ensino-

aprendizagem da produção escrita, mas também situá-los num contexto cultural e histórico, 

com sujeitos que constituem a história à medida que também são constituídos por ela.  

Na organização desta seção, em busca da compreensão do ser humano enquanto ser 

contextualizado e agente, procurei, com base nas discussões de Vygotsky, compreender como 

o ser humano aprende e se desenvolve, e qual o papel da cultura, da história, do outro, das 

relações, das interações e dos instrumentos nesse processo. 

A TASHC embasa esta pesquisa porque reconhece as funções psíquicas além de 

processo cognitivo e individual, o que possibilita um olhar para o processo de ensino-

aprendizagem do ponto de vista da educação. Além disso, essa perspectiva teórica possibilita 

ao pesquisador considerar as questões dialéticas oriundas da historicidade dos sujeitos, dos 

instrumentos e dos signos. Por isso, nesta seção, apresento os pressupostos teóricos da 

TASHC, que, ao apoiar-se no materialismo histórico-dialético, permite-me olhar os dados 

como um todo, um fenômeno dotado de historicidade e de mudanças qualitativas. Os 

conceitos aqui apresentados estabelecem estreita relação com a pesquisa de campo 

desenvolvida nesta tese, uma vez que as situações de aprendizagem propostas procuraram 

desenvolver relações de ZPD, mediação, com especial atenção aos gêneros do discurso como 

instrumentos. A base teórica na TASHC também é de interesse desta investigação, porque 

oferece a possibilidade de propor as práticas de ensino como Atividade Social prática.  

 

 

2.1   Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural - TASHC  

 

Esta pesquisa segue os pressupostos teóricos de Vygostky (1934/2001), que parte da 

perspectiva sócio-histórico-cultural em que o sujeito e a dimensão social são considerados no 

desenvolvimento humano. Esse estudioso, interessado nas funções mentais humanas, 
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estabelece uma diferença fundamental entre funções psicológicas elementares e funções 

psicológicas superiores: as primeiras seriam determinadas pela estimulação ambiental, 

enquanto nas segundas, a estimulação é autogerada, isto é, determinada pela criação e uso de 

estímulos artificiais (VYGOSTKY, 1934/2003).  Segundo ele, há duas linhas no processo 

geral de desenvolvimento: de um lado, os processos elementares de origem biológica e, de 

outro, as funções psicológicas superiores, cuja origem é sócio-histórica. As funções mentais 

superiores, como a atenção voluntária, a memória lógica e o pensamento verbal e conceitual, 

constituem-se no processo de desenvolvimento, por meio das interações sociais. O 

pesquisador russo ressalta a importância da interação como modo de a criança desenvolver 

comportamentos empregados em outras situações, com outras pessoas. Em outras palavras, o 

desenvolvimento humano está pautado na interação com o outro, considerado um portador de 

mensagens da cultura. Nesse tipo de interação, os signos, inicialmente, têm uma função social 

– comunicar – e, mais tarde, uma função individual, de organização e de controle do 

comportamento.  Por isso, Vygotsky (1934/2003, p.54) afirma que o signo possui a 

característica de ação reversa, uma vez que 

 
[...] ele confere à operação psicológica formas qualitativamente novas e 
superiores, permitindo aos seres humanos, com o auxílio de estímulos 
extrínsecos, controlar seu próprio comportamento. O uso de signos conduz 
os seres humanos a uma estrutura específica de comportamento que se 
destaca do desenvolvimento biológico e cria novas formas de processos 
psicológicos enraizados na cultura. 

 

Baseado no materialismo histórico-dialético (MARX, 1844/2004),  Vygotsky 

(1934/2001) compreende e ressalta que a construção da consciência ocorre por meio das 

relações sociais mediadas por signos, ou seja, a aprendizagem acontece por meio da relação 

do indivíduo com o ambiente cultural e com outros sujeitos, de modo que  

 
[...] as origens das formas superiores de comportamento consciente deveriam 
ser achadas nas relações sociais que o indivíduo mantém com o mundo 
exterior. Mas o homem não é apenas um produto de seu ambiente, é também 
um agente ativo no processo de criação deste meio (VYGOTSKY, 
1934/2001, p.25). 

 

Como se observa, Vygotsky, em sua teoria do desenvolvimento, contrariamente à 

visão behavorista de estímulo-resposta da época, considerou as implicações psicológicas das 

questões sociais, culturais e históricas, como confirmam os dizeres: “os próprios homens 

influenciam sua relação com o ambiente e, através desse ambiente, pessoalmente, modificam 
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seu comportamento, colocando-o sob seu controle” (VYGOTSKY, 1934/2003, p.68). 

Esta investigação segue a proposta vygotskyana, segundo a qual desenvolvimento e 

aprendizagem não são produtos cognitivos individuais, mas contemplam os aspectos culturais, 

compreendidos como “os meios socialmente estruturados”, e históricos, definidos como 

instrumentos culturais “que o homem usa para dominar seu ambiente e seu próprio 

comportamento” (VYGOTSKY, 1934/2001, p.26). Assim, Vygotsky focaliza o 

desenvolvimento psicológico dos homens como processo em constante transformação, numa 

relação aberta e dinâmica entre organismos e seus ambientes, sob uma abordagem teórica que 

privilegia a mudança, como esclarecem John-Steiner e Souberman (1934/2003) sobre o autor 

russo: 

 
Ele jamais identifica o desenvolvimento histórico da humanidade com os 
estágios do desenvolvimento individual [...]. Na verdade, sua preocupação 
está voltada para as consequências da atividade humana na medida em que 
esta transforma tanto a natureza como a sociedade. Embora o trabalho dos 
homens e das mulheres no sentido de melhorar o seu mundo esteja vinculado 
às condições materiais de sua época, é também afetado pela capacidade 
humana de aprender com o passado, imaginar e planejar o futuro. (p.85) 

 

Em suma, há duas premissas que baseiam toda a teoria vygotskyana: a primeira seria a 

de que o desenvolvimento acontece na e entre as relações que se estabelece com o outro, uma 

vez que “o caminho do objeto até a criança e desta até o objeto passa através de outra 

pessoa”. A segunda considera o papel das “ligações entre a história individual e a história 

social” (VYGOTSKY, 1934/2003, p.40) sobre o processo de desenvolvimento. 

Vygotsky, embora falecido precocemente, é reconhecido pela amplitude e relevância 

de suas obras. Justamente a coerência e a importância de seu legado levaram inúmeros 

pesquisadores a continuarem as discussões sobre sua teoria histórico-cultural dos fenômenos 

psicológicos. Algumas dessas discussões que expandiram e avançaram os preceitos 

vygotskyanos serão apresentadas na seção seguinte. 

 

 

2.1.1   Discussões sobre a TASHC: Vygotsky e as contribuições de outros pesquisadores 

 

Os diversos modos como o conceito de Atividade foi sendo expandido para construir a 

TASHC é discutido por inúmeros pesquisadores, como Daniels (2003; 2008), Engeström 

(1999; 2002; 2008; 2009, 2011), Kozulin (2002), Magalhães (2009; 2011), Sanino (2011) e 
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Stetsenko (2011). Iniciado por Vygotsky (1934/2003), o conceito de atividade focalizava a 

discussão de mediação por artefatos e instrumentos culturais e superava a ideia de que o ato 

humano é a resposta a um estímulo, pois constitui uma ação mediada por um componente 

cultural. Atividade era entendida como um princípio explicativo da constituição da 

consciência, isto é, a consciência é construída por meio das relações sociais (KOZULIN, 

2002). 

Vygotsky defendia a mediação por signos com foco na linguagem como recurso 

mediador central. Leontiev enfatizava as relações sociais e regras de conduta governadas por 

instituições culturais, políticas e econômicas; por isso, incluiu no contexto da atividade as 

regras, a comunidade e a divisão de trabalho, e expandiu a unidade de análise – de ação 

individual para atividade coletiva. Conforme Leontiev (1978), o que distingue uma atividade 

de outra é o seu objeto. Toda atividade parte de uma necessidade que só pode ser satisfeita 

quando há um objeto, ou seja, um motivo para isso. O motivo impulsiona a atividade, 

direciona-a na medida em que articula uma necessidade coletiva a um objeto; portanto, a 

atividade só existe se há um motivo. Para Leontiev, a atividade envolve a noção de objeto e de 

motivação, ou seja, diferentes possibilidades motivadoras estão embutidas na produção do 

objeto e podem ou não criar um motivo coletivo para uma necessidade também coletiva. 

Dessa forma, a necessidade de um grupo motiva-o a planejar e executar uma atividade 

com vistas a um objeto que solucionará ou trará superação do problema inicial. O pesquisador 

russo distingue atividade, ação e operação. Na sua concepção, a atividade é orientada pelo 

objeto/motivo e realizada pela comunidade; ocorre por meio de ações empregadas para o 

alcance de objetivos que a constituem. As ações, orientadas pelo objetivo e realizadas pelo 

sujeito ou grupo de sujeitos, acontecem por meio de diferentes operações, que dependem das 

possibilidades do contexto e dos instrumentos e são realizadas por meio de rotinas humanas 

ou mecânicas. Nessa perspectiva, à medida que o indivíduo realiza as ações, o motivo da 

atividade torna-se mais consciente. Segundo Leontiev (1978), “a atividade humana é um 

sistema incluído no sistema de relações da sociedade” (LEONTIEV, 1978, p.67), ou seja, o 

homem, inserido em um contexto que o transforma, planeja e interfere o tempo todo na 

atividade que, por sua vez, organiza as relações entre os indivíduos pelas regras e divisão de 

trabalho. Em suma, a atividade ocorre entre os sujeitos que agem coletivamente em busca de 

um objeto, portanto, é constituída pelo sujeito motivado por um objeto e mediada pelos 

instrumentos. 
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Engeström (1999) retoma a discussão de Vygotsky e Leontiev e propõe a atividade 

como uma formação coletiva e sistêmica, em que comunidade, regras e divisão de trabalho 

são analisadas, bem como suas interações recíprocas em “sistemas que produzem eventos e 

ações e evoluem ao longo de períodos do tempo sócio-histórico” (ENGESTRÖM, 2008, p.5). 

Nesses sistemas, as ações orientadas ao objeto são sempre ambíguas, caracterizadas pela 

surpresa e pela interpretação, por isso, geram conflitos e provocam o movimento de 

negociação, fato que torna a ação potencialmente transformadora. Engeström (1987, p.78, 

apud DANIELS, 2008, p.170) ilustra o sistema de atividade humana da seguinte forma:   

 

                    
Figura 1: Artefatos mediadores: ferramentas e signos. 

 

Ao incorporar a ideia de redes ao sistema de atividade sempre em expansão e à 

natureza conflitual da prática social, a contradição passa a ser considerada como fator de 

desenvolvimento e de transformação.  É importante ressaltar que contradições não devem ser 

entendidas como problemas, mas como “tensões estruturais historicamente acumuladas em e 

entre sistemas de atividade [...] [que] geram distúrbios e conflitos, mas também tentativas 

inovadoras para mudar a atividade” (ENGESTRÖM, 2011, p.609). Engeström e Sannino 

(2011), ao analisarem a contradição em ações discursivas, afirmam que ela pode ser 

manifestada de diferentes formas: em conflitos, registrados quando há divergências ou quando 

um sujeito sente-se negativamente afetado por um grupo ou um indivíduo; dilemas, expressão 

ou troca de avaliações incompatíveis entre pessoas ou no discurso de uma única pessoa; e 

conflitos críticos, que envolvem sentimentos de alto teor emocional. Na visão de Sannino 

(2011), Engström retoma a TA de forma dialética, materialista e não-dualista.  

R – regras 
C – comunidade 
DT – divisão de 
trabalho 
S – sujeitos 
I – instrumentos 
O – objeto 
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Engeström (1999) sugere cinco princípios da TASHC. O primeiro deles considera o 

sistema de atividade mediado por um instrumento e orientado por objeto como unidade de 

análise. O segundo refere-se à multiplicidade de vozes, entendidas como os diversos pontos 

de vista dos participantes que fazem da atividade uma fonte de tensão e de negociação. A 

historicidade dos sujeitos, da atividade, dos objetos, das idéias e das ferramentas teóricas que 

moldaram a atividade constitui o terceiro princípio. O quarto princípio reconhece o papel das 

contradições como fonte de mudança e desenvolvimento e, como último princípio, consta a 

transformação expansiva, realizada quando o objeto e o motivo do objeto são novamente 

conceituados e ampliam o objeto da atividade anterior.  

Em toda a teoria de desenvolvimento de Vygotsky, a mediação e a ZPD são fatores 

cruciais no desenvolvimento humano, por isso, esses conceitos serão tratados mais 

detalhadamente nas seções sequenciais. Compreendê-los torna-se importante porque embasam 

as propostas aqui expressas e, principalmente, porque esta investigação procurou estabelecer a 

mediação por meio de instrumentos culturais e as relações de ZPD entre os sujeitos.   

 

 

2.2   Questões de Vygotsky nas Construções Colaborativas 

 

A discussão de Atividade foi desenvolvida por Vygotsky (1934/2003) a partir do 

conceito de mediação, que descreve a relação mediada entre os seres humanos e o ambiente 

pelo uso de instrumentos. Vygotsky retoma as concepções de Engels sobre o uso de 

instrumentos como meio de transformar a natureza e ser transformado por ela, conforme a 

necessidade humana e, assim, dominá-la. De acordo com o pesquisador russo, o uso de 

instrumentos implica na transição para a atividade mediada, fator que altera as operações 

psicológicas e amplia o rol de atividades em que novas funções psicológicas podem operar. 

Ele propõe a expressão função psicológica superior para expressar a combinação entre o 

instrumento e o signo na atividade psicológica.  Por isso, instrumento e signo têm papel 

fundamental para a internalização das funções mentais superiores. Instrumentos e signos 

caracterizam-se por sua função mediadora, são usados como meios auxiliares para a solução 

de um problema e afetam o comportamento humano.  

Os instrumentos são usados pelo homem para transformar a natureza, com o intuito de 

aprimorar o trabalho humano. Os signos, por sua vez, não modificam o objeto da operação 

psicológica, mas podem dirigir e controlar a atividade humana. Essa é a diferença 
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fundamental entre ambos: o instrumento modifica, de alguma maneira, o objeto da atividade, 

enquanto o signo transforma o comportamento, uma vez que é o meio da ação psicológica 

sobre o comportamento e é internamente dirigido a ele. A diferença entre os dois refere-se 

essencialmente às distintas formas que orientam o comportamento, como esclarece Vygotsky 

(1934/2003):  

 
[...] a função do instrumento é servir como um condutor da influência 
humana sobre atividade; ele é orientado externamente, deve necessariamente 
levar a mudanças nos objetos. Constitui um meio pelo qual a atividade 
humana externa é dirigida para o controle e domínio da natureza. O signo, 
por outro lado, não modifica em nada o objeto da operação psicológica. 
Constitui um meio de atividade interna dirigido para o controle do próprio 
indivíduo; o signo é orientado internamente (VYGOTSKY, 1934/2003, 
p.72-73, grifos do autor). 

 

De acordo com Vygotsky (1934/2003), os signos estão organizados em sistemas 

simbólicos, dos quais a linguagem é o mais importante, uma vez que “a transmissão racional 

e intencional da experiência e do pensamento a outros requer um sistema mediador, cujo 

protótipo é a fala humana” (VYGOTSKY, 1934/2008, p.7). É por meio da linguagem que os 

sujeitos organizam, transmitem e apropriam-se das experiências individuais e coletivas. 

Ainda, segundo Vygotsky (1934/2003), a operação da atividade mediada começa a ocorrer 

como um processo interno e o desenvolvimento não se dá em forma de círculo, mas em 

espiral. Esse processo de reconstrução interna de uma operação externa é chamado de 

internalização. Todo processo de desenvolvimento, antes de ser internalizado, passa por 

transformações e resulta de uma série de eventos: primeiro é vivenciado pelo sujeito no nível 

social, interpsicologicamente, e depois, no nível individual, de forma intrapsicológica.  A 

idéia de mediação traz uma implicação política, já que “os humanos dominam a si mesmos 

por sistemas culturais simbólicos externos, ao invés de serem subjugados por eles e neles” 

(DANIELS, 2008, p.26).   

Como é possível observar, o conceito de mediação é fundamental para o entendimento 

da psicologia sócio-histórico-cultural de Vygotsky, para quem nosso contato com o mundo 

social ou físico não é direto. Ao contrário disso, a abordagem vygotskyana salienta a ação 

mediada em um contexto, busca a análise da vida cotidiana, pressupõe que a mente é 

coconstruída com outras pessoas na atividade mediada e que os indivíduos são seres ativos de 

seu desenvolvimento. Portanto, para o estudioso russo, aprendizagem e desenvolvimento são 

processos compartilhados, mediados, sendo a mediação um dos conceitos mais relevantes 
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para a prática pedagógica, por criar um conjunto de possibilidades individuais de 

compreensão. A mediação foi proposta por Vygotsky (1934/2003) a partir da tríade sujeito, 

ferramentas culturais e objeto.  

Cole (1996, p.25) apresenta a seguinte figura representativa da mediação, que indica 

as possíveis relações sujeito-objeto: 

 

 
Figura 2: Representação da mediação. 

 

A importância do conceito de mediação fez com que outros estudiosos discorressem 

sobre o tema. O foco na mediação cultural proposto por Vygotsky foi contestado por 

Leontiev, que enfatizou as relações sociais, a comunidade e as regras de conduta, entendidas 

como as normas governadas por instituições culturais, políticas e econômicas (COLE e 

ENGESTRÖM, 1993, apud DANIELS, 2008). 

Para Engeström (1999), o estudo da mediação deve considerar as relações entre os 

componentes da atividade, ou seja, sujeito, regras, comunidade, divisão de trabalho, 

ferramentas e/ou signos mediadores, com foco nas interações recíprocas.  

Wertsch (2007) explica, ainda, que há duas perspectivas no conceito vygotskyano de 

mediação: a explícita e a implícita. Na mediação explícita, o estímulo e a quem ele é 

direcionado são óbvios e claros; por exemplo, o uso de ferramentas para evitar esquecimentos, 

como um laço no dedo. Em contraste, a mediação implícita é  mais difícil de ser detectada e 

não precisa ser intencionalmente introduzida na ação em que acontece, pois ela é parte do 

fluxo comunicativo e envolve sinais, especialmente a linguagem, sinais que “não são 

propositalmente introduzidos na ação humana e não emergem inicialmente com o propósito 

de organizá-la” (WERTSCH, 2007, p.180). Compreender os processo de mediação e 

reconhecer a linguagem como elemento mediador central num estudo que envolve interação, 

sujeitos e linguagem escrita num determinado contexto implica entender como a linguagem 
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foi empregada ao longo das aulas e como foram elaboradas as propostas com foco na 

linguagem escrita, ou seja, leva-me a olhar a linguagem como objeto de análise e 

interpretação. Considerando que a mediação envolve a criação da zona de desenvolvimento 

proximal, passemos a esse conceito. 

 

 

2.2.1   ZPD: zona de colaboração e argumentação 

 

Conforme já apresentado, a discussão sobre a mediação entre o sujeito com o ambiente 

cultural e outros sujeitos possui papel basilar para a compreensão de como a aprendizagem 

ocorre por meio da TASHC, e implica o reconhecimento do conceito de Vygotsky 

(1934/1991, 2001) de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZPD, do inglês zone of proximal 

development), apresentado, inicialmente, como  

 
[...] a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 
determinar através da solução independente de problemas, e o nível de 
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas 
sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais 
capazes (VYGOTSKY, 1934/1991, p.58), 

 

e que pode “determinar os futuros passos da criança ou a dinâmica de seu desenvolvimento e 

examinar não só o que o desenvolvimento já produziu, mas também o que produzirá no 

processo de maturação” (VYGOTSKY, 1934/2001, p.113). 

O conceito de Zona Proximal de Desenvolvimento (ZPD) tem base no materialismo 

histórico-dialético porque relaciona aprendizagem e desenvolvimento a teoria e prática, como 

processos interligados e integrados à realidade.  O foco desse processo está no instrumento e 

no papel do outro na internalização do conhecimento (MAGALHÃES, 2009). 

Jantzen (2005, apud MAGALHÃES, 2009) e Szundy (2009) discutem a importância 

das relações sociais colaborativas de internalização e externalização na ZPD, ressaltando que 

contradições e conflitos entre os participantes propiciam o surgimento de novos processos. 

Um sistema de atividades, tal como definido por Engeström (2008), é composto por uma 

variedade de artefatos, regras e divisão de trabalho, resultando, por um lado, em colaboração, 

compartilhamento e transformações, e por outro, em tensão e conflitos, causados pelas 

contradições das múltiplas vozes determinadas por diferentes experiências sócio-históricas. 
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Assim, quando se fala em colaboração, também se refere às contradições, expressas nos 

momentos de questionamento e negociação na busca de um significado compartilhado. 

Magalhães e Fidalgo (2007) ressaltam o papel da colaboração para a coprodução de 

novos sentidos na ZPD, quando vêm à tona sentidos novos, antigos e diferentes 

simultaneamente à construção da confiança e ao confronto de ideias. É esse movimento de 

caráter revolucionário da ZPD, devido à sua unidade sócio-histórica para a compreensão da 

atividade humana, e as possibilidades do sujeito transformar as instituições das quais participa 

(NEWMAN e HOLZMAN, 1993/2002) que este trabalho busca propiciar por meio da 

TASCH. Newman e Holzman discutem ZPD partindo do conceito de atividade 

revolucionária, entendida como atividade prático-crítica de transformação do estado do que 

existe. Trata-se da prática real por meio da qual a unidade da história determina e é 

transformada pela atividade humana. Os pesquisadores compreendem ZPD como uma 

unidade sócio-histórica, ancorada na existência material situada, como “instrumento-e-

resultado” (p.82). ZPD pode ser considerada a descoberta mais importante de Vygotsky 

“porque leva à essência de aprendizagem e desenvolvimento, e porque é uma expressão da 

síntese indivíduo-em-sociedade” (NEWMAN e HOLZMAN, 1993/2002, p.83). 

Na compreensão da ZPD, o papel do outro tem grande importância, já que as ações 

dos indivíduos são motivadas e produzidas a partir das ações dos outros, pois os primeiros 

agem colaborativamente na negociação e na produção de significados, o que pressupõe novas 

organizações e não apenas aquisição de conteúdos individuais. Dessa forma, uma das 

preocupações deste trabalho é criar ZPDs que se configurem num espaço entre “o que os 

participantes são” e “o que estão em processo de tornar-se” (ENGESTRÖM, 2008).  

Também numa perspectiva dialética, Magalhães (2009, p.61-2) concebe a ZPD  

 
[...] como uma zona de ação criativa, uma atividade transformadora “prático-
crítica” em que colaboração e criticidade são imprescindíveis à possibilidade 
de criação de “novas trilhas” (desenvolvimento). O foco está na criação de 
novos significados em que as mediações sociais são “pré-requisito” 
(instrumento) e “produto” (desenvolvimento). Nesse quadro, produto e 
instrumento (...) formam uma unidade dialética, a totalidade “instrumento-e-
resultado. 

 

Conforme Szundy (2009), é inadequado pensar em ZPD como distância entre 

desenvolvimento real e potencial e acreditar que o nível proximal futuramente estará no nível 

real, já que a internalização das funções superiores acontece de forma espiral capaz de 

revolucionar os processos mentais e a construção do conhecimento. Dessa forma, é de nosso 
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interesse entender a ZPD como “zona de conflito em que o conhecimento é construído em 

espiral”, pois tal compreensão implica “a criação de práticas e situações da sala de aula que 

permitam o engajamento dos alunos em atividades colaborativas que levem em conta os 

processos interativos existentes nos mais variados contextos sociais” (SZUNDY, 2009, p.86).  

Nesta investigação, procurou-se criar ZPDs nas interações do tipo alunos-alunos, 

professores-alunos, alunos-professores, principalmente em situações de discussão sobre temas 

diversos, quando se buscou instaurar momentos de negociação que garantissem a organização 

colaborativa e argumentativa da linguagem.  

Para pensar e desenvolver os conceitos vygotskyanos como Teoria da Atividade, 

mediação e ZPD na realidade escolar, alguns pesquisadores da área da formação de 

professores, em seus estudos sobre o processo de ensino-aprendizagem e com base nos 

preceitos vygotskyanos, propuseram uma projeção da TASHC em atividades sociais para 

serem desenvolvidas nas escolas, de forma a garantir, nessas instituições, os elementos 

presentes na “vida que se vive” (MARX; ENGELS, 1845-1846/2007, p.26) nas atividades 

humanas. A atividade social será o tema abordado na próxima seção.  

 

 

2.3   Atividade Social: um desdobramento da TASHC – a vida real no contexto escolar 

 

A proposta de desenvolvimento de atividade social no contexto escolar é proveniente 

da TA e de estudos e pesquisas de questões teórico-metodológicas sobre ensino-aprendizagem 

discutidas, inicialmente, por Liberali (2008, 2009a, 2011b, 2012) e, mais tarde, por Liberali, 

Mateus e Damianovic (2012), Magalhães (2011), Shimoura (2012) e outros. Essas 

pesquisadoras propõem a atividade social como base para o ensino. Apoiam-se nos preceitos 

vygotskyano da atividade humana como meio para satisfação de uma necessidade (motivo) no 

alcance de um objeto, em um sistema de atividade dinâmico, mediado por artefatos culturais, 

inserido em um contexto (comunidade) e orientado por regras e divisão de trabalho. A 

proposta é inserir a atividade social na escola não como mera transposição, mas como uma 

necessidade da vida real que, deveras, precisa ser satisfeita, e como possibilidade de 

proporcionar, na escola, situações que se vive fora dela.  

Autores como Cedro e Moura (2012), que também se baseiam na TASHC e 

compactuam da proposta de atividade social como meio de desenvolvimento humano, 

ressaltam que a aprendizagem é uma das características da prática social que somente se 
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efetiva quando os sujeitos participam das tarefas nucleares, estabelecem relações horizontais 

caracterizadas por situações problemáticas e têm oportunidade de aprender o que ainda não 

foi construído, ou seja, quando constituem a atividade durante sua realização. Esses autores, 

apoiados em Fichtner (1985), apresentam, ainda, a atividade como uma nova possibilidade de 

aprendizagem, que se opõe à tradicional aprendizagem escolar. Baseada nesses teóricos, 

considero a atividade social um contraponto às formas de organização que focalizam os 

conteúdos de modo descontextualizado e desconectado com o agir transformador dos alunos 

no mundo, motivo que me leva à escolha por essa metodologia na situação de ensino-

aprendizagem. 

De acordo com Liberali (2012), as atividades sociais partem das necessidades de 

participação em determinadas esferas da vida e focalizam sua satisfação por meio do trabalho 

escolar; podem estruturar as práticas didáticas para a inclusão social em diferentes âmbitos, 

pois procuram criar um espaço de imitação do real não próximo para torná-lo mais acessível. 

Shimoura (2012, p.39), com base em Leontiev, completa ainda que a atividade social é “um 

conjunto de ações mobilizadas por um grupo para alcançar um determinado motivo/objetivo. 

Satisfaz necessidades dos sujeitos na vida que se vive”. 

Neste estudo, a proposta e o interesse em pensar a realidade e transformá-la, a fim de 

se alcançar melhor participação social por meio do desenvolvimento do domínio dos alunos 

quanto à produção escrita, é possível por meio da Teoria da Atividade Sócio-Histórico-

Cultural (TASHC), que focaliza o  

 
[...] estudo das atividades em que os sujeitos estão em interação com outros 
em contextos culturais determinados e historicamente dependentes. (...) Para 
que esse conjunto de ações possa ser compreendido como uma atividade, é 
preciso que os sujeitos nela atuantes estejam dirigidos a um fim específico, 
definido a partir de uma necessidade percebida. Em outras palavras, uma 
atividade é realizada por sujeitos que se propõem a atuar coletivamente para 
o alcance de objetos compartilhados que satisfaçam, mesmo que 
parcialmente, suas necessidades particulares (LIBERALI, 2009, p.12). 

 

O interesse pelo ensino por meio de Atividades Sociais justifica-se, também, por estas 

se relacionarem intrinsecamente à vida, pois “enfatizam o conjunto de ações mobilizadas por 

um grupo para alcançar um determinado motivo/objetivo, satisfazendo necessidades dos 

sujeitos” (LIBERALI, 2009, p.11).  

A fim de esclarecer os componentes de uma atividade , ou seja,  “agentes (sujeito) que 

percebem suas necessidades, são motivados por um propósito (objeto), o qual é mediado por 
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artefatos (instrumentos) por meio de uma relação entre indivíduos (comunidade), que se 

constitui por regras e pela divisão de trabalho” (LIBERALI, 2009, p.19), e relacioná-los à 

atividade desta pesquisa, apresento o quadro elaborado por Liberali: 

 

Quadro 1: Componentes da atividade. 

Sujeitos  São aqueles que agem na produção do objeto/motivo e realizam a 
atividade. 

Comunidade  São aqueles que compartilham o objeto da atividade. 
Divisão de trabalho  Referem-se a papéis e responsabilidades dos sujeitos envolvidos na 

atividade participantes.   
Objeto É aquilo que satisfará a necessidade, o objeto desejado. 

Tem caráter dinâmico, transformando-se com o desenvolvimento da 
atividade. Tratou-se da articulação entre o idealizado, o sonhado, o 
desejado que se transforma no objeto final ou o produto. 

Regras  Normas explícitas ou implícitas da comunidade. 
Artefatos/ 
instrumentos/ 
ferramentas 

Meios de modificar a natureza para alcançar o objeto idealizado, passíveis 
de serem controlados pelo seu usuário revelam a decisão tomada pelo 
sujeito; usados para o alcance de fim predefinido (instrumento para o 
resultado) ou constituído no processo da atividade (instrumento-e-
resultado). 

Fonte: Adaptado de Liberali (2009, p.12). 

 

Os elementos descritos nesse quadro serão relacionados ao presente estudo no capítulo 

metodológico, que apresentará, dentre outras informações, a descrição da atividade social 

proposta nesta pesquisa.  Para o desenvolvimento da atividade social “Produzir um jornal”, 

foi elaborada uma sequência didática6, entendida aqui como organização sequencial de 

tarefas desenvolvidas na sala de aula. O planejamento dessas tarefas, inicialmente, foi pré-

estabelecido com a combinação de regras, atividades de leitura (reconhecimento dos gêneros), 

produção escrita e revisão dos textos. Porém, o planejamento delas não foi estanque, mas 

repensado e discutido entre as professoras e a pesquisadora a cada aula e a cada necessidade 

surgida. Dessa forma, a cada encontro, era estabelecido um objeto que, uma vez internalizado, 

era proposto como instrumento nas tarefas da aula seguinte, de modo que, nessas tarefas, os 

sujeitos produziam “significados, mantendo, inicialmente, traços de significados 

compartilhados em atividades anteriores” (LIBERALI, 2011a, p.14). 

Conforme Liberali (2011b), nesse processo, a argumentação na organização da 

linguagem voltada à produção compartilhada de um significado por meio da negociação 

assume papel central na ampliação dos sentidos e na superação de perspectivas dogmáticas e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 A sequência didática, como proponho, não segue a proposta de Dolz, Noverraz e Schnewly (2010). Para estes, 

a sequência didática pressupõe uma produção inicial, oficinas e uma produção final; a sequência didática que 
apresento não se formata dessa maneira.  
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autoritárias, oriundas de sentidos pessoais ou de visões cristalizadas sócio-historicamente. 

Para Vygotsky (1934/2003), o significado de uma palavra relaciona-se à produção social e 

apresenta natureza relativamente estável. O sentido, por sua vez, está ligado à individualidade 

da consciência e à forma como os significados são internalizados e externalizados por um 

sujeito. 

Dada a importância da linguagem, relevância explicada por ser a área de estudo na 

qual esta tese é desenvolvida, e também por constituir elemento mediador central, a próxima 

seção abarcará algumas discussões sobre linguagem, conforme os preceitos de Vygotsky e 

Bakhtin.  
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3   LINGUAGEM 

 

 

 Esta seção objetiva: (a) discutir os pressupostos teóricos sobre linguagem com base em 

Vygotsky e Bakhtin; (b) relacionar os conceitos de alteridade, dialogismo e exotopia 

apresentados por Bakhtin/Volochinov (1929/1992), e de ZPD, apresentado por Vygotsky 

(1934/1991, 1994, 1994/2001), na compreensão da linguagem; (c) relacionar tais conceitos à 

compreensão do processo de produção de significados na atividade de leitura e escrita; (d) 

discutir gêneros do discurso e relacioná-lo a esta tese, bem como os desdobramentos dessa 

teoria no processo de didatização. 

 

 

3.1   Linguagem na Perspectiva Enunciativa 

 

Linguagem, atividade humana e cultura estão relacionadas 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1929/1992, BAKHTIN, 1979/2011; VYGOTSKY, 1934/1991). 

A cultura se propaga por meio da linguagem; a linguagem, por sua vez, traz em si elementos 

culturais, inclusive as relações de poder e dominação, como salienta Hall (2005). Assim, a 

partir desse reconhecimento, analisarei a linguagem embasada em Bakhtin e Vygotsky que, de 

acordo com Magalhães e Oliveira (2011b), são teóricos que enfatizavam a centralidade da 

linguagem na constituição da consciência e no desenvolvimento humano, embora o primeiro a 

tenha focalizado sob o viés do desenvolvimento e da aprendizagem e o segundo, sob o da 

filosofia da linguagem. 

Para Vygotsky (1934/1991), a linguagem permite ao homem criar instrumentos para a 

solução de tarefas, planejar e controlar o comportamento. As palavras constituem um meio de 

contato social com outras pessoas e ampliam as funções cognitivas e comunicativas do ser 

humano. Smolka (2008) explica que, na teoria vygotskyana, os signos, dentre eles a 

linguagem, constituem um instrumento cultural, por meio do qual são elaboradas novas 

formas de comportamento e pensamento. Assim, ela seria uma “atividade criadora e 

constitutiva de conhecimento e, por isso mesmo, transformadora” (SMOLKA, 2008, p.57).  

Na mesma direção de Vygotsky, Bakhtin compreende que a realidade fundamental da 

linguagem é a atividade humana inter-relacionada à sociedade, na qual os sujeitos são 

constituídos nas relações sociais das quais participam de forma ativa e responsiva (FARACO, 



41	  

	  
	  

1999). O uso da língua efetivado em forma de enunciados concretos, “unidade real da 

comunicação discursiva” (BAKHTIN, 1979/ 2011, p.269), relaciona-se a diferentes situações 

comunicativas da vida, de forma que a língua integra a vida e constitui os sujeitos por meio 

dos enunciados que a realizam. Segundo Barros (1994), Bakhtin concebe o enunciado como 

matéria linguística e como contexto enunciativo e afirma ser o enunciado o objeto de estudos 

da linguagem. Ainda, reforçando o viés contextual da linguagem, Brait (1994) esclarece que, 

para Bakhtin, o discurso é um evento social, fruto da interação entre os participantes do 

enunciado e dos elementos históricos, sociais e linguísticos.  

Nessa perspectiva, tomar o enunciado como unidade da comunicação discursiva 

implica superar a dicotomia entre falante/autor e ouvinte/leitor e a concepção cartesiana de 

que o enunciador produz o significado enquanto o interlocutor recebe-o e compreende-o 

passivamente. Este estudo, visto, como já observado, sob a ótica do materialismo histórico-

dialético, enfoca “os indivíduos reais, a sua ação e as suas condições materiais de vida, tanto 

as que encontraram, como as que produziram pela sua própria ação” (MARX e ENGELS, 

1845/2007, p.17). Essa perspectiva contempla a linguagem como dialógica e envolve relações 

de contradição: primeiro, porque relacionada à atividade humana, em si mesma contraditória e 

dialética; segundo, porque essa mesma característica dialética está presente também na 

relação não linear nem direta entre pensamento e linguagem.  

A visão da linguagem como dialógica, dialética e constitutiva do ser humano assumida 

neste trabalho implica reconhecer o dialogismo, a alteridade e a exotopia como aspectos 

fundamentais “na constituição da subjetividade, ao possibilitar contradições que, ao criarem 

tensões e conflitos, contextualizam o questionamento de sentidos e a produção de novos 

significados” (MAGALHÃES e OLIVEIRA, 2011b, p.105), temas que serão discutidos na 

continuidade desta seção. 

 

 

3.1.1   Conceitos apresentados pelos autores russos: dialogismo, alteridade e exotopia, 

em Bakhtin, e ZPD, em Vygotsky 

 

Na perspectiva bakhtiniana, dialogismo e alteridade são conceitos centrais para a 

compreensão de linguagem que concebe “o eu e o outro como inseparavelmente ligados e 

tendo como elemento articulador a linguagem” (BRAIT, 1994, p.12, grifos da autora). A 

palavra do outro é imprescindível na construção do enunciado; a linguagem é percebida a 
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partir de uma concepção dialógica, uma vez que toda palavra comporta duas faces: de um 

lado, sempre procede de alguém e, de outro, dirige-se a alguém. Dessa forma, a palavra 

“constitui justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. Toda palavra serve de 

expressão de um em relação ao outro. Através da palavra, defino-me em relação ao outro” 

(BAKHTIN/ VOLOSHINOV, 1929/1992, p.113).  

Segundo a teoria bakhtiniana, o sujeito, ao mesmo tempo em que interage com seu 

interlocutor, recebe influências deste, as quais interferirão na estrutura e na organização do 

enunciado. O discurso verbal, fenômeno da comunicação cultural, só pode ser compreendido 

na situação social que o engendra (BRAIT, 1994).  

Nessa direção, Barros (1994) explica que o dialogismo constitui a interação verbal 

estabelecida entre o enunciador e o enunciatário. Dessa forma, o pensamento bakhtiniano 

decorre do pressuposto de que o sujeito constitui-se à medida que se relaciona com o outro 

(BRAIT, 1994). Como consequência, Bakhtin deixa claro que não existe palavra própria, pois 

ela sempre traz a perspectiva de outros enunciados. Os enunciados são plenos de palavras 

alheias, com maior ou menor grau de alteridade.  

No contexto escolar, no entanto, é comum o emprego da linguagem de forma 

transmissiva e imperativa, fator que impede trocas discursivas favoráveis ao desenvolvimento 

dos sujeitos colaborativo-críticos. Os discursos comportam, conforme Bakhtin (1934-

35/1975/2014), a palavra internamente persuasiva e/ou o discurso autoritário, que impõe a 

assimilação de um único sentido a ser aceito e transmitido. O discurso autoritário trata-se de 

um discurso compacto, inerte e praticamente imutável, pois sua estrutura é imóvel, 

monossêmica e rígida, o que impossibilita seu questionamento ou transformação. Nele, não há 

abertura a questionamentos ou diálogo, pois suas características hierárquicas bem delimitadas 

demandam a apropriação de um sentido único. 

Por sua vez, o discurso internamente persuasivo dá vez ao dialogismo: cada voz toma 

as enunciações de outras vozes como estratégias de pensamento, produzindo, gradualmente, 

um novo discurso ainda e sempre inacabado, com um significado que é “comumente nosso e 

metade de outrem” (BAKHTIN, 1934-35/1975/2014, p.145). Nesse discurso, caracterizado 

pela interação tensa e conflituosa de vozes, de pontos de vista e de sentidos, há possibilidade 

de influência dialógica recíproca e constante, dado seu caráter de discurso inacabado e aberto 

a transformações. 

É importante reconhecer, portanto, que concorrem para o estabelecimento de um tipo 

de discurso ou de outro a co-existência e a atuação de duas forças contraditórias: de um lado, 
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as centrípetas, que procuram regular, normatizar e unificar, e servem para estabilizar e 

centralizar o significado; e de outro, as centrífugas, ligadas à palavra internamente persuasiva, 

que procuram desestabilizar, relativizar e promover mudanças.  

Ainda assim, a teoria bakhtiniana arquiteta-se sobre o dialogismo e a alteridade, numa 

relação em que “minha palavra precisa do outro para significar” (JOBIM e SOUZA, 2003, 

p.84). O outro, como explicita Figueiredo (2005), “é tudo o que circunda o eu: o meio social 

em que vive, a história do indivíduo e a história de seu meio, os textos com os quais este 

indivíduo já teve contato, as várias vozes trazidas por esses textos, os textos com os quais ele 

ainda terá contato” (FIGUEREIDO, 2005, p.12).  

A alteridade constitutiva do enunciado também pode ser encontrada no conceito 

bakhtiniano de exotopia. Diz o autor: “nesse momento e nesse lugar, em que sou o único a 

estar situado em dado conjunto de circunstâncias, todos os outros estão fora de mim” 

(BAKHTIN, 1979/2011, p.21), ou seja, em todo sujeito há um excedente de visão explicado 

pelo fato de que cada sujeito ocupa um lugar único e insubstituível no mundo e, por isso, 

contempla o outro de um lugar que o outro não pode ocupar, pois este também se encontra em 

um lugar exclusivo. Isso proporciona uma percepção singular, um olhar único marcado não só 

pelo espaço e pelo tempo em que o sujeito se encontra, mas também pelas relações sociais que 

vivenciou e que o constituiram.  

O olhar exotópico possibilita a compreensão ativa e produtiva, porque, do lugar que 

ocupa, o eu vê o outro em sua totalidade e vice-versa. Ambos mantêm uma relação de 

dependência mútua para chegarem à compreensão, de modo que a visão de um “complete o 

horizonte do outro indivíduo sem perder a originalidade deste” (BAKHTIN, 1979/2011, 

p.23).  

Para Vygotsky, o outro também assume valor especial na compreensão da ZPD, já que 

as ações dos sujeitos são motivadas e produzidas a partir das ações de outrem. De acordo com 

Magalhães e Oliveira (2011b), no processo interativo, o outro é construtor do sujeito e 

construído por, mutuamente. Os autores afirmam, ainda, que dialogismo e alteridade também 

são questões centrais para Vygotsky na busca pela compreensão da consciência humana, nas 

relações estabelecidas entre eu e outro(s), no contexto sócio-histórico-político dos sujeitos. 

Segundo os autores, as ideias de dialogismo e alteridade encontram-se no conceito de ZPD 

formulado por Vygotsky, na medida em que este pode ser entendido  

 
[...] como uma noção descritiva de processos inter-intra-extra psicológicos, 
característicos da produção de sentidos, na e pela linguagem; um movimento 
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de organização de linguagem nas relações interpessoais que criam contextos 
para aprendizagem e desenvolvimento. Nesse sentido, a ZPD deve ser 
entendida como espaço de colaboração e criticidade em que as mediações 
sociais são pré-requisito e produto, instrumento e resultado de transformação 
da realidade (MAGALHÃES e OLIVEIRA, 2011b, p.107-8).  

 

Como notamos, o conceito de ZPD traz em si a relação do sujeito com o outro, num 

processo em que o conhecimento é construído por meio de vínculos entre ambos, em relações 

inter e intrapessoais. Essas relações constituem o sujeito e o outro na ZPD, de tal forma que 

sentidos novos e antigos entram em tensão e, nessa situação, a linguagem possibilita a 

constituição de contextos crítico-colaborativos que propiciam o desenvolvimento de todos os 

participantes. 

A alteridade é fator necessário para a compreensão do ensino-aprendizagem e 

desenvolvimento. “A alteridade bakhtiniana funda-se nas vozes que se entrelaçam no 

diálogo, enquanto para Vygotsky o diálogo se estabelece na ZPD como forma de 

reorganização produtiva da atividade criativa” (MAGALHÃES e OLIVEIRA, 2011b, 

p.109). 

Os conceitos bakhtinianos dialogismo e alteridade embasam a compreensão do 

trabalho a ser desenvolvido com escrita. Esses conceitos, intimamente relacionados à 

linguagem, auxiliam a compreensão de outra discussão presente nesta tese: a produção de 

sentidos e significados em atividades centrais referentes à leitura e à produção escrita, tema da 

próximo seção. 

 

 

3.1.2   Produção de sentidos e significados 

 

Aborda-se, inicialmente, a leitura, embora a presente investigação tenha como foco a 

produção escrita. A opção por discorrer sobre a leitura justifica-se pelo caráter indissociável 

entre essas duas tarefas, por dois motivos: o primeiro surge da necessidade de que o aluno 

reconheça a organização do gênero em estudo antes de se propor a produzi-lo. O segundo 

motivo refere-se à importância das atividades de leitura na pesquisa de campo, mais 

precisamente, quando discutíamos os textos lidos na busca dos sentidos atribuídos pela turma 

e das marcas linguísticas que os indicavam, a fim de que esses sentidos fossem retomados e 

reelaborados na produção escrita. Em outras palavras, a leitura foi um dos pontos iniciais para 
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que os alunos observassem a organização genérica e para que discutíssemos os conteúdos 

temáticos e discursivos. Justificado esse subitem, passemos a seu detalhamento. 

No intuito de compreender a leitura e a escrita neste estudo, parto do conceito de 

sentido e significado para relacioná-lo ao dialogismo e à alteridade, e à responsividade no 

processo de compreensão de textos. Baseio-me em Liberali (2009) para conceituar sentido e 

significado. Segundo a autora, tanto para Bakhtin quanto para Vygotsky, o termo significado 

refere-se aos aspectos gerais estabelecidos socialmente por uma palavra e corresponderia a 

uma produção social convencional, por meio da qual as pessoas apropriam-se das produções 

de gerações anteriores. O significado possui natureza relativamente estável e pode ser visto 

como um processo produzido continuamente pela sociedade em sistemas de ações muitas 

vezes cristalizadas, como as definições encontradas em um dicionário. 

O sentido, por sua vez, na perspectiva vygotskyana, é visto “como um aspecto da 

consciência, que pode ser o caminho pelo qual significados que são historicamente 

estabelecidos são interiorizados e exteriorizados por cada indivíduo” (LIBERALI, 2009, 

p.105). O sentido é construído por meio das experiências sociais individuais e das interações; 

portanto, são moldados pela cultura e correspondem a interesses de grupo. Com base em 

Leontiev, a pesquisadora afirma que, a partir de uma perspectiva histórica, o sentido revela-se 

como forma particular da realidade do sujeito e, numa sociedade de classes, não corresponde 

ao significado.  

Como já apresentado, o enunciado é a unidade real da comunicação discursiva: “o 

discurso só pode existir de fato na forma de enunciações concretas de determinados falantes, 

sujeitos do discurso” (BAKHTIN, 1979/2011, p.274). A comunicação discursiva acontece, 

portanto, por meio dos enunciados em um processo complexo e dinâmico, no qual o 

significado não é produzido somente por um dos membros da interação verbal. Ao contrário, 

o ouvinte/leitor tem um papel importante ao compreender o significado linguístico do 

discurso, pois mantém uma posição responsiva em relação ao que ouve ou lê, posição esta que 

pode ser expressa pela concordância, discordância ou outra reação, seja imediata, seja de 

efeito retardado. 

Da mesma forma, o próprio falante/autor mantém uma atitude responsiva: ele não 

espera a compreensão passiva, mas sim uma resposta, na forma de concordância, participação 

ou objeção. Além disso, ele é também um respondente, já que não é o primeiro falante, uma 

vez que emprega enunciados antecedentes. O outro tem papel ativo na comunicação 

discursiva e nos limites do enunciado concreto que se definem pela alternância dos sujeitos: o 
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locutor finaliza seu enunciado para dar a palavra ao outro ou para dar lugar à sua 

compreensão responsiva.  

Nessa direção, é possível afirmar que um enunciado oral ou escrito é sempre repleto 

de atitudes responsivas em relação a outros, com variado grau de reassimilação dos 

enunciados que respondemos ou polemizamos, conforme bem explicita Bakhtin (1979/2011, 

p.296-7):  

 
[...] todo enunciado concreto é um elo na cadeia da comunicação discursiva 
de um determinado campo. Os próprios limites do enunciado são 
determinados pela alternância dos sujeitos do discurso. Os enunciados não 
são diferentes entre si, nem se bastam cada um a si mesmo; uns conhecem os 
outros e se refletem mutuamente uns nos outros (...). Cada enunciado é pleno 
de ecos e ressonâncias de outros enunciados com os quais está ligado pela 
identidade da esfera de comunicação discursiva. Cada enunciado deve ser 
visto antes de tudo como uma resposta aos enunciados precedentes de um 
determinado campo (...): ele os rejeita, confirma, completa, baseia-se neles, 
subentende-os como conhecidos, de certo modo os leva em conta. 

 

As palavras entram em nosso discurso a partir de enunciações individuais alheias e 

mantêm ecos dessas enunciações. Bakhtin (1979/2011) amplia essa discussão por meio dos 

conceitos de dialogismo e alteridade. Como aponta o teórico, a palavra pode ser analisada sob 

três aspectos: como palavra neutra, como palavra alheia e como palavra própria, empregada 

pelo falante, em determinadas situações. O enunciado está ligado aos elos precedentes e 

subsequentes da comunicação discursiva, isto é, constrói-se considerando as atitudes 

responsivas do outro para quem ele é criado. O outro não é um ouvinte/leitor passivo, mas um 

participante ativo de quem o falante espera uma resposta, uma compreensão responsiva.   

Com base nessas discussões e apoiada nos preceitos teóricos de Bakhtin e Vygotsky, 

saliento que a produção de sentidos na leitura e na escrita está atrelada aos conceitos de 

dialogismo, alteridade e responsividade. Como bem lembra Marchezan (2010, p.268), a 

linguagem “constitui-se em processos dialógicos (...) e pode ressurgir, outra, modificada em 

contextos dialógicos diferentes”, inclusive e especialmente, nos atos de leitura e escrita. 

Dialogismo e alteridade fazem-se presentes no momento da produção do texto escrito: quando 

o autor escreve, leva em consideração o papel social do outro; a voz precedente do outro ecoa 

no enunciado do autor e na recepção do enunciado, uma vez que o ouvinte/leitor é um 

participante ativo na comunicação discursiva. Assim, o caráter dialógico e responsivo do 

enunciado influencia o processo de produção de sentidos na medida em que o autor utiliza 

palavras alheias e antecedentes às suas, e antecipa a resposta do leitor. Em outras palavras, a 
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relação entre texto e leitor é dialógica; o leitor resgata os sentidos já produzidos, estabelece 

com eles inúmeras relações e modela respostas antecipadas. Na produção escrita, observa-se 

que o mesmo acontece: a escrita também é um ato de responsividade às vivências e 

experiências do sujeito; por meio dela, o autor resgata sentidos já produzidos, produz novos 

sentidos e acrescenta novo elo na cadeia da comunicação discursiva. 

O sujeito, ao construir um enunciado, define-o de maneira ativa e procura antecipar a 

resposta que será dada sobre ele. Essa resposta antecipada influencia a produção do 

enunciado, já que o falante/autor considera como será a percepção do discurso pelo 

destinatário: suas convicções, se ele está a par da situação ou dispõe de conhecimentos para 

compreendê-la, por exemplo. Ou seja, no momento da construção do enunciado é levado em 

conta tudo o que irá determinar sua ativa compreensão responsiva. Tal consideração 

determinará a escolha do gênero, dos procedimentos composicionais e do estilo. A posição 

social e a proximidade pessoal do destinatário em relação ao falante também influenciam e 

determinam a construção e o estilo do enunciado. Assim, considerar a relação do falante com 

o outro e seus enunciados é fundamental para a compreensão do gênero e do estilo do 

discurso.  

O direcionamento ou endereçamento do enunciado é particularidade constitutiva dos 

diferentes gêneros do discurso, uma vez que a língua possui recursos puramente linguísticos 

que expressam o direcionamento formal e ela própria atinge o funcionamento real no 

enunciado concreto quando “a escolha de todos os recursos linguísticos é feita pelo falante 

sob maior ou menor influência do destinatário e de sua resposta antecipada” (BAKHTIN, 

1979/2011, p.306).  

Considerada toda essa discussão, leitura e escrita são compreendidas, nesta 

investigação, não somente como processos cognitivos (LIBERALI, 2009), mas como 

situações que envolvem a participação dos sujeitos na reconstrução de ideias e de significados 

com os autores e com os futuros leitores. Nessa visão, acredito ser possível efetivar práticas 

de ensino-aprendizagem que abram espaço para a produção de conhecimento, de forma a 

negar o conformismo de práticas cristalizadas da sala de aula e a promover a inclusão social, 

entendida, no contexto escolar, como a possibilidade de o aluno ter voz própria para tornar-se 

cidadão atuante e crítico (ALVES, 2011).  

É relevante, ainda, lembrar que a produção de sentidos durante a leitura conta também 

com as experiências de um leitor real. Nessa perspectiva, não há significado estável, fechado 

sob o próprio texto, mas há produção de sentidos que se baseiam na relação entre texto e 
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contexto (SHEPHERD, 1989). Nessa direção, Horikawa (2006) salienta que Vygotsky e 

Bakhtin/Voloshinov destacam o contexto como relevante para o processo de produção de 

sentidos: o primeiro afirma que essa produção acontece por meio da participação do sujeito 

nas atividades cultural e historicamente constituídas, tendo a linguagem como instrumento 

fundamental de mediação; enquanto Bakhtin/Voloshinov enfatizam a dinâmica da interação 

em que os novos sentidos constituem-se. 

Ainda, nesse sentido, Shepherd (1989), na busca dos apontamentos de Bakhtin sobre a 

leitura, afirma que o autor russo, embora não tenha se referido especificamente ao processo de 

leitura por meio de seus conceitos, permite-nos compreender esta atividade como um processo 

de interação entre diferentes contextos, pontos de vista e linguagens sociais. Isso porque, para 

Bakhtin, o significado não se encerra no texto no momento de sua produção, já que o texto 

leva marcas de seu passado histórico e caracteriza-se por ser passível de reconceitualização. A 

produção de significados é contextual e a leitura é baseada na relação dialógica entre o ato de 

ler e texto, e entre este e o contexto. Nessa perspetiva, o sentido relaciona-se ao contexto 

imediato e sócio-histórico e, para o leitor, importa o meio social e histórico concreto em que 

ele opera. Assim, a leitura é uma atividade social marcada pela historicidade dos sujeitos, as 

vozes que os constituem e sua situação material de vida.  

Nesse processo, em que o significado de um texto varia conforme o contexto de 

atuação dos leitores, a relação texto-leitor também é dialógica: os significados do texto são 

indissociáveis da compreensão ativa do leitor, e a compreensão, por sua vez, está 

intrinsecamente relacionada ao contexto específico. Bakhtin entende a compreensão ativa 

como constitutiva do dialogismo num processo caracterizado pela tensão causada pelas 

contradições sócio-históricas e pelo caráter dinâmico do discurso, aspectos que não devem ser 

desprezados. Em consonância a esse posicionamento, Horikawa (2006, p.46) salienta que a 

leitura  

 

[...] é dotada de uma historicidade que se coloca para o leitor e que, de 
maneira ou de outra, influencia o seu processo de constituição de sentidos. A 
leitura constitui-se, pois, a partir da composição entre elementos já dados 
culturalmente e os elementos que vão ganhando densidade à medida que o 
processo se realiza.  

 

A escrita, por sua vez, também é um processo dependente do contexto, à medida que 

este determina o objetivo da produção escrita, a quem se destinará, onde e em que suporte 

circulará. O papel social do autor e do interlocutor também é determinado pelas condições 
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sócio-históricas, que vão orientar o que é dizível. Além disso, levantar sentidos por meio da 

leitura e buscar elaborar significados compartilhados que se expressam na produção oral ou 

escrita é um recurso para a construção colaborativa e expansiva.  

Explicitada a relação entre os conceitos bakhtinianos e a leitura e a escrita, na 

sequência, apresentarei a conceituação sobre os gêneros do discurso e o desdobramento dessa 

teoria no campo educacional.   

 

 

3.2   Gêneros do Discurso7: a comunicação nas distintas esferas de atuação humana 

 

Esta seção justifica-se por duas situações: a primeira refere-se à intensa circulação do 

conceito de gênero nos documentos oficiais de ensino-aprendizagem e em materiais didáticos; 

a segunda relaciona-se ao embasamento teórico deste trabalho que, conforme já explicitado, 

alicerça-se sobre os preceitos bakhtinianos. Além disso, penso ser necessário delimitar e 

definir “gênero” diante da grande variedade de estudos e vertentes de pesquisas com base 

nesse conceito no meio acadêmico e pedagógico. 

Afirma Bakhtin (1979/2011) que os diferentes tipos de atividade humana relacionam-

se ao uso da linguagem por meio de enunciados orais ou escritos que refletem o campo 

específico de cada atividade: trata-se do domínio discursivo, ou seja, uma esfera de atividade 

humana. Dentre as instâncias discursivas, é possível citar a jurídica, a jornalística, a religiosa, 

a militar, a acadêmica, a cotidiana, etc. De acordo com Marcuschi (2008), cada esfera de 

comunicação, ou domínio discursivo, abrange vários gêneros, que constituem práticas 

discursivas nas quais se pode identificar um conjunto de gêneros específicos. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7  Muitos autores usam a terminologia gênero textual, como Marcuschi (2008), que define gêneros textuais como 

“textos que encontramos em nossa vida diária e que apresentam padrões sociocomunicativos característicos 
definidos por composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos concretamente realizados na integração 
de forças históricas, sociais, institucionais e técnicas” (p.155). Esse mesmo autor, em obra de 2010, reafirma 
que gênero textual é uma expressão usada para “referir textos materializados que encontramos em nossa vida 
diária e que apresentam características sociocomunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, 
estilo e composição característica” (MARCUSCHI, 2010, p.23). Como exemplo de gênero textual, cita o 
telefonema, o horóscopo, dentre outros. Bronckart (2009), a partir da definição de texto como “unidade de 
produção de linguagem situada, acabada e autossuficiente (do ponto de vista da ação ou da comunicação)” 
(p.75), considera que o gênero ao qual um texto pertence nunca pode ser classificado por critérios linguísticos, 
mas os diferentes segmentos de um texto sim e, na medida em que todo texto se inscreve em um conjunto de 
texto ou em um gênero, também adota o termo gênero de texto. O autor reconhece que, em “Estética da 
criação verbal”, Bakhtin emprega os termos gêneros do discurso e gêneros do texto, embora o primeiro 
apareça com maior frequência. Em função disso, Bronckart (2009) propõe a equivalência entre os termos 
gêneros do discurso, gêneros do texto e/ou formas estáveis de enunciados. Considerando a similaridade entre 
as definições de gênero textual e gênero do discurso, porém, reconhecendo que a base teórica desta 
investigação pauta-se em Bakhtin, adotarei a expressão gênero do discurso ao longo desta tese. 
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A discussão sobre gênero, segundo Marcuschi (2008), iniciou-se com Platão e já conta 

com 25 séculos. Na contemporaneidade, é largamente debatida em trabalhos acadêmicos e nas 

esferas escolares. No Brasil, por volta de 1997, as propostas oficiais passaram a dar 

importância considerável às situações de produção e de circulação dos textos, à significação 

delas e à noção de gêneros como um instrumento para favorecer o ensino de leitura e de 

produção de textos escritos e orais (ROJO e CORDEIRO, 2010). O conceito de gênero, em 

detrimento a tipo, para o ensino de leitura e produção de textos orais e escritos, é adotado 

oficialmente pelos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (doravante, 

PCN-LP), documento publicado em 1998. Conforme Rojo (2004b), os PCN-LP 

sistematizaram, naquele contexto histórico, uma série de inovações sobre as práticas que 

envolviam as questões de leitura, alfabetização e letramento. Nesse documento, a visão de 

leitor/produtor de texto é a de um usuário competente da linguagem escrita que participa das 

práticas sociais letradas e utiliza-se dos gêneros do discurso para construir os sentidos dos 

textos que lê ou produz. 

Com o objetivo principal de levar o aluno a 

 
[...] utilizar a linguagem na escuta e produção de textos orais e na leitura e 
produção de textos escritos de modo a atender a múltiplas demandas sociais, 
responder a diferentes propósitos comunicativos e expressivos, e considerar 
as diferentes condições de produção do discurso (BRASIL, 1998, p.32), 

 

os PCN-LP propõem o ensino da língua por meio de usos e reflexão sobre a língua oral e 

escrita, numa visão comunicativa e enunciativa cujo ato de linguagem apresenta claramente a 

finalidade e o contexto de produção do discurso. Esse referencial propõe o trabalho com a 

língua em situações de práticas sociais de uso da linguagem, que envolva textos orais ou 

escritos. 

Em contraposição ao trabalho a partir de letras, sílabas, palavras e frases, os PCN-LP 

postulam o trabalho com o texto como unidade de ensino em práticas sociais que propiciem o 

uso e a reflexão sobre os gêneros em diferentes contextos socialmente significativos. De 

acordo com Barbosa (2000), a noção bakhtiniana de gêneros do discurso como objeto de 

ensino contempla aspectos enunciativos e discursivos no processo de produção e compreensão 

de textos e baseia-se em elementos sócio-histórico-culturais de circulação, já que abrange a 

situação de produção, entendida como o locutor/autor, o ouvinte/leitor, os lugares sociais e 

posicionamentos ideológicos dos interlocutores, o momento histórico, o veículo, a finalidade 

e o registro; considera o conteúdo temático, ou seja, o que é dizível em um gênero, a 
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construção composicional- a organização geral do gênero; e o estilo, que se refere às escolhas 

de recursos orientadas pela posição enunciativa do produtor do texto. Para esse pesquisador, a 

adoção de gêneros do discurso como objeto de ensino possibilita ao professor maior clareza 

sobre o que ensinar e avaliar, enquanto as classificações tipológicas estão calcadas em 

critérios estruturais/formais, como narração, descrição e dissertação, ou funcionais (textos 

informativos, literários, apelativos, etc.), que não contemplam aspectos da enunciação ou do 

discurso.  

Para melhor compreender essa proposta dos PCN-LP, cujo foco deixa de ser as 

tipologias textuais e passa a ser o gênero, e discutir o trabalho com gêneros na escola, 

apresento a definição de gêneros do discurso. É válido ressaltar que a conceituação de gênero, 

na teoria dialógica, não nos é apresentada em um único texto, mas se constitui por meio de um 

mosaico de discussões e publicações dos membros do Círculo em diferentes períodos que vão 

do início da segunda década do século XX até fins dos anos 70. No entanto, apresento a 

definição de Bakhtin, que acredito ser uma das mais significativas e, certamente, a mais 

citada: 

 
[...] o emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) 
concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da 
atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas e as 
finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e 
pelo estilo de linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, 
fraseológicos e gramaticais da língua mas, acima de tudo, por sua construção 
composicional. Todos esses três elementos – o conteúdo temático, o estilo, a 
construção composicional – estão indissociavelmente ligados no todo do 
enunciado e são igualmente determinados pela especificidade de um 
determinado campo da comunicação. Evidentemente, cada enunciado 
particular é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus 
tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros 
do discurso (BAKHTIN, 1979/2011, p.261-2). 

 

Brait e Pistori (2012), em artigo sobre a construção do gênero em Bakhtin e o Círculo, 

alertam que o conceito de gênero não se reduz a uma caracterização do discurso por meio dos 

termos tema, composição e estilo, mas é, paulatinamente, construído ao longo dos trabalhos 

do Círculo de Bakhtin, com a contribuição de Pavel N. Nikolaevich Medvedev e Valentin 

Nikilaevic Volochinov. Ambas as pesquisadoras fazem uma revisão no conceito de gênero 

produzido pelo Círculo. Segundo elas, o segundo capítulo da segunda edição da obra 

Problemas da poética de Dostoiévski: um estudo de gênero colabora para a compreensão da 

questão das vozes (polifonia), enquanto o capítulo “A ideia em Dostoiévski” trata da 
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concepção de dialogismo e polifonia. É também nessa obra que Bakhtin esclarece que o 

conceito de gênero implica o dialogismo, e a preocupação em analisar as obras de Dostoiévski 

nas dimensões interna/externa leva-o a considerar a importância da tradição em que um 

gênero se insere, de modo que todo gênero está atrelado a uma tradição.  

Em O problema do conteúdo, do material e da forma, interessa-nos, para a discussão 

de gênero do discurso, a diferença entre forma composicional e forma arquitetônica. Bakhtin 

sugere que a unidade do texto seja vista não como dada por sua forma externa, aparentemente 

autônoma, mas por suas condições concretas de vida, suas relações e posições dialógicas e 

valorativas. Esse plano é denominado por ele de forma arquitetônica, e tem a ver com a 

relação eu para o outro – o outro para mim. 

De maneira simplificada, diante de um gênero faz-se necessário considerar suas 

dimensões (interna/externa), de modo a explicitar as inter-relações dialógicas e valorativas 

(entoativas, axiológicas) que o caracterizam enquanto possibilidade de compreender a vida, a 

sociedade, e a elas responder. Esse movimento que se sobrepõe à descrição das estruturas, da 

forma composicional, visa justamente à forma arquitetônica do gênero e dos textos.  

O conceito de gênero é apresentado como “fenômeno pluriestilístico, plurilíngue e 

plurivocal” (BAKHTIN, 2014, p.73) em O discurso no romance, em que Bakhtin discute 

importantes conceitos, como forças centrípetas, forças centrífugas e plurilinguismo. Em O 

método formal nos estudos literários (MEDVIÉDEV, 2012), Medvedev, contrariamente ao 

formalismo russo, propõe o estudo do gênero a partir da totalidade da obra/enunciado. 

Importante observar uma característica do conjunto dos trabalhos do Círculo sobre gênero: 

sem dispensar os aspectos formais da língua, eles propõem a articulação necessária com a 

totalidade do enunciado. Esclarecem Brait e Pistori (2012), na análise que fazem: 

 
O gênero emerge da totalidade concluída e solucionada do enunciado, que é 
o ato realizado por sujeitos organizados socialmente de uma determinada 
maneira. Trata-se de uma totalidade temática, orientada pela realidade 
circundante, marcada por um tempo e um espaço. É importante destacar aqui 
o sentido de enunciado como todo que articula interior/exterior, que o autor 
reitera em outros momentos, e que coincide com os demais  trabalhos do 
Círculo (BRAIT e PISTORI, 2012, p.383). 

 

Destaca-se a ideia de que para compreender o conceito de gênero é necessário 

considerar duas orientações: a primeira relaciona-se à exterioridade, ou seja,  à vida, no que 

diz respeito a tempo, espaço e esfera ideológica, e implica a existência de um auditório – 

ouvintes/leitores – e a reação da recepção, que prevê uma interação entre autor e receptor. A 
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segunda refere-se aos elementos linguísticos, enunciativos, formais e se dá a partir da 

interioridade do gênero, relacionada a formas, estruturas e conteúdo temático do enunciado 

em sua totalidade. Os aspectos linguísticos, forma, conteúdo temático, vinculam-se à noção de 

esfera ideológica que envolve e constitui a produção, a circulação e a recepção de um gênero, 

pontuando sua relação com a vida. 

Volochinov, em Marxismo e filosofia da linguagem (1929/1992), afirma que toda 

enunciação é determinada pela situação social mais imediata e pelo meio social mais amplo; 

este, centro organizador de toda enunciação, não é interior, mas exterior, e envolve o sujeito. 

É nessa obra, também, no capítulo “Tema e significação na língua”, que Volochinov contribui 

para esclarecer colocações feitas por Medvedev e Bakhtin a respeito das ligações existentes 

entre conteúdo temático e gênero. 

Finalmente, no texto “A construção do enunciado/enunciação”, ao tratar da interação, 

dos discursos monológico e dialógico, da dialogicidade, da orientação social do 

enunciado/enunciação, do enunciado/enunciação, da situação e da forma do 

enunciado/enunciação, Volochinov retoma a questão do gênero e afirma que  

 
Cada um dos tipos de intercâmbio comunicativo [...] organiza, constrói e 
completa, à sua maneira, a forma gramatical e estilística do enunciado/ 
enunciação, sua estrutura tipo, que na sequência chamaremos de gênero 
(BAJTÍN; VOLOCHINOV, 1993, p.248, apud BRAIT, PISTORI,  2012, 
p.390). 

 

Retomando o mais conhecido ensaio de Bakhtin acerca dos gêneros, Os gêneros do 

discurso, e a definição apresentada, trago a consideração de Schneuwly (2010). Segundo o 

teórico, há três elementos centrais nessa definição: o primeiro refere-se à escolha de um 

gênero conforme a situação, ou seja, finalidade, destinatário e conteúdo; o segundo diz 

respeito a essa escolha diante de uma esfera e de um lugar social que definem um conjunto 

possível de gêneros; e, finalmente, a relativa estabilidade dos gêneros, que determina o que é 

dizível, a composição (estruturação), um plano comunicacional (SCHNEUWLY e DOLZ, 

1987) e um estilo, este visto como elemento do gênero e não como individualidade do locutor.  

Os “tipos relativamente estáveis” (BAKHTIN, 1979/2011, p.262) dos enunciados 

diferenciam-se, podendo ser classificados em gêneros primários e secundários. Os primários 

“se formaram nas condições da comunicação discursiva imediata” e referem-se aos 

enunciados espontâneos do cotidiano; os secundários surgiram “nas condições de um convívio 

cultural mais complexo e relativamente muito desenvolvido e organizado 
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(predominantemente o escrito) – artístico, científico, sociopolítico, etc.” (BAKHTIN, 

1979/2011, p.263).   

Os gêneros secundários introduzem uma ruptura importante em dois níveis. O 

primeiro, é que não estão mais ligados de maneira imediata a uma situação de comunicação 

espontânea, sua forma é, frequentemente, uma construção complexa de vários gêneros 

cotidianos ligados a situações, resultam de uma disposição relativamente livre de gêneros, 

tratados como relativamente independentes do contexto imediato. O segundo significa que sua 

apropriação não pode se fazer diretamente, partindo de situações de comunicação; o aprendiz 

é confrontado com gêneros numa situação que não está organicamente ligada ao gênero nem a 

um contexto preciso imediato. O gênero não resulta mais de motivações pessoais, mas de 

outras mais complexas. Disso, depreende-se a importância do papel da escola como espaço de 

planejamento, execução e aprendizagem dos gêneros secundários. 

O desenvolvimento dos gêneros secundários na escola, dentre eles, o gênero de 

interesse deste estudo, depende do domínio de relações formais, mediadas pela leitura/escrita 

em especial, de relações que requerem clareza de objetivos e planejamento didático próprios 

da atividade pedagógica.   

 

 

3.2.1   Gêneros e atividade humana 

 

Como vimos anteriormente, as atividades sociais envolvem comunidade, regras e 

divisão de trabalho, e sujeitos que, numa relação mediada por instrumentos, agem 

coletivamente em busca da construção de um objeto compartilhado. Nesse processo, os 

instrumentos psicológicos, definidos por Vygotsky como dispositivos para dominar processos 

mentais (DANIELS, 2003), têm grande relevância, já que esses artefatos culturais são meios 

pelos quais os sujeitos organizam uma atividade conforme suas necessidades, além de 

transformarem e produzirem novos comportamentos. É dessa forma que os gêneros são 

reconhecidos como instrumentos que medeiam a relação sujeito-mundo: são meios para 

alcançar e construir o objeto idealizado e, nesse processo, modificam o sujeito e também são 

modificados por ele. 

Assim, tendo em vista o objeto desta pesquisa, isto é, a apropriação pelos alunos da 

escrita do gênero artigo de opinião, reconheço os gêneros do discurso como instrumentos 

psicológicos da atividade, com base em Schneuwly (2010), que apresenta duas justificativas 
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para essa premissa. A primeira retoma os conceitos vygotskyanos de instrumentos como 

ferramentas elaboradas a partir de experiências de gerações passadas, que permitem a 

transmissão de experiências e a execução de outras novas. Tais instrumentos encontram-se 

entre os sujeitos e orientam, de certo modo, a ação deles; por isso, dão forma à atividade. 

Nessa direção, as atividades não existem somente na sua execução, mas nos instrumentos que 

as representam, de modo que estes podem transformar os comportamentos na medida em que 

o ato de explorá-los e transformá-los altera também a atividade a que estão ligados.     

A segunda justificativa diz respeito às duas faces do instrumento: de um lado, o 

artefato material ou simbólico, que se encontra fora do sujeito, e, de outro, os esquemas de 

utilização do objeto, que articulam suas possibilidades de ação, no interior do sujeito, ou seja: 

para que o instrumento configure-se como mediador e transformador da atividade, é preciso 

que o sujeito tenha desenvolvido esquemas para sua utilização. Portanto, os gêneros podem 

ser considerados instrumentos porque medeiam a relação entre os sujeitos da pesquisa e o 

objeto que se pretende desenvolver.  

Dado o fato de que o que se pretende desenvolver é um texto que leva em conta o 

contexto social, ressalto, também, a reflexão de Bazerman (2005), que aponta a importância 

de se considerar a influência de outros textos em uma produção textual, ou, em outras 

palavras, a mediação provocada por esses outros textos. 

Bazerman (2005), em seu estudo sobre as formas textuais típicas de cada atividade 

social, afirma que em qualquer evento social são produzidos vários textos e, 

consequentemente, fatos sociais entendidos como “ações sociais significativas realizadas 

pela linguagem ou atos de fala” (BAZERMAN, 2005, p.22). Um texto se enquadra em uma 

atividade social estruturada e depende de textos anteriores que exercem influência sobre a 

organização social. Os atos de fala realizam-se por meio de gêneros, que se relacionam a 

outros gêneros em determinadas circunstâncias. Ocorre, então, a presença de conjuntos de 

gêneros em sistemas de gêneros que constituem os sistemas de atividades humanas, conceitos 

esses  que sugerem “como as pessoas criam novas realidades de significação, relações e 

conhecimento, fazendo uso de textos” (BAZERMAN, 2005, p.19). Conjunto de gêneros 

corresponderia aos textos que uma pessoa produz ao ocupar determinado papel. O sistema de 

gêneros corresponde aos variados conjuntos de gêneros empregados por pessoas que 

trabalham juntas, de forma organizada, e às relações padronizadas na produção, circulação e 

uso desses documentos. O sistema de gêneros faz parte de um sistema de atividades e 

considerar esses dois sistemas significa “(...) focalizar o que as pessoas fazem e como os 
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textos ajudam as pessoas a fazê-lo, em vez de focalizar os textos como fins em si mesmos” 

(BAZERMAN, 2005, p.34). 

Seguindo o pensamento de que em todas as situações da vida humana, sobretudo as 

burocráticas, são produzidos diversos textos relacionados, portanto, a diversos fatos sociais, o 

autor afirma que, nesse “ciclo de textos e atividades, vemos sistemas organizacionais bem 

articulados dentro dos quais tipos específicos de textos circulam por caminhos previsíveis, 

com consequências familiares e de fácil compreensão” (BAZERMAN, 2005, p.21), ou seja, 

com recorrências no modo de produção e recepção textual. 

Assim, a produção de textos envolve fatos sociais que são produzidos e que não 

existiriam se as pessoas não os realizassem por meio da criação de textos. É por meio de 

textos que o sujeito organiza ações diárias, cria significações e fatos sociais num sistema de 

atividades que encadeia as ações discursivas.  

O gênero foco deste estudo será abordado na próxima subseção. 

 

 

3.2.2   Artigo de opinião: gênero pautado na argumentação 

 

Esta seção trará considerações sobre a argumentação, dada sua importância para a 

apropriação e elaboração do gênero focalizado nesta pesquisa. 

Embora reconheça a existência de diferentes epistemologias para o estudo da 

argumentação, optei, em consideração ao objetivo de tal conceito neste estudo – ou seja, a 

expansão do objeto –, e à metodologia de pesquisa, pela argumentação como diálogo, 

conforme proposta por Mateus (2013). Essa pesquisadora apresenta uma concepção de 

argumentação que se contrapõe à argumentação como debate, em que os lados opostos tentam 

provar o erro do outro, e à argumentação como discussão, em que pontos de vista distintos 

contribuem para a formação de noções abstratas e verdades coletivas. 

A argumentação como diálogo é colaborativa, pois busca, a partir dos múltiplos pontos 

de vista, uma compreensão compartilhada. Os participantes da atividade ouvem para 

compreender, encontrar pontos em comum e expandir ou transformar suas concepções. A 

experiência pessoal é considerada como fonte de conscientização. A argumentação é 

desenvolvida de modo a provocar a reflexão sobre os próprios posicionamentos, criar atitudes 

de revisão e transformação de pontos de vista e de respeito a todos os participantes, cujas 

contribuições são consideradas partes de respostas que, juntas, podem corresponder a 
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soluções. Nessa concepção, a argumentação estaria voltada ao discurso internamente 

persuasivo e à negociação, e serviria, como propõe Navega (2005), para contrastar ideias e 

construir novos saberes.  

Seguindo direção similar, Liberali (2013), apoiada em Spinoza (1677/2003), esclarece 

que a argumentação pressupõe a participação de cada sujeito como parte de uma totalidade 

infinita e resulta em uma produção coletiva de significados compartilhados. Para a 

pesquisadora, há, na argumentação, 

 
[...] produção de possibilidades conjuntas de novas ideias compartilhadas 
[...], multiplicidade de participação: exposição, expansão, questionamento de 
como ver, analisar, compreender, avaliar, agir, criar e expandir os 
conhecimentos que circulam no espaço escolar (LIBERALI, 2013, p.111). 

 

Liberali (2013, p.68-71), em sua pesquisa sobre a argumentação em contexto escolar, 

categorizou os seguintes modos de articulação que permitem observar as vozes dos 

participantes do discurso:  

• Exórdio: abertura do tema ou introdução e estabelecimento de contato com interlocutores. 

• Questão controversa: questão que possibilita respostas com perspectivas diversas e permite 

que os interlocutores assumam um posicionamento. 

• Apresentação do ponto de vista/tese: apresentação de uma posição, pelo interlocutor, que 

demanda sustentação ou requer refutação. 

• Espelhamento: recolocação do que foi apresentado por outro interlocutor, de forma 

parafraseada ou reproduzida. 

• Espelhamento com pedido de dis/concordância: espelhamento usado como forma de 

recolocação da questão controversa, porém, com uso do posicionamento de outro 

interlocutor. 

• Concordância com ponto de vista: aceitação da ideia apresentada com ou sem acréscimo de 

novas possibilidades de interpretação 

• Discordância/contestação de ponto de vista: apresentação de oposição a ponto de vista 

expresso, com ou sem apresentação de novo posicionamento. 

• Negação/refutação de argumento: não aceitação de suporte apresentado para ponto de 

vista, ainda que o posicionamento do enunciador seja o mesmo daquele de quem nega o 

argumento. Pode realizar-se por meio de antecipação das razões do adversário. 
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• Acordo ou síntese: tentativa de encontrar nova posição que aglutine diferentes 

posicionamentos, a partir de concessões, imposição de condição, descarte, integração de 

ideias, reformulação.   

• Pedido de sustentação e/ou esclarecimento: pedido de sustentação esclarecimento, 

solicitação e/ou de maiores detalhes sobre argumentos de sustentação ou ponto de vista 

apresentado. 

• Apresentação de esclarecimento ou sustentação: apresentação de esclarecimentos e/ou de 

maiores detalhes sobre argumentos de sustentação ou ponto de vista apresentado. Pode 

ocorrer com a citação de um exemplo de autoridade, apelo emocional, ou explicação. 

• Pedido/apresentação de contra-argumentação: solicitação ou apresentação de posição 

distinta da que está sendo discutida ou da que foi proposta por outro interlocutor. 

 

Outra pesquisadora que dedica seus estudos à argumentação na escola é Leitão (2011), 

para quem a argumentação pode ser considerada uma atividade cognitivo-discursiva que 

possibilita melhor apropriação de conhecimentos de diferentes campos ou uma atividade que 

demanda competências cognitivo-discursivas particulares (de identificação, produção e 

avaliação de argumentos) a serem desenvolvidas em práticas educacionais específicas.  

Para Leitão (2011), os processos de reflexão e os de apropriação de diversos conteúdos 

por meio da argumentação relacionam-se ao papel da oposição, à natureza dos mecanismos de 

construção do conhecimento/reflexão que operam na argumentação e aos resultados da 

argumentação.  

Em relação ao papel da oposição na argumentação, a estudiosa esclarece que é 

possível falar em oposição ou divergência sempre que houver mais de um entendimento 

(ponto de vista) a respeito de um tópico curricular. A argumentação envolve negociação entre 

duas partes divergentes e estas assumem os papéis de proponente e oponente em relação aos 

pontos de vista apresentados. O papel do proponente é oferecer razões que sustentem seus 

pontos de vista, examinar contra-argumentos e respondê-los. Ao oponente cabe pôr em xeque 

os argumentos do proponente, pois, é “na formulação de resposta a contra-argumentos, pelo 

proponente, que novas possibilidades de entendimento do tópico podem ser, então, geradas” 

(LEITÃO, 2011, p.20). 

Quanto aos mecanismos de aprendizagem e de reflexão que operam na argumentação, 

a necessidade de responder à oposição desencadeia mecanismos cognitivo-discursivos 

essenciais ao pensamento reflexivo. Os processos dialógicos da argumentação (justificação de 
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ponto de vista, exame e resposta a contra-argumentação) levam o sujeito a passar de um nível 

cognitivo a outro nível no qual seu pensamento é tomado como objeto de reflexão. A 

necessidade de responder à contra-argumentação exige que o locutor examine seu argumento 

inicial e o avalie.  

Os resultados da argumentação provêm da revisão que o argumentador faz de suas 

proposições frente a perspectivas contrárias. Dessa revisão, pode acontecer que o 

argumentador rejeite o contra-argumento e mantenha seu ponto de vista inicial; considere o 

contra-argumento insuficiente e acrescente à sua afirmação novo apoio justificativo; 

reconheça a pertinência do contra-argumento e responda a ele, integrando aspectos dele ao 

seu ponto de vista, fato que implica algum nível de modificação explícita do ponto de vista 

inicial; ou aceite integralmente o contra-argumento e retire seu ponto de vista inicial. 

Leitão (2011) assinala que há ações que criam condições para o surgimento da 

argumentação, como apresentar tópicos curriculares com temas sobre os quais pode surgir 

divergência de entendimento e relizar ações que geram e sustentam a argumentação – as ações 

em nível argumentativo – do tipo formulação de argumentos, de dúvidas, objeções ou contra-

argumentos e resposta a objeções. 

Muitas observações sobre a argumentação apresentadas relacionam-se à apropriação 

do AO, visto tratar-se de um gênero que se organiza pela argumentação, por isso, passemos ao 

aprofundamento das capacidades de linguagem relacionadas à produção do AO. 

 

 

3.2.2.1   Capacidades de linguagem relacionadas à produção do artigo de opinião 

 

Como já apresentado, o objetivo geral desta pesquisa é analisar o processo de 

produção escrita do gênero AO, desenvolvido na proposta da Atividade Social “Produzir um 

Jornal”. Por isso, antes de apresentar as capacidades de linguagem relacionadas à produção 

do AO, discorrerei brevemente sobre o suporte em que este foi publicado: o jornal. 

Segundo Marcuschi (2008), o jornal é um suporte que contém vários gêneros. Há 

gêneros muitas vezes típicos, em função do suporte, como a notícia. No jornal, também é 

comum encontrar cartas do leitor, notas sociais, anúncios fúnebres, convites para missas de 

sétimo dia, previsões meteorológicas, horóscopos, reportagens, editoriais, receitas culinárias, 

histórias em quadrinhos, charges, entrevistas etc.  
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Diante da diversidade de gêneros, Schneuwly e Dolz (2010) organizaram um 

agrupamento que leva em conta as regularidades dos gêneros em três níveis de operações de 

linguagem: os domínios sociais de comunicação, os aspectos tipológicos e as capacidades de 

linguagem dominantes. Os autores dividiram os gêneros orais e escritos em cinco 

agrupamentos: narrar, relatar, argumentar, expor e descrever ações, e elaboraram um quadro, 

reproduzido a seguir. A ordem do argumentar, no qual se encontra o AO, está negritada. 

 

Quadro 2: Proposta provisória do agrupamento de gêneros. 

Domínio social de comunicação 
Aspectos tipológicos 

Capacidades de linguagem dominantes 
Exemplos de gêneros orais e escritos 

Cultura literária ficcional 
 

Narrar 
 

Mimeses de ação através da criação da intriga no 
domínio do verossímil 

Conto maravilhoso 
Conto de fadas 
Fábula 
Lenda 
Narrativa de aventura 
Narrativa de ficção científica 
Narrativa de enigma 
Narrativa mítica 
Sketch ou historia engraçada 
Biografia romanceada 
Romance 
Romance histórico 
Novela fantástica 
Conto 
Crônica literária 
Adivinha 
Piada 

Documentação e memorização das ações 
humanas 

 
Relatar 

 
Representação pelo discurso de experiências 

vividas, situadas no tempo 

Relato de experiência vivida 
Relato de viagem 
Diário íntimo 
Testemunho 
Anedota ou caso 
Autobiografia 
Curriculum vitae 
... 
Notícia 
Reportagem 
Crônica social 
Crônica esportiva 
... 
Histórico 
Relato histórico 
Ensaio ou perfil biográfico 
Biografia 
... 

(Continua na próxima página) 
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Domínio social de comunicação 
Aspectos tipológicos 

Capacidades de linguagem dominantes 
Exemplos de gêneros orais e escritos 

Discussão de problemas sociais controversos 
 

Argumentar 
 

Sustentação, refutação e negociação de 
tomadas de posição 

 

Textos de opinião 
Dialogo argumentativo 
Carta de leitor 
Carta de reclamação 
Carta de solicitação 
Deliberação informal 
Debate regrado 
Assembléia 
Discurso de defesa (advocacia) 
Discurso de acusação (advocacia) 
Resenha crítica 
Artigo de opinião ou assinado 
Editorial 
Ensaio 
... 

Transmissão e construção de saberes 
 

Expor 
 

Apresentação textual de diferentes formas dos 
saberes 

Texto expositivo (em livro didático) 
Exposição oral 
Seminário 
Conferência 
Comunicação oral 
Palestra 
Entrevista de especialista 
Verbete 
Artigo enciclopédico 
Texto explicativo 
Tomada de notas 
Resumo de textos expositivos e explicativos 
Relatório científico 
Relatório oral de experiência  
... 

Instruções e prescrições 
 

Descrever ações 
 

Regulação mútua de comportamentos 

Instrução de montagem 
Receita 
Regulamento 
Regras de jogo 
Instruções de uso 
Comandos diversos 
Textos prescritivos 
... 
Fonte: Adaptado de Dolz e Schneuwly (2010, p.51-2). 

 

Voltando ao AO, segundo Bräkling (2010), trata-se de um gênero discursivo que 

circula em jornais, revistas ou internet e implica, essencialmente, a defesa de um ponto de 

vista pela argumentação, como define a pesquisadora: 

 

O artigo de opinião é um gênero do discurso em que se busca convencer o 
outro de uma determinada idéia, influenciá-lo, transformar os seus valores 
por meio de um processo de argumentação a favor de uma determinada 
posição assumida pelo produtor e de refutação das possíveis opiniões 
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divergentes. É um processo que prevê uma operação constante de 
sustentação das afirmações realizadas, por meio da apresentação de dados 
consistentes, que possam convencer o interlocutor (BRÄKLING, 2010, 
p.227). 

 

A produção de um artigo de opinião é suscitada por uma questão controversa referente 

a um tema polêmico.  As marcas linguísticas do gênero, segundo Bräkling (2010), são: 

a) preferência pelo uso da terceira pessoa; 

b) uso do presente do indicativo ou do subjuntivo para apresentar a questão 

polêmica, os argumentos e contra-argumentos; 

c) uso do pretérito na explicação ou apresentação de dados; 

d) citação de palavras alheias; 

e) presença de operadores argumentativos. 

 

Ainda sobre o gênero artigo de opinião, Souza (2010) reforça a importância e a 

articulação entre os argumentos e a necessidade de retomada da idéia inicial no término do 

texto. O fato de tais descrições não se aplicarem a todos os textos do gênero em questão é 

lembrado por Cunha (2010), que também salienta a possibilidade do uso de narrativas como 

estratégia argumentativa.  

De acordo com Schneuwly e Dolz (2010), quanto à estruturação discursiva, no artigo 

de opinião há a presença de uma tese definida, argumentos que devem ser hierarquizados em 

função da finalidade a atingir, contra-argumentos e palavras alheias que ajudam a sustentar a 

tese.  

Barroso (2011), ao propor a didatização de alguns gêneros da ordem do argumentar, 

também afirma que a finalidade da argumentação é promover a adesão do outro, para levá-lo 

a um determinado comportamento ou aceitação de uma opinião através de convencimento ou 

persuasão, ações que diferem entre si pela demonstração por meio de raciocínio lógico e 

evidências no primeiro caso, e pela subjetividade e emoção no ato de persuadir. 

Dessa forma, no ato de convencer, busca-se reforçar um ponto de vista, enquanto no 

de persuadir, o sujeito apóia-se em argumentos da experiência pessoal ou de senso comum. O 

confronto entre dois pontos de vista ou o debate sobre uma questão polêmica gera contextos 

para a produção de gêneros que se organizam pela argumentação. De acordo com a 

pesquisadora, pelo menos duas sequências textuais constituem o discurso argumentativo: a 

tese na qual o sujeito expõe sua posição frente a uma questão polêmica, e a justificativa (ou 

sustentação), composta de argumentos que objetivam oferecer suporte à  posição assumida. 
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Outras sequências textuais que podem compor os gêneros que se organizam pela 

argumentação são a contextualização, que seria a referência à situação inicial com função 

discursiva semelhante à de narrativas, a contraposição, a contra-argumentação e a conclusão.  

O discurso argumentativo pode também contar com a contraposição e os contra-

argumentos, sequências textuais que revelam a capacidade do aluno de perceber a questão 

polêmica sobre mais de uma perspectiva e antecipar-se a possíveis posicionamentos do 

interlocutor (SANTOS, 2005). Segundo Barroso (2011), a  contraposição seria a “oposição à 

posição” e pode ser anunciada por meio de expressões como: “Essa questão pode ser 

abordada sobre dois pontos de vista...” ou “Podemos tratar o tema em seus aspectos 

negativos e positivos... / em suas vantagens e desvantagens...” (p.143).  

O contra-argumento deve relacionar-se ao argumento anteriormente apresentado e 

algumas das expressões linguísticas usadas para introduzi-lo seriam: “Se por um lado..., por 

outro há também que se considerar...” ou “Contrário a esse argumento (argumento X) alguém 

poderia afirmar que...”. (BARROSO, 2011, p.143). A conclusão é outro componente do 

discurso argumentativo e objetiva sintetizar as discussões em direção ao fechamento das 

mesmas, podendo também suscitar novas reflexões sobre a questão polêmica.   

Barroso (2011) elaborou um quadro no qual estão presentes as sequências textuais que 

podem compor o plano global de uma argumentação prototípica, sem a intenção de que esse 

quadro seja uma “camisa de força” voltado à avaliação ou correção dos alunos. Os asteriscos 

(*) identificam as sequências textuais básicas que qualquer argumentação, independentemente 

do gênero textual, deve apresentar:  

 

  Quadro 3: Plano global prototípico da argumentação. 

O DISCURSO ARGUMENTATIVO 
CONTEXTUALIZAÇÃO 

(contexto no qual emerge a questão polêmica) 
QUESTÃO POLÊMICA 

(possível de ser traduzida em forma de pergunta) 
POSIÇÃO/TESE* 

(posição adotada em relação à questão polêmica) 
CONTRAPOSIÇÃO 

(posição contrária à tese) 
JUSTIFICATIVA* 

(argumentos e/ou contra-argumentos) 
CONCLUSÃO 

(síntese ou convite à reflexão) 
        Fonte: Adaptado de Barroso (2011, p.144). 
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A construção da sequência didática desenvolvida neste estudo observou as três formas 

de capacidades de linguagem elaboradas por Schneuwly e Dolz (2010) para a execução de um 

texto em instância comunicativa:  

a) capacidades de ação, que se referem ao contexto de produção da linguagem, ou seja: papel 

social dos participantes, tempo, ambiente físico e objetivos da interação verbal;  

b) capacidades discursivas, que dizem respeito à organização textual de forma a alcançar o 

objetivo enunciativo no contexto onde é produzido, às formas de discursos do texto e às 

sequências textuais presentes nos gêneros: narrativa, descritiva, descritiva de ação, 

argumentativa, explicativa e dialogal; e, finalmente,  

c) capacidades linguístico-discursivas, relacionadas ao conhecimento das características 

sistêmicas fundamentais ao desenvolvimento de um texto, e que se dividem em:  

• mecanismos de textualização, que envolvem os processos de conexão e segmentação, 

responsáveis pelo nível de organização do texto, a articulação entre as partes, os 

segmentos do discurso e as intervenções; a separação ou integração entre os 

enunciados, períodos e orações (SCHNEUWLY, 1997 apud LIBERALI et al., 2006) e 

os processos de coesão nominal e verbal; 

• mecanismos enunciativos, que se dizem respeito à organização das vozes enunciativas 

e às expressões de modalização; 

• construções dos enunciados por meio de orações e períodos; 

• escolhas lexicais de palavras de ligação; tempo, modo e aspecto verbal, e pessoas do 

discurso. 

 

Apresento a abordagem sobre o AO na proposta da progressão curricular das 

capacidades argumentativas de Dolz e Schneuwly (2010), em um quadro elaborado a partir 

dos seus estudos. 

 



65	  

	  
	  

Quadro 4 : Elementos constitutivos do AO. 
Representação do 

contexto social 
Estruturação 

discursiva do texto Escolha de unidades linguísticas 

• Discernir as posições 
defendidas num texto e 
delinear a situação 
polêmica.  

• Compreender as 
crenças alheias e atuar 
sobre elas. 

• Antecipar posições 
contrárias. 

• Citar a palavra alheia. 
• Distinguir lugares 

sociais e gêneros da 
ordem do argumentar. 

 

• Definir a tese, elaborar 
argumentos e agrupá-los 
por tema. 

• Distinguir entre 
argumento/não-
argumento e entre 
argumento contra/contra-
argumento. 

• Prever diferentes tipos de 
argumento e hierarquizá-
los. 

• Selecionar as palavras 
alheias que apóiam seu 
próprio ponto de vista. 

• Organizar o texto em 
função da estratégia 
argumentativa. 

• Utilizar organizadores argumentativos 
que marcam o encadeamento dos 
argumentos e a conclusão; 
organizadores argumentativos que 
marcam refutação, concessão, oposição.  

• Utilizar verbos de opinião, oposição e 
objeção (ex. acreditar, pensar, defender, 
concordar, discordar); fórmulas para se 
opor e exprimir objeções. 

• Utilizar verbos declarativos neutros, 
apreciativos e depreciativos; fórmulas 
que introduzam citações, advérbios, 
verbos auxiliares e tempos verbais que 
expressem dúvida, probabilidade ou 
certeza, e marcas modais. 

Fonte: Elaborado com base em Dolz e Schneuwly (2010, p.56-7). 

 

Considerando o enfoque dado aos gêneros para o ensino de língua portuguesa nos 

últimos anos e a necessidade de que eles sejam realmente desenvolvidos na escola numa 

abordagem enunciativa, passemos à discussão sobre como o trabalho com os gêneros do 

discurso tem sido desenvolvido na escola. 

 

 

3.2.3   Didatização dos gêneros  

 

A concepção de linguagem inspirada em Bakhtin (1929/1992, 1979/2011) e Vygostky 

(1934/2008), passou, a partir da década de 90, a ser pensada pelo grupo de Genebra 

(BRONCKART, 1999; SCHNEUWLY e DOLZ, 2010; e outros) e por pesquisadores 

brasileiros (MARCUSCHI, 2008, 2010; ROJO 2000, 2004a, 2004b, 2010; e outros), 

preocupados em realizar a transposição didática dessas teorias para o ensino de língua 

portuguesa. De acordo com Machado e Cristóvão (2006), a compreensão de transposição 

didática não pode restringir-se à mera aplicação de uma teoria científica qualquer ao ensino, 

pois se trata de um “conjunto das transformações que um determinado conjunto de 

conhecimentos necessariamente sofre, quando temos o objetivo de ensiná-lo, trazendo sempre 

deslocamentos, rupturas e transformações diversas a esses conhecimentos” (p.552).  
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Foi essa preocupação que levou os pesquisadores franceses à construção do conceito 

de sequências didáticas (SD), uma abordagem que unifica os estudos de discurso e o trabalho 

com textos, de forma a englobar as práticas de escrita, de leitura e as práticas orais, como 

meio para superar a compartimentalização do ensino no campo das línguas. Segundo 

Bronckart (2005), somente na década de 90 as sequências didáticas começaram a centrar-se 

no ensino de gêneros, sobretudo, com trabalhos voltados à linguagem escrita; e, 

posteriormente, aos gêneros orais (DOLZ e SCHNEUWLY, 1998). 

Ainda segundo Bronckart (2005), o grupo de Genebra logo percebeu a necessidade da 

construção de um “modelo didático de gênero”, ou seja, um modelo de gênero que permitisse 

a visualização das dimensões constitutivas do mesmo, a seleção das que pudessem ser 

ensinadas em um determinado nível de ensino e a elaboração das atividades das SD. O 

modelo didático não precisaria ser teoricamente perfeito, mas precisaria atender aos seguintes 

elementos: as características da situação de produção, os conteúdos típicos do gênero; as 

diferentes formas de mobilizar esses conteúdos; a construção composicional, ou seja, o plano 

global mais comum que organiza seus conteúdos; e as configurações específicas de unidades 

de linguagem.  

Dolz e Scheuwly (2010), a partir de 1990, seguindo o conceito de SD, propõem um 

trabalho em espiral, em que objetivos semelhantes são abordados em níveis modulares de 

complexidade, com graus crescentes de aprofundamento ao longo da escolaridade. Nessa 

proposta, os gêneros passariam por um processo de progressão e, ao final do Ensino 

Fundamental, o aluno teria estudado, analisado e produzido pelo menos vinte gêneros a partir 

de orientações sistemáticas e de uma  grade programática de gêneros, que seriam 

aprofundados durante a escolarização. As “sequências didáticas” são definidas por eles como 

uma  

 
[...] sequência de módulos de ensino, organizados (...) [que] instauram uma 
primeira relação entre um projeto de apropriação e os instrumentos que 
facilitam essa apropriação. Desse ponto de vista, elas buscam confrontar os 
alunos com práticas de linguagem historicamente construídas, os gêneros 
textuais, para lhes dar a possibilidade de reconstruí-las e delas se 
apropriarem. Essa reconstrução realiza-se graças à interação de três fatores: 
as especificidades das práticas de linguagem, as capacidades de linguagem 
dos aprendizes e as estratégias de ensino propostas pela sequência didática 
(DOLZ e SCHNEUWLY, 2010, p.43). 

 

Nas sequências didáticas, o ponto de partida é a apresentação da situação ou do 

“projeto coletivo de produção de um gênero oral ou escrito” (DOLZ et al., 2010, p.84). Nessa 
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etapa, define-se a escolha do gênero, observa-se o contexto de produção, e os alunos, coletiva 

ou individualmente, executam a produção inicial que será analisada pelo professor a fim de 

que este possa estruturar os módulos da sequência de acordo com a necessidade da classe. 

Nos módulos, cabe ao professor trabalhar as dificuldades enfrentadas pelos alunos na 

produção inicial e oferecer-lhes instrumentos para superá-las. Encerra a sequência didática 

uma produção final, que possibilita ao aluno pôr em prática o que aprendeu durante os 

módulos e que permite ao professor realizar uma avaliação formativa. 

Conforme exposto, o grupo de Genebra elaborou a noção de “modelo didático de 

gênero” e os procedimentos destinados à sua construção. Já nas pesquisas e atividades 

didáticas desenvolvidas e orientadas por Anna Raquel Machado, no Brasil, (MACHADO e 

CRISTÓVÃO, 2006), a utilização dessa noção e os objetivos que nortearam a construção de 

modelos didáticos de gênero foram além da finalidade de desenvolver as capacidades de 

produção textual em língua materna, desencadeando três grandes tipos de pesquisa: 

 

(1)  Pesquisas que mostram a necessidade da construção de modelos didáticos de gêneros para 

o ensino de produção textual, mas também para outros objetivos, como: construção de SD 

para o ensino de produção textual em LP e de SD para leitura em língua estrangeira; 

avaliação de SD para ensino de produção textual em LP; avaliação de experiências 

didáticas e do desenvolvimento de capacidades de linguagem durante o processo de 

letramento inicial; análise do nível de capacidades de linguagem do aluno em produção 

textual; formação inicial e continuada de professores. 

(2) Pesquisas que buscaram contribuir para a elaboração do modelo didático de um 

determinado gênero e de sequências didáticas voltadas sobretudo para o desenvolvimento 

das capacidades de leitura; para isso, tais pesquisas desenvolveram uma descrição global 

do gênero estudado, analisaram um aspecto mais típico de um determinado gênero ou 

analisaram diferentes tipos de textos utilizados nas escolas, em diferentes disciplinas. 

(3) Pesquisas cujo objetivo era explicitar o quadro teórico que guia a construção dos modelos 

didáticos. 

 

Paralelamente a esses estudos, no Brasil, a publicação dos PCN-LP (BRASIL, 1998) 

passa a orientar o material didático e as práticas pedagógicas para que se pautassem pelo 

conceito de gêneros do discurso. Nesse documento, leitura e produção de textos orais e 

escritos são consideradas práticas discursivas que, combinadas com a reflexão sobre as 
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estruturas da língua, devem ser priorizadas no trabalho com a língua materna. Os PCN-LP 

salientam que o trabalho com a língua portuguesa deve proporcionar aos indivíduos 

envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem o conhecimento necessário para interagir 

com seus pares em diferentes atividades discursivas.  

As práticas de ensino-aprendizagem de língua portuguesa, portanto, devem ser 

consideradas processos ativos, a fim de assegurar a efetivação de uma concepção de 

linguagem pautada em um propósito comunicativo específico. Essa idéia parte da concepção 

de texto como um conceito social organizado dentro de um gênero determinado pela atividade 

social e da concepção de língua desenvolvida por Bakhtin (1979/2011); é encontrada no 

trecho: 

 
Todo texto se organiza dentro de determinado gênero em função das 
intenções comunicativas, como parte das condições de produção dos 
discursos, as quais geram usos sociais que os determinam. Os gêneros são, 
portanto, determinados historicamente, constituindo formas relativamente 
estáveis de enunciados, disponíveis na cultura (BRASIL, 1998, p.21). 

 

Em 2008, o Estado de São Paulo publica um material apostilado aos estudantes da 

rede estadual e, também, “Cadernos do professor” para orientar os docentes sobre as 

propostas daquele material8. De acordo com Martins (2009), o material distancia-se da 

possibilidade de praticar a linguagem como atividade genuinamente ancorada em situações de 

produção. Ressurgem a tipologia textual e exercícios de interpretação e de produção de textos 

usados mais de trinta anos atrás. As sequências didáticas partem da pressuposição de que 

certos gêneros do discurso devam ser tematizados e trabalhados em cada nível de ensino, a 

partir de alguns exemplares de textos considerados como modelos do gênero ou tipologia 

textual. As propostas de produção de gêneros são descontextualizadas e fragmentadas. Para 

Martins (2009), trata-se de uma proposta pautada em padronizações e idealizações.  

Outro grupo de estudos que se volta para o trabalho com gênero na escola é 

coordenado por Roxane Rojo (2009; 2012; 2013). Tal pesquisadora defende a prática didática 

de leitura e escrita baseada nos multiletramentos, que envolvem a multiplicidade de culturas 

(dominante, escolar, vernacular) e de práticas de linguagem relacionadas às diversas 

linguagens e semioses (verbal oral e escrita, musical, imagética, corporal e de movimento) 

(ROJO, 2009). Isso remete a atividade escolar ao trabalho com as mídias analógicas e às 

tecnologias da informação.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Esse material ainda é oficialmente usado nas redes estaduais de ensino. 
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Diferentemente das propostas acima, a transposição didática do trabalho com gênero é 

proposta aqui por meio da atividade social (LIBERALI, 2009), conforme apresentado na 

seção teórica desta tese. Essa opção justifica-se por permitir a representação de uma realidade, 

no caso, a redação de um jornal, na qual há diversas esferas discursivas, e por possibilitar o 

ensino-aprendizagem do gênero de forma contextualizada, garantindo a prática da linguagem 

em instância comunicativa e dotada de significado. 

Para Schneuwly e Dolz (2010), a aprendizagem por meio dos gêneros é uma forma 

singular para o aluno interpretar e apropriar-se do texto em estudo. O modo mais adequado de 

se trabalhar a leitura e a escrita é com base nas capacidades de linguagem, como explicam os 

autores: 

 
A noção de capacidades de linguagem evoca as aptidões requeridas do 
aprendiz para a produção de um gênero numa situação de interação 
determinada: adaptar-se às características do contexto e do referente 
(capacidades de ação); mobilizar modelos discursivos (capacidades 
discursivas); dominar as operações psicolinguísticas e as unidades 
linguísticas (capacidades linguístico-discursivas) (SCHNEUWLY e DOLZ, 
2010, p.44).  

 

Segundo Schneuwly e Dolz (2010), é a situação de comunicação que orienta a escolha 

do gênero, de modo que ele não pode ser descrito, nem ensinado, mas aprendido pela prática 

de linguagem. Os autores defendem que as situações de práticas de linguagem devem ser 

reproduzidas na escola com o objetivo de fazer com que o aluno apresente mestria do gênero 

para que possa responder às exigências comunicativas com as quais será confrontado. É 

importante lembrar que a transferência de um gênero para a escola, devido à mudança do 

lugar social e da situação comunicativa, implica em sua transformação (SCHNEUWLY e 

DOLZ, 2010), por isso, a atividade social surge como uma proposta favorável ao trabalho 

com gêneros, uma vez que contextualiza, de forma significativa, as situações de vida e a 

linguagem.  

Uma vez explicitada a teoria sobre os gêneros do discurso e a maneira como tem sido 

desenvolvida na escola, passemos à metodologia de pesquisa e à explicitação de como o 

estudo do AO foi desenvolvido nesta investigação, itens apresentados na próxima seção, em 

que constam também a contextualização da pesquisa e as categorias de análise.  
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4   QUESTÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS 
 

 

Esta seção está organizada de forma a apresentar o paradigma de pesquisa que embasa 

este estudo, bem como os preceitos teóricos da Pesquisa Crítica de Colaboração (PCCol), 

metodologia escolhida para desenvolvê-lo. Discutirá ainda a possibilidade de construções de 

ZPDs na PCCol e apresentará o contexto de pesquisa, os procedimentos de produção, coleta, 

seleção, análise e interpretação de dados e as garantias de credibilidade da pesquisa.  

 

 

4.1   Paradigma de Pesquisa e Metodologia de Pesquisa: Pesquisa Crítica de 

Colaboração (PCCol) 

 

Interessado na linguagem escrita do gênero AO, este estudo parte do enfoque teórico 

monista espinosano (SPINOZA, 1677/2003), na medida em que apresenta visão de unidade e 

totalidade, e considera a ação coletiva uma forma de potência humana para a superação 

(MERÇON, 2009). Fundamenta-se no paradigma crítico de pesquisa (BREDO e FEINBERG, 

1982), sob a metodologia da Pesquisa Crítica de Colaboração (PCCol). 

A fim de esclarecer e justificar essas escolhas, apresento, brevemente, apoiada em 

Bredo e Feinberg (1982), os três paradigmas que embasam as pesquisas sociais: Positivismo, 

Interpretativismo e Crítico. O paradigma positivista, cujas raízes estão fundamentadas no 

pensamento do sociólogo Auguste Comte, visa compreender a natureza e a construção do 

conhecimento a partir da observação de dados concretos, provenientes de observações 

empíricas. Nesse paradigma, cabe ao pesquisador analisar e observar o objeto de pesquisa 

com neutralidade e objetividade. O Interpretativismo, em desacordo com a neutralidade 

exigida pelo Positivismo, defende que os fatos não são estáticos e podem variar de acordo 

com a visão de mundo de cada indivíduo e com o contexto. O papel do pesquisador 

interpretativista é considerar e compreender o contexto da pesquisa do ponto de vista dos 

participantes, mas sem a preocupação de intervir nele.  

O paradigma Crítico, fruto da teoria crítica iniciada com a formação do Instituto de 

Frankfurt, em 1920, fundamenta-se nas discussões de Marx, retomadas por diversos filósofos, 

entre eles, Habermas. Esse paradigma tem como objetivo intervir no contexto em foco, 

compreendê-lo quanto às necessidades, conceitos centrais e objetivos, a fim de transformá-lo. 
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O paradigma Crítico associa o conhecimento à progressiva possibilidade de mudança social, 

já que a teoria crítica trata de uma teoria pluralista, interessada na emancipação, na 

comunicação não opressiva, no questionamento e na intervenção como foco na transformação, 

“reconhece os outros tipos de conhecimento [técnico e prático], e tenta mostrar como eles 

possuem sua base no interesse humano” (BREDO e FEINBERG, 1982, p.275). Nesse 

paradigma, o pesquisador, muito mais que um observador, tem condições de intervir no foco 

de pesquisa em busca de transformação, posto que o conhecimento é visto no contexto de sua 

constituição e na contribuição potencial para a transformação. Nele, a evolução social é 

entendida em termos de possibilidade de progressiva emancipação social e material. 

O materialismo histórico-dialético (MARX, 1844/2004), base do paradigma Crítico 

adotado, considera as relações sociais de produção na constituição do homem. A dialética é a 

estrutura contraditória do real, que, no seu movimento constitutivo, passa pelas fases da tese, 

antítese e síntese, ou seja, explica-se a realidade pelo antagonismo de posições contrárias que 

devem ser superadas pela síntese, e, nessa perspectiva, a história é um processo explicado 

pelas transformações sociais determinadas pela contradição. Marx (1844/2004) concebe a 

práxis como uma atividade real, na qual há possibilidade de intervenção, de transformação e 

de criação do novo. Nesse quadro teórico, Marx, ao conceber a práxis  

 
como uma atividade humana real, efetiva e transformadora [...] vê essa 
práxis na relação indissolúvel com a teoria, entendida mais como filosofia ou 
expressão teórica de uma necessidade radical do que como conhecimento de 
uma realidade, e vê também o papel da força social que com sua consciência 
e sua ação estabelece a unidade da teoria e da prática (SÁNCHEZ 
VÁZQUEZ, 2011, p.122), 

 

A proposta de desenvolver uma pesquisa baseada na Teoria da Atividade Sócio-

Histórico-Cultural, cujas características são a ação intervencionista, colaborativa e 

transformadora, numa visão que engloba a relação entre sujeito, historicidade e realidade 

(SCHETTINI, 2009), só encontra respaldo e coerência no paradigma Crítico, uma vez que 

este também prevê o movimento dos sujeitos de pesquisa em busca de transformação, por 

meio da intervenção e da criação de novas práticas sociais. Tomo, também, como base as 

discussões de Kincheloe (2007), que considera a produção de conhecimentos na pesquisa 

como fruto de fenômenos interdisciplinares, culturais e sociais complexos, em que o 

pesquisador tem condições de negociar e de trazer pessoas e categorias de pessoas excluídas, 

que necessitam de um processo revolucionário.  
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Ademais, a inserção da presente pesquisa no paradigma Crítico favorece o 

desenvolvimento deste trabalho em um processo que envolve professores e alunos na busca 

participativa de transformação do contexto no qual se inserem, além de oferecer bases teóricas 

ao tipo de pesquisa que proponho realizar: a Pesquisa Crítica de Colaboração (PCCol) 

(MAGALHÃES, 2007a; 2009; 2010; 2011), metodologia que entende às transformações 

escolares por meio da criação de instrumentos que permitem aos sujeitos das instituições de 

ensino olharem e compreenderem os sentidos e significados das próprias ações, bem como as 

de outros, e relacioná-las ao seu contexto histórico-cultural e político. Nessa metodologia, o 

conhecimento é construído por meio de esforços colaborativos, em atividades compartilhadas 

cujos objetivos são compartilhados em ambientes culturais “entre indivíduos, ferramentas e 

artefatos fornecidos pela cultura” (SALOMON apud DANIELS, 2003). 

A escolha por tal metodologia de pesquisa justifica-se também por possibilitar a 

prática de intervenção formativa (MAGALHÃES, 2010). A PCCol opõe-se à reprodução e à 

transmissão linear do conhecimento, permite a observação do cotidiano escolar e o contato 

direto com os participantes, que, por meio de ações conjuntas, podem intervir, procurando 

efetivas aprendizagens. Como esclarece Magalhães (2011, p.17), “a organização da pesquisa, 

o curso e o formato das intervenções [...] são negociados entre os participantes e construídos 

ao longo do desenvolvimento da pesquisa”. Conforme Engeström (1999), a pesquisa 

intervencionista deriva da teoria da atividade, mais precisamente, do método vygotskyano de 

dupla estimulação, mecanismo por meio do qual o ser humano pode sair de uma situação de 

conflito e procurar mudar as circunstâncias para resolver um problema.  

Sannino (2011), ao analisar esse processo, afirma que o primeiro estímulo é o próprio 

problema e o segundo estímulo é constituído dos artefatos externos usados pelos seres 

humanos para controlar sua ação ou para alcançar uma nova compreensão de um problema, de 

modo a construírem um novo significado. Nas pesquisas de intervenção não há respostas 

mecânicas; o pesquisador ou os sujeitos de pesquisa oferecem ou criam um instrumento e, no 

caso deste trabalho, espera-se que sejam instrumentos psicológicos, como uma pergunta ou 

um pedido de esclarecimento. Engeström (2011) também propõe uma abordagem 

metodológica, baseada nos trabalhos de Vygotsky e seus discípulos, chamada de  

“intervenções formativas” (ENGESTRÖM, 2011, p.599), metodologia que parte da visão de  

ser humano intencional e interativo, capaz de interpretar e reinterpretar desafios.  

Conforme Norman Long (2001, p.27, apud ENGESTRÖM, 2011, p.603), a 

intervenção é um processo contínuo de transformação, constantemente reconstruído por sua 



73	  

	  
	  

característica dinâmica e pelas condições específicas do contexto, “incluindo as respostas e 

estratégias dos grupos locais e regionais que podem lutar para definir e defender seus 

próprios espaços sociais, as fronteiras culturais e posições dentro de um campo de poder 

mais amplo”. Na pesquisa de intervenção, o sujeito é colocado numa determinada situação-

problema e recebe orientação para agir em busca de solução.  Na metodologia da dupla 

estimulação, ocorre uma ação intencional mediada, na qual “a pessoa, usando o poder das 

coisas ou estímulos, controla o seu próprio comportamento” (VYGOTSKY, 1997, p.399, 

apud ENGESTRÖM, 2011, p.606).  

Engeström (2011) analisa quatro vantagens da pesquisa de intervenção formativa. A 

primeira refere-se ao ponto de partida, em que os participantes enfrentam um problema, o 

analisam e o expandem por meio da construção de um novo conceito. O segundo diz respeito 

ao processo: o conteúdo e o curso da intervenção são temas de negociação num processo em 

que os participantes agem e assumem o controle das decisões. Em sequência, há o resultado, 

no qual o objetivo é gerar novos conceitos que podem ser empregados em outras situações 

futuras. Finalmente, a quarta vantagem relaciona-se ao papel do pesquisador, cujo objetivo é 

provocar um processo de transformação expansiva conduzido pelos próprios praticantes. A 

intervenção pode ser definida como "ação humana intencional para gerar mudança" 

(MIDGLEY, 2000, p.113, apud ENGESTRÖM, 2011, p.606), em que o pesquisador não 

monopoliza as intervenções.  

Na pesquisa de intervenção, o pesquisador ou os participantes da pesquisa, por meio 

da agência, ou seja, de uma ação intencional, oferecem ou criam instrumento para que os 

sujeitos participantes desenvolvam uma solução para um problema ou, no caso desta pesquisa, 

revejam sua maneira de se expressar ou repensem seu posicionamento. É um modo de 

atividade  

 
[...] organizada para que os pesquisadores e praticantes do local de trabalho 
criem ZPDs mútuas (Vygotsky), por meio de ações recíprocas, 
intencionalmente pensadas e dialogicamente organizadas para ouvir e 
considerar as ações e discursos de outros e, com base nelas, repensar as 
próprias (MAGALHÃES, 2010, p.23). 

 

Neste trabalho, as intervenções acontecerão por meio de um instrumento psicológico, 

como uma pergunta, um espelhamento ou um pedido de explicação. A intencionalidade, 

constituinte das pesquisas intervencionistas, faz parte das intervenções. Quando os alunos e as 

professoras, participantes da pesquisa, falam, posicionam-se, questionam e pedem explicação, 
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realizam ações cuja intenção é fazer com que os interlocutores repensem, reorganizem e 

reconstruam seus posicionamentos e formas de dizer. Tal ação é intencional, é pensada de 

forma que os participantes colaborem mutuamente, de um lado, para que o interlocutor se 

reorganize, de outro, para que o locutor compreenda o ponto de vista dele e, juntos nessa 

construção da compreensão, busquem um novo caminho para a contradição instaurada, 

caminho que dará origem a um novo conhecimento, o conhecimento expandido. 

Na pesquisa cujo foco é a produção colaborativa, todos os participantes são 

colaboradores numa atividade coletiva, conforme suas possibilidades e finalidades. Seu 

objetivo é criar contextos de intervenção e transformá-los para que os envolvidos aprendam 

por meio da participação coletiva, podendo expressar-se, propor discussões, avaliar, 

questionar e refletir sobre teorias que embasam suas práticas e seus papéis.  

Com base na TASHC, a PCCol engloba a compreensão das necessidades dos 

participantes, os motivos em agir, a construção coletiva do objeto, do porquê das escolhas 

feitas, das regras e papéis dos participantes na divisão de trabalho. A PCCol procura criar 

lócus de intervenção na sala de aula. A pesquisa de intervenção apresenta relação dialética e 

dialógica com a atividade e focaliza contradições como elemento modificador da realidade. 

Intervenção é entendida como o ato de planejar uma situação em que os indivíduos, colocados 

numa situação em que há um problema, são munidos de ferramentas para solucioná-lo ou de 

meios pelos quais possam construir ferramentas para isso (DANIELS, 2008). 

Outra razão para a escolha da pesquisa crítico-colaborativa como opção metodológica 

é a possibilidade de negociação que esta oferece, “com base no diálogo que objetiva 

esclarecer e despertar a consciência de cada um para compreender as questões sócio-

histórico-culturais que os/as rodeiam” (OLIVEIRA e MAGALHÃES, 2011, p.72), processo 

que vem ao encontro do objetivo desta pesquisa. Para Magalhães (2006), a negociação como 

lócus de investigação focaliza a compreensão do conflito e de tensões, atuando como 

instrumento de transformação.  

Em outras palavras, entende-se que a discussão sobre as necessidades dos 

participantes, a construção através da negociação de interesses e pontos de vista dos mesmos e 

a busca de entendimento de tais escolhas ou opções, possibilitam a criação de ZPDs para a 

elaboração de novos sentidos. Discussão correspondente é feita por Ninin (2011, p.99) 

quando afirma que a “colaboração pressupõe negociação cuidadosa entre os colaboradores, 

exige tomadas de decisões conjuntas que, por sua vez, pautam-se em uma comunicação 

aberta e honesta”. 
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Na continuidade desta tese, segue uma discussão sobre colaboração, seção  justificada 

por ser a base da opção metodológica e por ser uma das organizações que se buscou 

desenvolver na e por meio da linguagem. 

 

 

4.2   Definição de Colaboração na PCCol 

 

Essa seção objetiva definir colaboração crítica, nos contexto da PCCol, como um 

modo de agir intencional, político e transformador. Aqui também é diferenciada colaboração 

crítica de colaboração confortável.  

 

 

4.2.1   Colaboração crítica 

 

Conforme já discutido, Magalhães (2007b, 2011) entende a colaboração como uma 

ação conjunta com foco nas necessidades na construção de um objeto. Nessa ação, há 

 

[...] intencionalidade em agir e falar para ouvir o outro e ser ouvido, revelar 
interesse e respeito às colocações feitas por todos, pedir e/ou responder a um 
participante para clarificar ou retomar algo do que foi dito, pedir 
esclarecimento, aprofundar a discussão (...), relacionar necessidades, ações-
discursos, objetivos. Mas também envolve ações intencionais em pontuar 
contradições (MAGALHÃES, 2010, p.29). 

 

Magalhães (2011) explica que a colaboração envolve, por um lado, o co-pensar e agir 

intencionalmente, para ouvir e compreender o outro e para questionar com base em 

argumentos concretos; e, de outro, a produção, avaliação e reorganização de práticas que 

possibilitem questionamentos de sentidos e significados. Esse processo inclui a negociação, 

que requer dos sujeitos escutarem uns aos outros, retomarem falas para concordarem ou 

discordarem, partilharem pensamentos, acrescentarem novos temas ou aprofundarem a 

discussão. 

O termo “crítico” explica-se pelo fato de que o processo colaborativo implica o olhar 

dos sujeitos para si e para o outro e traz consigo a contradição das relações dialéticas, numa 

postura questionadora. Como bem explicitam Oliveira e Magalhães (2011a, p.70), a 

criticidade não é um processo individual, fruto de um único ponto de vista, mas nasce  
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[...] do olhar do outro, nas práticas sociais. Logo, essa relação crítico-
colaborativa não exclui o conflito. O confronto de olhares é necessário para 
que se chegue à construção de uma determinada verdade [...], aquela 
construída no compartilhamento de significados entre os colaboradores. 

 

Portanto, colaborar envolve tensões e contradições que geram conflitos fundamentais 

para a reflexão e sobre os problemas em foco, o que propicia a expansão da atividade. 

Segundo Magalhães (2011, p.15), o processo de pesquisa crítica possibilita a construção de 

contextos de negociação (colaborativos) e  

 

[...] enfatiza um modo questionador de pensar e agir, quanto a criar lócus 
para que os participantes organizem a linguagem de modo intencional e 
reflexivo para olhar, compreender criticamente e analisar os sentidos de suas 
ações, bem como por que e como agir, de forma a propiciar desenvolvimento 
a si e a outros. 

 

Como vimos, criticidade implica um olhar sobre si próprio e a práxis. Bem sabemos 

que a práxis não é individual, ao contrário disso, acontece em um tempo e espaço sociais e 

envolve diferentes membros. Consequentemente, a colaboração e a criticidade implicam 

também um modo de agir específico, que foge do acaso e da espontaneidade; trata-se de uma 

agência intencional e relacional (EDWARDS, 2007). De acordo com Edwards, a agência 

relacional implica ajustar os pensamentos e ações entre os membros para interpretar o mundo 

e a ação com vistas a responder a tais interpretações. Trata-se de um modo de agir em que o 

sujeito trabalha com o outro para expandir o objeto que compartilham, incluindo a 

reciprocidade e o fortalecimento mútuo de competências para melhorar a ação coletiva da 

comunidade. 

Fullan e Hargreaves (2000, p.76) definem como colaboração efetiva ou eficiente a 

prática caracterizada pelo “exame crítico das práticas existentes, na busca de alternativas 

melhores e no trabalho árduo em conjunto que busca implementar melhorias e avaliar seu 

mérito”,, processo que se desenvolve em relações duradouras em que haja observação mútua e 

indagação reflexiva. 

A proposta de uma ação colaborativa que, além de crítica, seja criativa, é feita com 

base em John-Steiner (2000) e Moran e John-Steiner (2003). Para a primeira estudiosa, o 

desenvolvimento acontece quando há envolvimento entre sujeitos que aprendem com as 

próprias ações e as de parceiros. Esse processo implica em que os participantes assumam 

riscos, o que desenvolve a responsabilização, a confiança e a interdependência entre eles, 

além de favorecer a criação das zonas de desenvolvimento proximal mútuas, uma vez que, em 
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esforços colaborativos, aprende-se um com o outro, ensina-se o que se sabe, numa 

apropriação mútua. Segundo ela, o próprio esforço para trabalhar em conjunto é um ato 

criativo. 

A criatividade, para Vygotsky (1930/1999), é social porque se desenvolve em 

processos de interação num contexto cultural e encontra-se em qualquer situação em que o 

homem imagine, combine, modifique e crie algo novo, não necessariamente se revelando uma 

obra grandiosa ou genial. A criatividade implica em produzir significados oriundos de uma 

atividade vivenciada e que sofrem uma ação transformacional.  

Nesse processo, Moran e John-Steiner (2003) esclarecem que a internalização dos 

significados não é mera imitação de instrumentos culturais ou de comportamentos, mas se 

trata da reorganização de uma informação e de estruturas mentais baseadas nas características 

do indivíduo e do conhecimento existente. Vale lembrar que, de acordo com Vygotsky 

(1934/2001a, 1926/2003) a imitação, num sentido amplo, na perspectiva sócio-histórica, “é a 

forma principal em que se realiza a influência da aprendizagem sobre o desenvolvimento” 

(VYGOTSKY, 1934/2001, p.331), e constitui uma atividade humana carregada de 

intencionalidade e de elaboração intelectual. Para as pesquisadoras, o caráter dialético da 

criatividade reside no fato de que o sujeito, à medida que cria, se desenvolve, e vice-versa. 

Essa observação encontra-se em consonância à consideração de Vygotsky (1934/2003) de que 

o desenvolvimento passa “por um mesmo ponto a cada nova evolução, enquanto avança para 

um nível superior” (VYGOTSKY, 1934/2003, p.74) no sentido de retomar o conhecimento 

existente (mesmo ponto) e a possibilidade de modificá-lo.  

A colaboração também é objeto de estudo de Ninin (2013) que, amparada por 

Vygotsky (1934/2003) e Magalhães (2011), pesquisa a colaboração por meio da prática de 

perguntas, a fim de elevar o nível de consciência dos participantes. Para essa estudiosa, 

colaborar 

 

é um processo interacional de criação compartilhada, mediatizado pela 
linguagem, que nasce de uma prática social entre indivíduos em busca da 
reconstrução e reorganização de saberes em um contexto (NININ, 2013, 
p.64).  

 

Conforme a pesquisadora, a colaboração demanda confiança entre os sujeitos para que 

possam externalizar suas contribuições com a certeza de que serão consideradas, e dependerá 

de o tópico em questão ser relevante a todos os envolvidos, de modo que os leve a agirem de 
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forma a construírem espaços de negociação. Ninin (2013) apresenta seis princípios 

norteadores para o desenvolvimento da colaboração:  

 

• responsividade – cada integrante assume as diferentes visões que explicita para o grupo, 

movendo-se em direção a uma resposta (ação ou reflexão); 

• deliberação – cada participante oferece argumentos e contra-argumentos para as questões 

discutidas, apoiando-se em evidências e mantendo suas posições até que encontre razões 

para mudar de opinião; 

• alteridade – cada participante desenvolve a capacidade de se colocar no lugar do outro;  

• humildade e cuidado – cada integrante deixa de se preocupar com posicionamentos 

pessoais e volte-se aos interesses do grupo; 

• mutualidade – refere-se ao reconhecimento da necessidade de que haja participação de 

todo o grupo;  

• interdependência – refere-se ao envolvimento entre os participantes, dependentes do pensar 

uns dos outros, por meio das diferentes vozes presentes nas práticas sociais das quais 

participam. 

 

Nas categorias de análise e interpretação, apresentarei um quadro elaborado por Ninin 

(2013) com base nos seis princípios citados anteriormente, que será empregado para analisar 

os padrões de colaboração nas interações. 

 

 

4.2.2   Colaboração confortável 

 

Em contraposição à colaboração crítica, Fullan e Hargreaves (2000) fazem a distinção 

entre colaboração confortável ou limitada e colaboração efetiva ou eficiente. Como usarei 

somente a conceituação referente à colaboração confortável, apresento sua definição. 

Trata-se de um tipo de colaboração que não aprofunda as situações da práxis, mas 

promove uma situação confortável de oferecimento de conselhos, de trocas imediatas e de 

técnicas que excluem a tomada de consciência e a reflexão.  

Restringe-se à situação imediata, de curto prazo, sem abarcar a reflexão sistemática. 

Inclui ações como “compartilhar, trocar, coordenar, comemorar e apoiar”, mas pouco ou 

nada incluem sobre o “questionar, inquirir, refletir, criticar e envolver-se no diálogo” 
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(FULLAN e HARGREAVES, 2000, p.75). A superficialidade é uma das características da 

colaboração confortável que, diferentemente da colaboração que desejamos desenvolver – a 

crítica –, impede que os sujeitos avaliem seus posicionamentos e passem por avanços. 

Uma vez explicitada a metodologia adotada nesta investigação, passemos à descrição 

do contexto de pesquisa.  

 

 

4.3   Contexto de Pesquisa9 

 

A instituição em que desenvolvi minha pesquisa é uma escola urbana no interior do 

estado de São Paulo, em um município que, de acordo com dados da web10, é povoado por 

cerca de 90.550 habitantes (em 2013), ocupando uma área territorial de 497.801 km².  

Fontanella (2006), que também desenvolveu seu projeto de Mestrado na mesma 

instituição, apresentou um breve histórico da constituição da escola que, em 2002, deixou de 

ser estadual e passou para a esfera municipal, ano em que a atual diretora também ingressou 

na escola. Localizada em um lugar periférico, numa região limite entre duas cidades vizinhas, 

a escola foi instalada em um bairro então novo, com muitos lotes vazios e que, não raro, eram 

utilizados pelos próprios moradores como depósito de lixo. A instituição nunca foi condizente 

com essa realidade e, na busca de transformá-la, sempre realizou projetos de conscientização 

ambiental e de cidadania. Como resultado desses projetos, a escola foi premiada, em 2012 e 

em 2013, com o selo Escola Solidária11, uma certificação para escolas que desenvolvem tais 

projetos. 

A escola oferece ensino regular, da Educação Infantil ao 9º ano do Ensino 

Fundamental.  Quanto ao espaço físico, ocupa uma área de 19.000m². Está instalada em uma 

ladeira, é dividida em dois blocos separados por um alambrado e uma rampa e ligados por um 

portão que permanece sempre aberto. Em ambos os blocos há cozinha, lavanderia, depósito, 

sala de professores, banheiros masculino e feminino e pátio com mesas para alimentação. No 

bloco inferior há uma sala de Artes e três salas de aula; em duas delas funcionam, no período 

da manhã, os 1os Anos A e B, e, no período da tarde, duas salas da Educação Infantil: uma 

sala multisseriada (Infantil IV e V) e o Infantil V. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 A descrição da organização da escola refere-se ao ano de 2013. 
10 Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?codmun=353080&search=sao-paulo>. 

Acesso em: 15 maio 2015. 
11 Disponível em: <http://www.facaparte.org.br/?p=2569>. Acesso em: 10 maio 2015. 
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Esse espaço acomoda ainda uma brinquedoteca, uma sala de leitura, um parque com 

brinquedos como escorregador, balanço, casa de boneca e uma sala de balé.  O bloco superior 

acomoda, no período da manhã, sete salas do Ensino Fundamental II: 6º ano A, 6º ano B, 7º 

ano A, 7º ano B, 8º ano A, 8º ano B e 9º ano A. À tarde, funcionam: 2º ano A, 3º ano A, 4os 

anos A e B e 5os anos A e B. Nesse bloco também estão localizadas as salas da diretora, da 

vice-diretora e da coordenadora, e a secretaria. Ainda no bloco superior estão o laboratório de 

informática e uma quadra de esportes. A escola toda é circundada por alambrado. Os recursos 

tecnológicos presentes na escola são Internet, aparelho de DVD, uma impressora a jato de 

tinta para uso da secretaria, uma impressora matricial para uso dos professores, copiadora, 

TVs, sistema de VHS. 

De acordo com divulgação na web12, a escola possui 14 computadores para alunos, 4 

computadores para funcionários, 14 salas de aula e 43 funcionários. Quanto ao estado de 

conservação do prédio e de equipamentos, esse mesmo endereço eletrônico, usando os 

critérios “Bom = adequado, Regular = necessita de pequena reforma, Ruim = necessita de 

grande reforma”,  avalia como “bom” os itens: telhado, parede, piso, entrada do prédio, pátio, 

corredores, salas de aula, portas, janelas, banheiros, instalações elétricas, instalações 

hidráulicas, televisão, antena parabólica, sistema de VHS, copiadora, impressora, som e 

telefone.  

Ainda, segundo o referido site, a escola não sofre pichação de muros ou paredes das 

dependências internas ou externas, nem depredação dos banheiros ou das dependências. As 

salas são consideradas iluminadas e arejadas. No quesito “Segurança”, existe controle de 

entrada e saída de alunos e de pessoas estranhas, os portões de acesso à parte externa 

permanecem trancados durante o horário de funcionamento da escola, não havendo vigilância 

para os períodos diurno e noturno, nem aos finais de semana (atualmente, já há vigilância 

noturna). Não há nenhum esquema de policiamento para inibição de furtos, roubos e outras 

formas de violência, de tráfico de tóxicos/drogas dentro e nas imediações da escola; esta não 

dispõe de sistema de proteção contra incêndio (alarme de fumaça e temperatura, extintores 

contra incêndio, mangueiras). Por outro lado, as salas onde são guardados alguns 

equipamentos (computadores, projetores, televisão, vídeo etc.) são equipadas com 

dispositivos para serem trancadas, como cadeados e grades; há boa iluminação do lado de fora 

da escola e esta adota medidas de segurança, como câmeras filmadoras, para proteger os 

alunos nas suas imediações. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Disponível em: <http://escola.envolva.org/index.php?id=35277253>. Acesso em: 10 maio 2012. 
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Quanto à biblioteca, o site disponibiliza a informação de que sempre existe uma 

pessoa responsável pela biblioteca (bibliotecário, professor ou outra pessoa); professores 

realizam trabalhos nesse espaço, utilizando os materiais disponíveis; alunos e professores 

levam livros para casa, mas os membros da comunidade não, porque não o desejam. A 

conservação dos livros de estudo, de literatura, das revistas, dos jornais e das revistas em 

quadrinhos é considerada boa.  

A escola conta com cerca de 330 alunos e funciona nos períodos matutino e 

vespertino.  

 

 

4.4   Primeiros Passos: um projeto piloto 

 

No início de 2013, passo a trabalhar como vice-diretora dessa escola municipal de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental, contexto onde começo, também, minha produção e 

coleta de dados. Logo no primeiro semestre de 2013, iniciei meu projeto de tese, ou seja, 

elaborar a atividade social “Produzir um jornal”. Com autorização da diretora e da Secretária 

de Educação do município, levei aos alunos do 9º ano do EF a proposta de produzir um jornal 

da escola em aulas que aconteceriam semanalmente, em contra-período, às segundas-feiras, 

das 14h às 16h. Poucos alunos aderiram à proposta, o que me levou a convidar também alunos 

do 8º ano. Assim, com um grupo de 12 estudantes, começamos nossas reuniões às segundas-

feiras no primeiro semestre de 2013, em 29 de abril. Porém, a falta de comprometimento e de 

responsabilidade de alguns membros do grupo, a não atribuição de notas a estes e faltas 

constantes dos alunos fizeram com que o grupo ficasse reduzido a seis pessoas. 

O legado desse grupo foi a escolha do nome do jornal, “O Estudantil”, denominação 

que prevaleceu mesmo diante da troca do grupo de pessoas. Terminamos a primeira edição do 

jornal que foi publicado e distribuído em agosto de 2013, mas a orientadora deste trabalho e 

eu concordamos sobre a necessidade de reformular o projeto, pois os dados eram insuficientes 

e o que foi feito no primeiro semestre passou a ser um projeto-piloto. Decidimos, então, fazer 

uma proposta de trabalho com as professoras-titulares de algumas salas, selecionadas pelo 

horário de aula em que eu poderia também estar presente nas aulas.  
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No segundo semestre de 2013, foram escolhidas duas salas cujo horário de aula das 

disciplinas Português e Leitura13 era compatível com meu horário: 7º ano B, na disciplina 

Leitura, e 8º ano B, na disciplina Português; porém, somente os dados do 7º ano B foram 

considerados na pesquisa, porque, nessa sala, estive presente em praticamente todas as aulas, 

fato que não aconteceu no 8º ano B/2013. Ainda assim, alguns dados do 8º ano B/2013 foram 

usados para exemplificar as categorias de análise.  Eu já conhecia um pouco os alunos, devido 

ao meu trabalho como vice-diretora. Conhecia também suas dificuldades em relação à escrita, 

pois a escola organiza simulados bimestrais e eu já havia corrigido as redações de 1º e 2º 

bimestres.   

No inicio de 2013, notei que os alunos enfrentavam dificuldades latentes em relação à 

produção de texto. Nos textos produzidos pelos estudantes nos simulados, constatei que a 

grande maioria deles não tinha a maestria dos gêneros em todos os seus aspectos: 

enunciativos, discursivos e linguístico-discursivos. Assim, era comum encontrar textos em 

que mantinham um tom de linguagem bastante informal, como se houvesse proximidade com 

o leitor. Por conta disso, registram-se em seus textos perguntas direcionadas ao leitor, 

linguagem escrita próxima à oralidade e produções que não apresentavam as sequências 

discursivas requeridas nas propostas. No primeiro bimestre, a proposta, resumida na oração 

“Viver. Você tem medo de quê?”, não determinava o gênero a ser desenvolvido, mas pedia 

que o aluno abordasse a questão e promovesse uma reflexão sobre o tema. Os estudantes 

produziram relatos de situações que vivenciaram em que sentiram medo, ou citaram fatos que 

tinham medo de enfrentar, muitas vezes demonstrando uma postura imatura, referindo-se a 

assombrações e animais peçonhentos.  

No segundo bimestre, eu mesma elaborei uma proposta sobre uma questão que estava 

sendo debatida na mídia e em redes sociais: a redução da maioridade penal. Estabeleci, na 

proposta, o gênero artigo de opinião, e a produção seria exposta no mural da escola, de modo 

que os alunos tinham um suporte e um público-alvo a partir dos quais poderiam pensa e 

elaborar seus textos. A dificuldade evidenciada pelos alunos, nessa proposta, revelou-se no 

desconhecimento do gênero. Novamente, muitos alunos produziram relatos sobre menores 

que conheciam e que se envolveram com crimes, ou escreveram de forma bem próxima à 

oralidade e ao senso comum. Em ambas as correções, também observei problemas oriundos 

ainda do processo de alfabetização, como o uso de m antes do p e b, ortografia e problemas de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 A grade curricular do EF II da rede municipal contempla as disciplinas Português, com 5 aulas semanais, e 

Leitura, com 3 aulas semanais. Tais disciplinas são ministradas por professores formados em Letras e, 
geralmente, por dois professores.  
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fácil resolução, que poderiam ser solucionados em uma aula de revisão e sistematização da 

gramática, como o uso de m ou ão no final dos verbos. Como na primeira correção eu já havia 

feito o levantamento das principais dificuldades dos alunos e detectado aspectos que 

precisavam ser trabalhados em cada série/ano, orientado também os professores quanto a isso, 

e os problemas persistiram, usei essa constatação para desenvolver um trabalho voltado à 

leitura e à escrita, que envolvesse os professores.  

Na reorganização do projeto, a orientadora e eu construímos a proposta de desenvolver 

um trabalho colaborativo com as duas professoras de Português. Referenciar-me-ei à docente 

do 7º ano B/2013 como PT e à do 8º ano B/2013 como Profa Heloísa. Eu também faço parte 

dos sujeitos pesquisados, por isso, referencio-me a mim como PP (professora-pesquisadora). 

Mais informações sobre os participantes da pesquisa constarão na sequência desta seção.  

No primeiro momento, após conversar informalmente com as professoras, constatei o 

desejo de mudança em suas práticas. Profa Heloísa, por várias vezes, perguntou-me sobre meu 

trabalho de doutorado e trouxe-me livros da bibliografia, que uso, mostrando que fazemos 

leituras afins. PT, em junho de 2013, recebeu-me no 7º ano B/2013 (visita motivada pela 

indisciplina da turma), quando propus a ela a realização de um trabalho diferente, a fim de 

modificar a realidade de alunos que não faziam as atividades propostas ou, se as realizavam, 

tinham como objetivo receber nota. Para evitar medidas punitivas, a professora aceitou 

prontamente. A partir daí, pedi autorização para a direção e combinei com as professoras que 

desenvolveríamos a atividade social “Produzir um jornal”. Para isso, reunir-nos-íamos 

semanalmente, nos horário de trabalho pedagógico individual14 (doravante HTPI) para 

planejamento e discussão das aulas, e desenvolveríamos a proposta na sala de aula.  

 

 

4.5   Participantes da Pesquisa 

 

Na segunda qualificação do Doutorado, a banca e eu escolhemos analisar e interpretar 

somente os dados produzidos e coletados no 7º ano B/2013, devido à extensão dos mesmos e 

porque, como já dito, estive em todas as aulas gravadas nessa sala, enquanto na outra sala, 

muitas vezes, a prof. Heloísa desenvolvera as atividades sozinha. Por isso, as descrições 

referem-se somente aos participantes de uma das salas no ano de 2013.  

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 O HTPI é um momento destinado ao preparo de aulas e material de trabalho, correção de provas e atividades 

ou de leituras do campo educacional ou específico. 	  
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Professora-titular (PT) 

PT é casada, tem dois filhos, cursou toda a Educação Básica na escola pública e 

graduação e pós-graduação em instituição privada. Tem 45 anos, graduou-se em Letras em 

2008 e especializou-se em Psicologia Institucional. É professora há 5 anos e iniciou suas 

atividades na escola em 2013, com a carga horária de 19 aulas, duas horas de trabalho 

pedagógico coletivo (doravante HTPC), quinzenalmente, e três horas-aula de HTPI semanais: 

às quartas-feiras, das 9h às 9h45’, e às quintas-feiras, das 8h40’ às 10h35’. Nossas reuniões 

para preparo das situações de aprendizagem aconteciam às quintas-feiras. PT também 

acumulava cargo em uma escola do município vizinho, onde ministrava 27 aulas semanais e 

cumpria duas horas de HTPC. Sua carga horária total de trabalho nas duas escolas era de 46 

aulas semanais, 3 HTPIs e 4 HTPCs. Na escola pesquisada, em 2013, a professora atuou no 9º 

ano A, com aulas de Leitura e Português, e nos 7os anos, com aulas de Leitura. 

Quando questionada sobre as leituras que realizava em casa, a docente afirmou que lia 

revistas, livros, jornais e textos na internet. Suas leituras eram realizadas para uso doméstico – 

como receitas –, para planejar aulas, estudar e lazer. A escrita era empregada na preparação de 

aulas, para fazer resumos de apostilas (nessa época, a professora estava se preparando para 

prestar o concurso da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo), para escrever bilhetes, 

preencher formulários e, nas palavras dela, “em várias situações de comunicação”. Sobre uma 

boa experiência de leitura e escrita, PT relatou a experiência de desenvolver seminários e 

mini-aulas sob a responsabilidade dos alunos. Segundo a docente, essas atividades permitem 

que os alunos interajam, envolvam-se em grupos, discutam e sejam criativos.  

 

Professora-pesquisadora (PP) 

Eu, professora-pesquisadora, estudei a Educação Básica na escola pública e graduei-

me em Letras numa instituição particular, em 2001. Comecei minha carreira docente na 

Educação Infantil, em 2001, atuando até 2003, ano em que comecei a lecionar no ciclo I do 

Ensino Fundamental, geralmente em salas do 4º ano, antiga 3ª série. Ingressei no Mestrado 

em Educação na Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP) no ano de 2004, 

curso finalizado em junho de 2006 com a defesa da dissertação “Leitura e produção de textos 

escritos na formação do professorando do curso de Pedagogia”. Em 2005, ingressei na 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo como docente de Ensino Fundamental II e 

Ensino Médio. Em 2010, comecei a lecionar no curso de Letras nas Faculdades Integradas 

Maria Imaculada. Em 2012, deixei de ser Professora de Educação Básica I (PEB I) para cursar 
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as disciplinas do Doutorado, iniciado no 2º semestre de 2011. Em 2013, parei de lecionar 

como PEB II, para assumir o cargo de vice-diretora de uma escola municipal que abrange da 

Educação Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental.   

Em suma, sou professora há 12 anos, já lecionei na Educação Infantil, Ensino 

Fundamental I e II, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos, em cursos de graduação em 

Letras e Pedagogia e em pós-graduação lato sensu na área de Letras. As razões que justificam 

meu ingresso no Doutorado, bem como a temática de meu projeto, já foram esclarecidas na 

introdução desta tese. Porém, preciso assinalar que, embora eu já tivesse cursado Letras e 

finalizado o mestrado, as teorias com as quais entrei em contato no LAEL foram muito novas 

para mim. Muitas vezes tinha a impressão de que estava começando do zero e foi, para mim, 

um grande desafio me apropriar dos pressupostos teóricos. 

Atualmente, sou vice-diretora da escola contexto desta pesquisa e professora no curso 

de Letras. É importante dizer também que, quando entrava na sala de aula com as professoras 

titulares, eu assumia também o papel de professora e não mais de vice-diretora. No entanto, 

foram incontáveis as situações em que esses papéis se confundiam, não para mim, mas para os 

alunos, que viam em mim uma representação da autoridade e questionavam algumas decisões 

da direção ou esperavam que eu tivesse atitudes punitivas, como aplicar suspensões.  

Relevante lembrar que, no início da pesquisa, eu, professora pesquisadora, trouxe 

comigo três elementos que influenciaram muito as falas e modos de agir meus e dos alunos. 

Primeiro, minha formação como aluna e professora, numa escola baseada em práticas 

tradicionais e unidirecionadas, em que o professor ensina e o aluno aprende. Segundo, o fato 

de ser vice-diretora da escola e representar, para os alunos, a autoridade autoritária, porta-voz 

das forças centrípetas. Trazia também toda a insegurança causada por meu desejo de opor-me 

à maneira reducionista como o conhecimento geralmente é tratado na escola e por buscar 

superar essa dimensionalidade vista como única. Senti-me como uma praticante da 

bricolagem, conceito formulado por Lévi-Strauss (1966, apud KINCHELOE, 2007), oriundo 

de uma visão baseada na complexidade e na imprevisibilidade cultural, que pressupõe uma 

relação dialética entre conhecimento e realidade, de modo que ambos não podem ser vistos 

como um diálogo simples e fixo. Esclarece Kincheloe (2007) que os bricoleurs trabalham 

com a realidade sob o prisma de considerar a interação entre seus domínios físicos, sociais, 

culturais e psicológicos, de forma que a realidade não é uma entidade fixa. Foi com essa visão 

que me contrapus a um sistema já cristalizado e confirmei, na prática, os dizeres dos 

pesquisadores: “Em sua impermanência, o mundo vivido apresenta aos pesquisadores 
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problemas especiais, que demandam atenção à natureza de suas mudanças e aos processos 

de suas movimentações. Nesse contexto dinâmico, os bricoleurs trabalham para evitar 

proclamações de verdade final” (KINCHELOE, 2007, p.40).  

O terceiro aspecto a ser apontado remete ao curto tempo em que eu me encontrava na 

escola: havia ingressado como vice-diretora na escola há, apenas, 6 meses e as relações com 

todos, desde alunos, comunidade, professores, funcionários e equipe diretiva, também eram 

novas. Os alunos, por sua vez, também se encontravam no paradigma de escola em que o 

professor é o protagonista, é ele quem planeja, conduz, fala, manda. Eles viam em mim a 

autoridade que pune caso não obedecessem às regras da escola.  

 

Alunos 

Em 2013, no segundo bimestre, as duas salas de 7º ano da escola, turmas A e B,  

passaram por remanejamento interno de alunos numa tentativa de solucionar o problema de 

indisciplina. Assim, durante todo o segundo bimestre, essas salas foram mescladas e, ao final 

do bimestre, os alunos voltaram para suas turmas normais. O 7º ano B/2013 ficou, então, 

constituído por 20 alunos. É nesse contexto de indisciplina já bastante conhecido pelos 

educadores que inicio o projeto com essa classe.  

Os alunos moram próximos à escola, a maioria vai a pé e desacompanhado de um 

responsável até lá, pouco mais da metade deles mora com o pai e a mãe e os demais só com a 

mãe ou avós. A idade da turma está entre 12 e 15 anos. Como já disse, o 7º ano B/2013 

constitui-se de 20 alunos; a aluna Grazi foi remanejada para outra turma aproximadamente no 

início de setembro, por ter-se envolvido em um conflito com colega da classe. Até o início de 

novembro, a classe contava, então, com 19 alunos, dentre os quais 5 meninos e 14 meninas. 

Em meados de novembro, Grazi retornou à sala.   

Segue uma breve descrição dos alunos, elaborada a partir do depoimento da 

professora, de meu convívio e de conversas informais com eles e de questionário por eles 

respondido. Os nomes são fictícios, a fim de garantir o anonimato dos alunos. Ao lado dos 

nomes dos educandos, constam suas datas de nascimento. 

 

Adriano 09/03/1999. Vive com o irmão e a mãe, que é presente em reuniões de pais e 

comparece à escola quando convocada. Relaciona-se com colegas e professoras e, conforme 

anotações na pasta de ocorrências, é um aluno que, muitas vezes, deixa de cumprir tarefas de 
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sala e de casa, esquece material, conversa e faz brincadeiras durante a aula. É um aluno 

repetente nos 5º e 7º anos. 

 

João 29/09/2000. Vive com a mãe, que é presente em reuniões de pais quando solicitado. 

Relaciona-se com poucos colegas, mais os acompanhando do que interagindo com eles. Com 

os professores, responde-lhes perguntas diretamente apresentadas a ele. Na sala de aula, às 

vezes, deixa de cumprir suas tarefas.  

 

Alice 26/09/2001. Vive com os pais, tem uma irmã gêmea no 7ºA e um irmão no 9ºA. Os pais 

comparecem à escola quando solicitados. Relaciona-se com colegas e professoras.  Na sala de 

aula, é uma aluna que se distrai facilmente e demora para iniciar suas tarefas. É uma aluna que 

apresenta notas e rendimento medianos. 

 

Lia 12/12/2001. Vive com os pais, que a levam diariamente à escola, e uma irmã menor que 

estuda à tarde, na escola. A mãe é muito presente. Lia é uma aluna que nunca participa das 

decisões da sala e relaciona-se com algumas colegas da sala.  

 

Lara 13/07/2001. Vive com os pais e o irmão. Sua mãe é bastante presente e acompanha a 

vida escolar da filha. Lara expressa suas opiniões e argumenta para defender suas idéias, mas 

dificilmente revê seu posicionamento e compreende o ponto de vista do outro. Relaciona-se 

bem com algumas colegas da sala e com as professoras. Em maio de 2014, a aluna solicitou 

transferência para outra instituição escolar. 

 

Daniela 05/06/2000. Vive com os pais. No início da pesquisa, Daniela agia e expressava-se de 

forma imatura; ao final, demonstrou colocar-se de forma mais coerente. Relaciona-se bem 

com colegas e professoras e está sempre agrupada com poucas pessoas. Na sala, procura 

desenvolver todas as atividades. Foi reprovada no 4º ano. 

 

Eli 28/05/2000. Vive com a mãe, que é presente na escola e cobra muito as notas das filhas 

(Eli  tem uma irmã mais velha). É uma menina que pouco conversa com os professores, mas 

interage bastante com as colegas mais afins.  
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Caio 15/10/1998. Vive com os avós; os pais são falecidos. Há um tio e uma tia que ajudam a 

cuidar dele e de suas duas irmãs, uma mais velha e outra mais nova. Caio conversa e faz 

brincadeiras durante as aulas. Relaciona-se bem com os colegas. Foi reprovado no 4º e no 5º 

anos e, também, em 2013. 

 

Grazi 11/06/2001. É uma aluna cuja família vive em conflito. A aluna, frequentemente, 

envolve-se em conflitos com colegas e professores. Devido à agressão física com colega da 

classe, em 2013, a aluna foi remanejada para a outra sala. Quando participa da aula, contribui 

muito com suas colocações.  

 

Jenifer 15/10/1998. Vive com a mãe e dois irmãos. A mãe comparece à escola, quando 

solicitada. Jenifer relaciona-se bem com os colegas e professoras e conversa bastante durante 

as aulas.  

 

Joana 02/04/2001. Vive com os pais e não tem irmãos. Joana relaciona-se bem com 

professores e colegas e participa da aula. A família é bastante presente na escola. 

 

Carolina 30/05/2000. Vive com a mãe, padrasto e irmã. É uma aluna que falta muito. Sua tia 

comparece à escola quando solicitada. Participa pouco da aula e relaciona-se com poucas 

colegas.  

 

Vivi 03/08/2001. Vive com a mãe e irmãos. A família nunca foi à escola. A aluna relaciona-se 

bem com colegas e professores, faz perguntas quando tem dúvidas e participa da aula. 

 

Maria 06/09/2000. Vive com os pais. A família nunca foi à escola. A aluna relaciona-se com 

colegas e professores, faz perguntas quando tem dúvidas e participa das aulas.   

 

Naiara 26/12/2001. Vive com os pais e a irmã. A aluna é tímida, relaciona-se bem com 

colegas e professores, mas sempre prefere estar em pequenos grupos. Quando tem dúvidas, 

expressa-as junto ao professor.   

 

Paulo 13/07/2001. Vive com os pais, é quieto, não se coloca nas situações quando 

requisitado, tem dificuldade em expor-se oralmente. Relaciona-se bem com pequenos grupos. 
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Sara 06/04/2001. Vive com os pais e sua mãe é bastante presente. A aluna cumpre todas as 

suas tarefas e participa de concursos promovidos pela escola. Relaciona-se bem com colegas e 

professores, coloca-se quando discorda de algo e argumenta para defender sua opinião.  

 

Valdir 18/05/2000. Vive com o irmão e os pais, que comparecem à escola quando solicitados. 

Às vezes, deixa de cumprir suas tarefas escolares. Relaciona-se bem com os colegas e 

envolve-se, com frequência, em brincadeiras na sala.  

 

Iara 04/09/2001. Vive com a mãe, a avó e o tio. A mãe comparece à escola quando solicitada. 

Iara relaciona-se bem com os colegas e professores e envolve-se, com frequência, em 

conversas paralelas. Em situações nas quais é preciso opinar, é comum a aluna seguir o 

posicionamento das colegas.   

 

Karina 24/10/2001. Vive com a mãe. Relaciona-se bem com os colegas e professores e 

envolve-se, com frequência, em conversas paralelas, distraindo-se facilmente.  

 

Sobre a constituição familiar e alguns hábitos referentes à leitura e à escrita, os alunos 

responderam a um questionário (Anexo VIII), a partir do qual elaborei o seguinte quadro, 

legendado como indicado abaixo:  

 
Legenda 

ND Não declarado  G Gibis  
L Livros da escola  D Dicionários  
R Romances   I Internet  
VER Revistas  O Outros  
J Jornais   EM Ensino Médio 
ES Ensino Superior    
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Quadro 5: Caracterização dos alunos do 7º ano B/2013 

Aluno Idade 
/anos 

Com quem 
mora 

Anos na 
escola 

Profissão do 
pai 

Profissão da 
mãe 

Escolaridade 
do pai 

Escolaridade 
da mãe 

Material de 
leitura em casa 

Hábito de 
leitura em 

casa 

Hábito de 
escrita em 

casa 
Adriano 14 mãe, irmão 9 jardineiro e 

pedreiro faxineira ND ND L, R, D, REV, 
G mãe e aluno mãe 

João 13 mãe 6 ND ND ND EM L, REV, J, G, I mãe mãe a 
aluno 

Alice 12 mãe, pai 
irmãos 8 afastado desempre-

gada ND ND L, D, I pai aluna, 
irmãos 

Lia 11 mãe, pai, 
irmã 7 pedreiro do lar 1º ano EM EM L, REV, J, G, 

D, I 
pai, aluna, 

irmã 
aluna e 

irmã 

Lara 12 mãe, pai, 
irmão 8 chefe de 

setor 
técnica 

de dentista ND ND L, R, J, G, D, I aluna e mãe aluna e mãe 

Daniela 13 mãe, pai 4 operador de 
máquina do lar EM 5º ano L, REV, G, D, 

I pai e mãe ND 

Eli 13 mãe, irmão, 
irmã 3 ND diarista 9º ano EF 3º ano EF L mãe, pai, 

irmã 
mãe, pai, 

irmã 
Caio 

 15 avós 10 aposentado aposentada ND ND I ninguém ninguém 

Grazi 13 avós 8 aposentado aposentada EF EF L, I ninguém ninguém 
Jenifer 13 pai, mãe, 

irmãs 9 pedreiro ND EM EM L, REV, G, D mãe e irmã aluna 

Joana 12 mãe, pai, 
irmã 8 metalúrgico do lar ND ND L, J, D, I aluna e pai mãe e aluna 

Karina 13 padrasto, 
mãe,irmã 2 ND líder de 

limpeza EF inc. ND L, R, REV padrasto 
mãe, aluna 

aluna 
 

Vivi 12 mãe, irmão 
irmãs 8 ND operadora ND ND L, REV, G, D, 

I mãe mãe, 
e aluna 

(Continua na próxima página) 
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Aluno Idade 
/anos 

Com quem 
mora 

Anos na 
escola 

Profissão do 
pai 

Profissão da 
mãe 

Escolaridade 
dopai 

Escolaridade 
damãe 

Material de 
leitura em casa 

Hábito de 
leitura em 

casa 

Hábito de 
escrita em 

casa 

Maria 13 pai, mãe, 5 vigilante técnica em 
radiologia EM ES L, REV, J, D, I pai, mãe aluna 

 
Naiara 11 mãe, pai, 

irmã 7 comerciante comerciante ND ND L, D, I REV, J, 
G, ninguém só a aluna 

Paulo 12 pai, mãe, 7 carpinteiro técnica em 
raio-X 2º ano-EM EM J, G ninguém mãe 

Sara 12 pai, mãe, 
irmão 8 comerciante comerciante ES EM L, R, REV, J, 

G, D, I 
todos 

 
todos 

 

Valdir 13 pais 
irmão 1 

agente de 
segurança 
socieduca-

tivo 
secretária ND ND L, J, G, I mãe e aluno aluno 

Iara 12 mãe, avó, 
tio 8 ND agente de 

saúde ND EM L, R, REV, J, 
G, D aluna e mãe ninguém 

Karina 13 mãe 1 ND operadora de 
máquina ND EM L, R, G, I aluna aluna 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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4.6   Atividade Social: a proposta prática 

 

Relacionando o Quadro 1 (página 38) à presente pesquisa, temos:  

a) Instrumentos: a linguagem, jornais de circulação local e nacional que serão usados para 

as atividades de leitura e os gêneros do discurso: notícia, resenha, carta de reclamação, 

artigo de opinião, editorial e anúncio publicitário. 

b) Sujeitos: alunos dos 7os anos do Ensino Fundamental, professoras titulares e professora 

pesquisadora. 

c) Objeto: produção do jornal. 

d) Comunidade: alunos, pais, professores, coordenadores, diretor, funcionários da escola. 

e) Regras: ouvir um ao outro, elaborar perguntas, respeitar e considerar a fala do outro, 

negociar pontos de vista, colaborar com os colegas. 

f) Divisão de trabalho: 

Professor: selecionar material, preparar situações de aprendizagem, oferecer ferramentas 

aos alunos, fazer intervenções, revisar os textos com os alunos, selecionar materiais. 

Alunos: realizar as tarefas propostas, participar das atividades propostas por meio de 

discussões e produção de textos. Produzir o jornal; portanto, pesquisar fatos e notícias 

relacionadas ao contexto em que vivem, seja no bairro ou na escola, que poderão se 

transformar em uma questão polêmica de relevância social; assumir os papéis de 

jornalistas, articulistas, editores e revisores dos próprios textos e dos colegas.  

 

Na atividade social “Produzir um jornal”, foram publicados os gêneros artigo de 

opinião, notícia, carta de reclamação e resenha. Tal atividade implicou em leituras de gêneros, 

discussões, trabalhos em grupo, escolha de pautas para o jornal, tarefas de interpretação oral 

ou escrita, de produção e revisão de texto, pesquisas sobre fatos ocorridos, entrevistas às 

pessoas envolvidas e publicação dos textos escritos pelos alunos. Os leitores do jornal, além 

dos alunos, foram as demais pessoas que convivem na escola, como professores, alunos de 

outras turmas, coordenadores, diretores e demais funcionários, pais, comunidade escolar e 

patrocinadores.  

Várias ações caracterizaram este projeto como atividade social: os alunos sugeriram e 

escolheram as pautas; assistiram a um filme para escrever resenha; produziram e revisaram os 

textos; dois pais, na primeira edição, contribuíram com patrocínio; os alunos foram à redação 

de um jornal do município, e lá conversaram com jornalistas “reais”. As edições de “O 

Estudantil” foram publicadas e divulgadas entre a comunidade escolar.  
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Outra vantagem no desenvolvimento da atividade social refere-se às mudanças que os 

participantes podem sugerir nas suas ações, nas operações ou nos instrumentos, conforme as 

necessidades da comunidade. Em inúmeras situações, a atividade foi modificada, pela 

necessidade imediata ou por discussões entre os participantes. Essa flexibilidade, além de 

possibilitar que as contradições sejam trazidas à tona e discutidas, vai ao encontro da 

metodologia de pesquisa escolhida (PCCol), uma vez que cria situações de conflitos que só 

podem ser resolvidos por meio da negociação e da ação intencional possibilitada por essa 

metodologia. 

Diversas vezes me defrontei com alunos que colocavam questões controversas de 

maneira indiscutível, como, por exemplo, os alunos que se recusavam a participar do projeto e  

não compartilhavam do objeto da atividade.. Resolver tais situações era crucial para o 

andamento do projeto e surgia, então, uma nova necessidade para o grupo: como envolver o 

aluno?, questão que mudava nossas ações e objeto, naquele momento. Esclareço que em 

nenhum momento coloquei-me como “vice-diretora”, conforme a ideia construída 

historicamente pelos alunos, ou seja, como autoridade que julga e aplica punições. Ainda 

assim, era comum, diante de conflitos, a sugestão dos alunos para que eu retirasse alguém da 

sala de aula, aplicasse advertências ou suspensões, fato que revelava a dificuldade dos 

estudantes em reconhecer os novos papéis propostos: de um lado, o papel que eu lhes 

propunha, ou seja, o de que eles mesmos regulassem seus modos de agir conforme a 

necessidade do grupo e, de outro, a função das professoras ali presentes, como coordenadoras 

de um trabalho conjunto em que cada membro tinha uma responsabilidade, mas todos eram 

corresponsáveis por todas as tarefas.  

Segue um quadro com o resumo dos exercícios desenvolvidos nas aulas. 

 

Quadro 6: Resumo dos exercícios desenvolvidos nas aulas. 

Aula Exercícios desenvolvidos 
1 Apresentação da professora pesquisadora; escrita de combinados; atividade para valorização 

dos saberes dos alunos; organização de agrupamentos. 
2 Leitura e análise de jornais diversos para observação dos aspectos enunciativos. 

3 
Socialização dos aspectos enunciativos dos jornais analisados na aula anterior; escolha de 
um nome para o grupo e de papéis que seriam assumidos pelos componentes dos grupos 
(coordenador, redator, orador); reconhecimento e comparação entre gêneros (capacidades de 
linguagem). 

4 Socialização das respostas. 
5 Sistematização do que alunos aprenderam, por meio de elaboração de cartazes sobre os 

gêneros. 
6 Produção do primeiro relatório de avaliação da atuação dos membros do grupo. 

(Continua na próxima página) 
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Aula Exercícios desenvolvidos 

7 Término da produção do relatório do grupo; discussão sobre temas dos gêneros a serem 
produzidos para o jornal; início de produção escrita individual, pelos alunos. 

8 Continuidade da produção escrita individual; retomada dos exercícios de produção dos 
gêneros. 

9 
Sessão reflexiva: devolutiva sobre os relatórios dos grupos; devolução das produções 
individuais aos membros do grupo e proposta para que, a partir das anotações nos textos dos 
alunos e das orientações da PP, o grupo discutisse e reescrevesse outra versão do gênero sob 
sua responsabilidade. 

10 Assistência ao filme Branca de Neve e o Caçador, para produção de resenha. 
11 Sessão reflexiva; revisão coletiva de notícia produzida por um dos grupos. 

12 
Pedido para que cada aluno atribuísse uma nota a si mesmo aos itens: produção de texto e 
trabalho em grupo, apresentando justificativa;.revisão de notícia produzida pelos alunos 
(Concurso de vídeos do trânsito). 

13 
AO: O uso do celular na escola - socialização do texto; discussão entre os grupos para 
responderem a questão: O grupo é contra ou a favor que o aluno possa usar celular na 
escola? Por quê?; registro dos argumentos na lousa e escolha dos que sustentariam a tese 
defendida pelo grupo. 

14 Sessão reflexiva; revisão de notícia feita por um grupo de alunos, com o restante da turma.  
15 Sessão reflexiva; continuação de revisão da notícia; autoavaliação: O que eu aprendi sobre a 

notícia? 
16 Sessão reflexiva; conversa com a sala para retomar características do gênero AO; leitura e 

escrita de argumentos. 
17 Sessão reflexiva; leitura de textos sobre o tema discutido pelo grupo do AO (uso de celular 

na escola); discussão em grupo, escrita de tese e de um argumento para sustentá-la.  

18 
Socialização dos argumentos escritos pelos grupos; escolha, pelos alunos, de argumentos 
que sustentassem a tese defendida no AO; reescrita de AO (foco nas capacidades 
discursivas e linguísticas). 

19 Sessão reflexiva; finalização da revisão do AO com foco nas capacidades linguísticas 
envolvidas na producão do texto; avaliação do que os alunos aprenderam sobre o AO. 

20 Sessão reflexiva; jogo para revisão de avaliação sobre AO.  
21 Sessão reflexiva; conversa com a sala para retomar características do gênero; leitura e 

escrita de argumentos; revisão e reescrita do gênero carta de reclamação. 
22 Avaliação: escrita de notícia. 
23 Prova bimestral (Anexo V).  
24 Produção de relatório do grupo. 
25 Sessão reflexiva; debate sobre o tema: “Namorar ou ficar na adolescência”; produção escrita 

individual de AO. 

26 
Gravação de um jornal: os alunos deveriam representar diferentes papéis (performance de 
pais, diretores, próprios alunos, professores) e criar um telejornal no qual apresentariam 
reportagens ou entrevistas sobre o desenvolvimento do jornal O Estudantil.   

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.7   Procedimentos de Produção, Coleta e Seleção dos Dados 

 

Discute-se, nesta tese, um projeto de escrita, como já dito anteriormente, em que atuei 

com a professora de Leitura/Português e os alunos do 7º ano B em 2013. A produção e a 

coleta de dados aconteceram durante as aulas de Leitura. Os momentos de encontro e 

planejamento das aulas foram durante os HTPI da PT, às quartas-feiras, das 9h às 9h45min, e 

quinta-feira, das 8h40min às 10h35min. Combinamos que conversaríamos por cerca de 30 
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minutos em cada HTPI de quinta-feira, para refletirmos sobre nossa prática e prepararmos as 

situações de aprendizagem.   

Nesse trabalho, coloquei-me como professora pesquisadora e colaboradora. O 

processo aconteceu em dois momentos: na discussão sobre a prática e preparação de aulas e 

materiais, e durante a realização da atividade e na sala de aula, em que atuei como professora 

auxiliar. 

No primeiro HTPI, por meio de uma entrevista, identifiquei os sentidos e significados 

atribuídos pela professora à própria prática e ao processo de ensino-aprendizagem, por meio 

de perguntas como: como você trabalha com leitura e produção de textos?, o que é ler e 

escrever para você?, o que é ensino-aprendizagem?, como você acredita que esse trabalho 

poderia ser diferente? Os encontros com a docente foram todos gravados em áudio, mas não 

serão usados para análise de dados. Ainda assim, o conteúdo temático de tais reuniões pode 

ser consultado no Anexo III.  

Os dados foram produzidos durante as 3 aulas semanais de Leitura, que aconteceram 

às segundas e quintas-feiras, respectivamente, duas e uma aula. A produção de dados deu-se, 

portanto, com base em propostas planejadas para a execução desta pesquisa, conforme os 

objetivos específicos relatados no início desta tese. Inicialmente, foram combinadas, entre 

alunos, PT e professora pesquisadora, regras que garantiriam o espaço de colaboração e de 

negociação. Essas regras foram anotadas em cartazes e retomadas sempre que necessário. O 

ponto de partida com os alunos foi a realização de atividades coletivas de leitura e 

compreensão enunciativa, discursiva e linguística dos gêneros presentes no jornal.  

Após isso, professoras (PP e PT) e alunos discutiram a questão enunciativa do jornal a 

ser produzido pela sala, de forma a ter clareza sobre a finalidade desse jornal, o papel social 

dos produtores e dos leitores, o suporte e onde circularia. A partir daí, os alunos organizaram-

se em grupos de 3 a 4 membros. Cada grupo ficou responsável por um dos gêneros a serem 

publicados no jornal semestralmente. Novamente, os grupos participaram de atividades de 

reconhecimento das capacidades de linguagem relacionadas ao gênero que lhes coube 

escrever. Fizeram parte dessa etapa um roteiro de questões (Anexo I, aula 3), correção 

coletiva, discussão com toda a turma e produção de cartazes resumindo a organização de cada 

gênero.  

Em cada grupo, os alunos tinham papéis para desempenhar: um aluno seria o 

coordenador, deveria organizar a realização das propostas e garantir o avanço de seu grupo; 

outro teria o papel de relator e ficaria responsável pela elaboração de relatórios e anotações do 

grupo; o terceiro membro recebeu a função de orador, devendo expressar dúvidas, ideias ou 

exposições orais do grupo. Inicialmente, propus que os relatórios fossem produzidos 
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semanalmente, de forma que cada membro do grupo produzisse, individualmente, um 

relatório sobre o envolvimento e a participação dos colegas de grupo, apresentasse seu 

relatórios aos demais membros do grupo para que o “relator”, a partir das três versões 

produzidas individualmente, produzisse a versão final. Isso aconteceu no 3º bimestre de 2013 

(e nosso 1º bimestre de trabalho juntos), mas, como a produção do primeiro relatório 

demandou muitas aulas, combinamos que seria elaborado um relatório por bimestre. Para que 

essa avaliação sobre os modos de agir dos alunos e das professoras e sobre as aulas não 

ficasse perdida, todas as aulas eram iniciadas por uma sessão reflexiva, feita nas primeiras 

semanas por mim, depois pelas professoras titulares e, finalmente, pelos grupos.  

Após alguns ajustes, a organização final dos grupos ficou assim estabelecida: 

 

Quadro 7: Organização dos grupos – 2013. 

Gênero 
sob a 

responsa-
bilidade 
do grupo 

Entrevista Resenha Artigo de 
opinião Notícia Notícia Carta de 

reclamação 

Nome do 
grupo 

Usando a 
imaginação Aprendizagem QSS Conhecimento Katchusca KSK 

Compo-
nentes 

Naiara 
Daniela 
Adriano 

Lara 
Iara 
João 

Joana 
Eli 

Caio 

Paulo 
Alice 
Vivi 

Lia 
Valdir 
Jenifer 
Maria 

Sara 
Carol 

Karina 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As aulas foram gravadas em vídeo e áudio, com filmadora armada sobre tripé, 

focalizando a sala toda. A seleção de dados foi feita com base nos diálogos, comentários, 

perguntas e respostas dos alunos e da professora, com foco nas relações entre as categorias de 

colaboração e contradição na compreensão-produção de conhecimento novo.  

As gravações iniciaram-se em 19 de agosto de 2013 e foram finalizadas em 28 de 

novembro, totalizando 26 aulas gravadas, 13 com duração de 100 minutos (aulas de segunda-

feira) e 13, de 50 minutos (às quintas-feiras).  

Dois questionários foram elaborados a fim de facilitar a descrição do perfil 

socioeconômico dos participantes de pesquisa (Anexos VII e VIII).  Foram desenvolvidos a 

partir das orientações de Chizzotti (2003), que recomenda clareza em relação às informações 

pesquisadas e ao objetivo da pesquisa, e escolhidos pela praticidade gerada pela possibilidade 

de serem aplicados a várias pessoas, simultaneamente 
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Em suma, constaram como dados de pesquisa, as gravações das atividades coletivas e 

em grupos, os relatórios e textos produzidos pelos alunos e questionários aplicados à 

professora e alunos. 

Quanto às transcrições, serão analisadas as das aulas selecionadas. Alguns sinais são 

importantes para a melhor compreensão dos excertos selecionados, por isso, apresento, a 

seguir, um quadro com exemplos das principais codificações adotadas: 

 

Quadro 8:  Códigos de transcrição. 

Código Significado Exemplo 
( ) explicação PP 13: (...) viu, Caio?! (fala chamando a atenção do aluno) (10 de 

outubro de 2013) 
inc. incompreensí

vel 
Alice 2: (inc.) (10 de outubro de 2013) 
 

[ ] hipótese do 
que se ouviu 

Caio 1: Ah! Só tenho esse [chiclete] (29 de agosto de 2013) 

(...) recorte 
efetuado pela 
pesquisadora 

PP 6: (...) Então eu estava pensando, alguém aqui já sabe fazer 
diagramação? (10 de outubro de 2013) 

+ cada segundo 
de pausa 

PP 8: (...) O que a gente vai combinar aqui?  
(+++) (29 de agosto de 2013) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

4.8   Procedimentos de Análise e Interpretação dos Dados 

 

Esta investigação, embasada na Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural, cuja 

orientação é dialética, considera a impossibilidade de separação das categorias de 

interpretação e análise, devido ao dialogismo próprio da linguagem. Seguindo esses preceitos, 

as categorias de interpretação foram construídas a partir do arcabouço teórico discutido nos 

capítulos anteriores, de modo que as categorias de interpretação propostas são a TASHC, os 

conceitos de dialogismo, alteridade, sentidos e significados, colaboração crítica, colaboração 

confortável e capacidades de linguagem envolvidas na produção dos gêneros do discurso. 

Para facilitar a compreensão dessas categorias, retomo alguns conceitos e, em seguida, 

apresento um quadro com as categorias a serem analisadas. 

 
 

4.8.1   Categorias de análise 

 

A análise dos dados desta pesquisa, por estar inserida no quadro da pesquisa sócio-

histórico-cultural, considerou os níveis enunciativo, discursivo e linguístico. Para tanto, os 
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seguintes recursos de análise foram empregados: plano geral da pesquisa, texto e conteúdo 

temático; análise de turnos; tipos de perguntas, categorias de articulação (LIBERALI, 2013), 

com foco nas características conversacionais e análise de aspectos enunciativos, discursivos e 

linguístico-discursivos.  

A fim de tornar mais didática a compreensão dessas categorias, apresento-as em um 

quadro, de acordo com cada pergunta de pesquisa: 

 
Quadro 9: Perguntas de pesquisa e categorias de interpretação e de análise. 

Objetivos 
específicos 

Perguntas de 
pesquisa 

Dados 
analisados 

Categoria de análise Categoria de 
interpretação 

(a) Identificar 
as 

características 
da interação na 

produção do 
AO. 

 

1. Como se 
caracterizam 
as interações 

entre os 
participantes 

na AS 
Produção de 

jornal? 
 

Transcrição 
das aulas dos 
dias 19/08/13 

e 03/10/13 

Conteúdo temático 

Plano geral do texto 

Características 
linguísticas da 
argumentação 

Tipos de perguntas 

Turnos conversacionais 

Categorias de articulação 

Colaboração crítica 

Colaboração 
confortável 

TA-atividade social, 

Conceitos de 
Bakhtin: dialogismo 

e alteridade 

ZPD 

(b) Identificar 
modos de 

apropriação 
das 

capacidades de 
linguagem 

relacionadas 
ao AO, pelos 

alunos, ao 
longo da AS. 

2. Como se 
organiza a 
interação 

para 
construção 

das 
capacidades 

de linguagem 
relativas à 

produção do 
AO? 

Transcrições 
das aulas dos 

dias29/08, 
2/09,10/10 e 

4/11; 

Produção 
escrita pelo 
grupo Eli, 

Joana e Caio 
(16/09); 

Produção 
escrita por  

Eli, Karina e 
Sara (25/11). 

Categorias de análise da 
articulação 

Tipos de perguntas 

Aspectos linguísticos 
Capacidades de 

linguagem 

ZPD 
TASHC 

Mediação 
Colaboração crítica 

Colaboração 
confortável 

Dialogismo e 
alteridade (Bakhtin) 

Sentidos e 
significados 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 

4.8.1.1   Aspecto enunciativo: plano geral da pesquisa e conteúdo temático 

 

O aspecto enunciativo, de acordo com Liberali (2013), focaliza o contexto em que o 

evento acontece e inclui local, momento, veículo, participantes, objetivos, conteúdos, modos 

de produção e realização. 

Em suma, as características enunciativas referem-se a: 

• Local e momento de produção / recepção / circulação. 
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• Papel dos interlocutores (enunciadores) 

• Objetivos da interação  

• Objeto / conteúdo temático. 

 

Os papéis dos interlocutores são intercambiáveis; eles atuam ora como produtores-

oradores, ora como ouvintes-leitores. Enquanto produtores-oradores, podem se colocar como 

sujeitos argumentantes e assumir papel de agenciadores políticos, que estabelecem relações 

entre ideias diante de distintas, ou como mestres de raciocínio, que criam base para que as 

ideias se entrelacem. Os ouvintes-leitores são sujeitos capazes de agir e interagir com 

propostas e teses.  

Os objetivos da interação são assim resumidos por Liberali (2013, p.64-5): 

• Explicar, agradar, comover; 

• Provocar ou aumentar a adesão às teses que se apresentam; 

• Suscitar comentário, discussão, argumentação; 

• Examinar criticamente a argumentação do outro; 

•Enriquecer a visão de mundo pela diversidade de confrontos; 

• Colaborar para a construção do pluralismo; 

• Atingir a vontade, sentimento dos interlocutores; 

• Mudar o pensamento do outro; 

• Não escolher a melhor alternativa, mas dar forma orgânica à multiplicidade de 

possibilidades; 

• Estabelecer diálogo na busca do verossímil; 

• Levar ao posicionamento diante de situações de conflito, à tomada de medidas e à busca de 

soluções; 

• Fazer compartilhar uma opinião (que pode ter, como consequência, uma ação); 

• Reconhecer os próprios erros e reconhecer a verdade alheia; 

• Intensificar o pensamento por meio da compreensão de rede e multiplicidade; 

• Produzir conhecimento; 

• Compreender e experimentar diferentes possibilidades. 

 

O plano geral “refere-se à organização do conjunto que compreende o conteúdo 

temático; mostra-se visível no processo da leitura e pode ser codificado em um resumo” 

(BRONCKART, 1999, p.120).  

Os dados foram organizados a partir do plano geral da pesquisa texto, por meio dos 

conteúdos temáticos, a fim de analisar as interações ocorridas nas aulas. A descrição do 
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contexto e os objetivos da interação serão apresentados por meio do plano geral e do conteúdo 

temático, que permitem identificar os assuntos discutidos pelos sujeitos de pesquisa.  

O quadro com o conteúdo temático encontra-se no Anexo II. 

 

 

4.8.1.2  Aspecto discursivo: análise de tipos de perguntas, turnos e articulação do 

discurso 

 

A análise de turnos é feita com base nas discussões de Kerbrat-Orecchioni (2006), 

com o objetivo de verificar a interação entre os participantes e como esses momentos 

propiciaram o movimento colaborativo por meio de perguntas abertas e fechadas. Nesse tipo 

de interação, perguntas e pedidos ocorrem de modo a acrescentar ou modificar algo na 

discussão (BROOKFIELD e PRESKILL, 2005; MAGALHÃES, 2007; SMYTH, 1992; 

LIBERALI, 2011). De acordo com Ninin (2013), as perguntas pressupõem interação e 

convidam à participação e à postura ativa, embora, na sala de aula, possam parecer uma 

ordem. Dessa forma, as perguntas podem ser um convite à interação e desencadear a pesquisa 

do respondente ou podem ser uma ordem que determinará a participação dos que se sentem 

seguros em respondê-las. Essa pesquisadora ainda explica que “na perspectiva de interação, a 

atividade discursiva tem caráter de expansão dialógica; já na de ordem, tem caráter de 

contração dialógica, provocando um afastamento do sujeito” (NININ, 2013, p.49). 

 

 

4.8.1.2.1   Tipos de perguntas 

 

Ninin, ao olhar com mais profundidade sobre as perguntas e, com base em Leitão 

(1999), propõe três dimensões para discutir o ato de perguntar: a pragmática, a epistêmica e a 

argumentativa.  

 

Dimensão pragmática  

A pragmática preocupa-se com o modo como a língua é empregada em contexto 

social, ou seja, com o uso social da linguagem. Para a pragmática, a língua constitui-se na 

práxis e a ação discursiva dessa práxis exerce influência sobre os sujeitos envolvidos. Na 

prática de perguntas, a pragmática relaciona-se com os modos como as perguntas influenciam 

os participantes, sua relação com o contexto, os efeitos de sentido produzidos e como o 

contexto de ação possibilita condições para que a atividade ocorra. Aqui se deve considerar as 
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forças ilocucionária e perlocucionária exercidas pelos atos da fala quando uma pergunta é 

feita. A força ilocucionária refere-se ao significado de um enunciado, significado produzido 

pelo falante, e faz sentido no contexto exato em que se encontra. A força perlocucionária diz 

respeito ao efeito provocado no interlocutor, influenciando e orientando sua ação. 

Relacionado a esta pesquisa, observa-se a presença de tais forças nas perguntas e respostas 

durante as aulas. Na dimensão pragmática das perguntas, importa, segundo Ninin, se o 

contexto de ação oferece  condições para que as ações discursivas ocorram, se o assunto focal 

está legitimado pelo grupo, se a enunciação destaca os elementos do contexto dos 

participantes como prioritários na enunciação, se as ações discursivas legitimam divergências 

sobre o assunto e se possibilitam a expansão dialógica, convidam à interação e ao movimento 

argumentativo de negociação.  

 

Dimensão epistêmica  

A dimensão epistêmica relaciona-se aos modos como o sujeito constrói saberes e às 

ações discursivas relativas ao avanço entre o conhecimento cotidiano e o científico. As ações 

discursivas orientadas para a dimensão epistêmica são:  

• Recuperar conceitos importantes para o aprendizado em questão e trazê-los à tona, de 

forma modalizada, para dar continuidade às discussões; 

• Orientar modos de raciocínio que favoreçam a relação entre o dizer cotidiano e o 

conhecimento científico; 

• Perguntar de modo a ampliar a possibilidade de compreensão e avanço de um conceito; 

• Revozear as vozes dos participantes a fim de aproximá-las de formas de raciocínio mais 

elaboradas. 

 

Dimensão argumentativa 

A dimensão argumentativa contempla formas de participação que estimulam os 

sujeitos a apresentar e justificar pontos de vista e negociar divergências. Nela estão presentes 

ações discursivas que possibilitam a inserção de pontos de vista e que instauram dúvidas 

geradoras de movimentos argumentativos e expansão dialógica. Também constituem a 

dimensão argumentativa as ações discursivas que recuperam informações para organizá-las na 

busca da construção/reconstrução de um argumento. 
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Quadro 10: Tipos de Perguntas. 

Dimensão Tipo Explicação Subtipo Explicação Exemplos 

Pragmática 
modos como 
as perguntas 
influenciam 

os 
participantes, 
sua relação 

com o 
contexto, os 
efeitos de 
sentido 

produzidos 
(PDP) 

Pe
rg

un
ta

s f
ec

ha
da

s Perguntas 
que 

oferecem 
possíveis 
respostas, 
sugeridas 

pelo falante 

Indutivas 
de sim/não 

Perguntas que 
pedem 

concordância ou 
discordância 
simples sem 

maiores 
explicações. 

PP: (...) Com a 
barriga aberta? 
(8º ano B/2013, 
aula do dia 17 de 
outubro de 2013) 

Sugestão 
específica 
de ação 

Perguntas que 
convidam o 

interlocutor a 
escolher um modo 
de agir, sugerem 

algo na direção de 
solucionar algum 

problema implícito 
ou explícito. 

PP 7: Tem o 
revisor de texto, 
aquele que vai 
depois ver o texto, 
ver se não tem 
errinho de 
português, então 
pessoal, cada um 
tem um papel e é 
isso o que vocês 
vão ter. Então, o 
que a gente vai ter 
como regra pra 
gente trabalhar 
bem, o que a gente 
vai combinar aqui? 

Pe
rg

un
ta

s a
be

rta
s Perguntas 

que 
possibili-

tam 
liberdade 
na escolha 
da resposta 

Perguntas 
que pedem 

síntese 

Perguntas que 
pedem uma síntese 
do que foi discutido 

e exigem uma 
abstração por meio 

de resumo ou 
conclusão. 

PP: Como a gente 
pode resumir isso? 
(7º ano B/2013, 19 
de agosto de 2013) 

Perguntas 
hipotéticas 

Perguntas que 
estabelecem 
hipóteses e 

proporcionam a 
criação de cenários 

alternativos. 

PP: Se você tivesse 
uma filha, o que 

você escolheria pra 
ela, ficar ou 

namorar?  (7º ano 
B/2013, 25 de 

novembro de 2013) 
(Continua na próxima página)
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Dimensão Tipo Explicação Subtipo Explicação Exemplos 

Epistêmica 
relaciona-se 
aos modos 

como o 
sujeito 

constrói 
saberes e às 

ações 
discursivas 
relativas ao 

avanço entre 
o 

conhecimen-
to cotidiano e 
o científico 

(PDE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Argumen-
tativa 

contempla 
formas de 

participação 
que 

estimulem os 
sujeitos a 

apresentar e 
justificar 
pontos de 

vista e 
negociar 

divergências 
(PDA) 

Pe
rg

un
ta

s a
be

rta
s 

Perguntas 
que 

possibili-
tam 

liberdade 
na escolha 
da resposta 

Perguntas 
que pedem 
explicação/ 
sustentação
/justificati-

va 

Perguntas que 
exigem 

apresentações das 
razões de uma 

determinada ação, 
provocam o 

pensamento e 
podem promover a 

resolução de 
problemas; são 
consideradas 
perguntas de 

expansão. 

PP: Por que você 
não quer participar? 
(7º ano B/2013, 29 
de agosto de 2013) 

Perguntas 
que pedem 
evidência, 
exemplifi-

cação, 
aprofunda-
mento e/ou 
clarificação 

Perguntas que 
permitem aos 
participantes 

expandirem suas 
ideias para serem 
entendidas tanto 
para si mesmo 
quanto para os 

outros e 
proporcionam o 

aprofundamento do 
objeto em foco. 

PP: Ótimo, o que 
que é participar 
pessoal? (7º ano 
B/2013, 19 de 

agosto de 2013) 

Perguntas 
de 

ligamento e 
extensão 

Questões que 
tentam criar uma 

relação dialógica na 
qual as ideias 

surgem de 
contribuições 

anteriores de outros 
membros. 

PP: Considerando o 
que a Lara falou, o 
que vocês acham 

disso? (7º ano 
B/2013, 19 de 

agosto de 2013) 

Descritivas 
Solicita detalhes de 
vários aspectos do 

objeto questionado. 

PP: Então, como a 
gente pode escrever 

isso? (...) (8º ano 
B/2013, aula do dia 

17 de outubro de 
2013) 

 Fatos, conceitos, ações. 

PP: Primeira 
pergunta: qual é a 
finalidade/objetivo 

do artigo de 
opinião? 

 Sentidos e significados. 

PH: Tá, você 
poderia explicar. 
(8º ano B/2013, 6 
de novembro de 

2013) 
(Continua na próxima página) 
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Dimensão Tipo Explicação Subtipo Explicação Exemplos 

 

Pe
rg

un
ta

s a
be

rta
s 

 Relações interpessoais, atitudes, 
comportamentos, sentimentos. 

PP: João,  como 
você se sentiu 

quando ele não veio 
e você teve que 
fazer? (7º ano 
B/2013, 17 de 

outubro de 2013) 

Perguntas 
quanto à 
estrutura 
(como a 
pergunta 

produz um 
efeito de 
sentido) 

Plena (feita para ser respondida 
efetivamente; a resposta é 

esperada). 

Carol: PP,  numa 
resenha pode por 
nossa opinião? (7º 
ano B/2013, 2 de 

setembro de 2013). 

Semirretórica (reforça o foco do 
que é perguntado, mostra 

relevância de algo / muda o foco 
da discussão, dá a falsa ideia de 
que se espera uma resposta do 
interlocutor, mas é um recurso 

para a argumentação; quem 
pergunta já conhece a resposta e a 

apresenta). 

PP: O turma, o que 
mais a gente vai 

fazer hoje? Vocês 
esquematizaram o 
conhecimento da 

aula passada, 
elaborar página 

para a gente fazer 
manuais sobre os 
gêneros, e depois 

vocês vão 
socializar essas 

páginas, tá? (7º ano 
B/2013, 2 de 

setembro de 2013) 

Retórica (idem a semirretórica, 
porém a resposta não é 

apresentada). 

PP: (...) dá para 
aprender com 
indisciplina, 

confusão, barulho, 
bagunça? Gente 

mandando bilhete? 
Ou gente fazendo 

outra coisa? (7º ano 
B/2013, 2 de 

setembro de 2013) 
Fonte: Baseado em Brookfiled e Preskill (2005), Ryckebusch (2011), Ninin (2013). 

 

 

4.8.1.2.2   Análise de turnos 

 

A fim de analisar a presença e a construção da argumentação, empregaremos o quadro 

produzido por Miaskovsky (2008), com base em Pontecorvo (2005), com as principais 

dimensões, características e categorias discursivas da argumentação:  
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Quadro 11: Modalidades de análise de turnos. 

Dimensões Características Categorias Exemplos 

D
es

en
vo

lv
im

en
to

 
• coerência de 

raciocínio entre 
os 
interlocutores; 

• avanço e 
progresso da 
 análise e 
interpretação do 
 objeto do 
discurso; 

• introdução de 
novos 
elementos e de 
novas 
 perspectivas 

1. trazer elementos 
novos; 

2. relacionar; 
3. delimitar 
4. contrapor-se 

argumentando; 
5. compor relações de 

nível mais alto; 
6. generalizar; 
7. problematizar 
8. reestruturar. 
9-apresentação de 

sugestão15 

Situação enunciativa: debate sobre o 
tema: namorar ou ficar, qual é a 
melhor opção para o adolescente. (7º 
ano B/2013, 25 de novembro de 2013 
 
Karina: assim, que nem a Sara disse, 

talvez por uma parte, porque pro 
adolescente, principalmente na 
hora de estudar, ele pode dar 
trabalho, por sofrimento e pá. 

PP: a Karina colocou duas questões 
importantes: namorar pode 
atrapalhar os estudos por causar 
sofrimento no caso de uma 
decepção. (generalização da fala 
anterior)  

N
ão

 d
es

en
vo

lv
im

en
to

 

• inércia, bloqueio 
do raciocínio 
coletivo 

1. repetir 
2. confirmar 
3. referir-se a uma 

experiência pessoal 
4-tentativa de resposta16  

Situação enunciativa: debate sobre o 
tema: namorar ou ficar, qual é a 
melhor opção para o adolescente. (7º 
ano B/2013, 25 de novembro de 2013 
 
Karina: Porque algumas meninas, 

que tem, por exemplo, aqui da 
escola mesmo, nessa brincadeira 
de ficar, elas ficam com a escola 
inteira (referência a experiência 
pessoal) 

(Continua na próxima página) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Categoria identificada pela pesquisadora. 
16 Categoria identificada pela pesquisadora. 
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Dimensões Características Categorias Exemplos 

Pe
rti

nê
nc

ia
 

• progressão do 
discurso 
colocado no 
tema proposto 
por um dos 
interlocutores 
e 
compartilhado 
pelos outros 

1. permanência dentro 
do tema proposto 

2. acréscimo de 
elementos 

Situação enunciativa: revisão de 
notícia sobre visita feita à Exposição 
do Corpo humano, (8º ano B/2013 , 
17 de outubro de 2013) 
 
PP: (...) O que mais vocês viram lá? 
Katia: Glândulas anexas 
PP: As o quê? 
Katia e Bianca: Glândulas anexas 
PP: Glândulas anexas, o que é isso 

gente? 
Katia: É tipo uma espécie de filtro 

que as salivas passam 
(permanência dentro do tema 
proposto) 

PP: Então, isso também tem que por, 
explicar o que são essas 
glândulas. 

Luana: É... anexas mesmos não é? 
PP: É 
PP: Como, quem são? 
Bianca: O fígado 
PP: O fígado 
Katia: As glândulas salivares 

N
ão

 p
er

tin
ên

ci
a • falta de 

progressão do 
 discurso 
quando há 
desvio do 
tema   

1. desvio do tema 
proposto 

2. referir-se a elementos 
de outro tema 

Situação enunciativa: discussão sobre 
o que poderia ser uma questão 
polêmica (7º ano B/2013, 29 de 
agosto de 2013) 
 
PP: Gente, vamos pensar, dá para eu 

ser favorável para defender uma 
idéia de que as pessoas vão se 
machucar, de que vai destruir o 
patrimônio público, que vai ser o 
protesto com violência? 

Lara: Eu acho que não, mas tipo 
assim, os políticos roubam muito. 
(desvio do tema proposto) 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Miaskovsky (2008) e Pontecorvo (2005). 

 

 

4.8.1.2.3   Categoria para análise da articulação do discurso 

 

Conforme Pontecorvo (2005), a conversação e a interação social propiciam o 

compartilhamento de significados. Com base em Liberali (2013), apresento o quadro de 

categorias a serem analisadas nas interações.  
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Quadro 12: Análise da articulação e da argumentação na linguagem. 

Categorias Definição Exemplo 

Exórdio 
Abertura do tema ou introdução e 
estabelecimento de contato com 
interlocutores. 

Profa:  Oi, pessoas, vamos lá?  
(29 ago 2013, 7º ano B/2013) 

Questão 
controversa 

Questão que possibilitam respostas 
com perspectivas diversas e permitem 
que os interlocutores assumam um 
posicionamento. 

PP: Por que você age dessa maneira? (7º 
ano B/2013, 29 ago 2013) 
 

Apresenta-
ção do 

ponto de 
vista/tese 

Apresentação de uma posição pelo 
interlocutor, que demanda sustentação 
ou requer refutação dos demais 
interlocutores. 

Lara: Porque se elas podem votar elas 
podem cumprir seus atos, porque... (7º ano 
B/2013, 29 ago 2013) 

Espelha-
mento 

Recolocação do que foi apresentado 
por outro interlocutor de forma 
parafraseada ou reproduzida. 

PP.: A Bia tem uma sugestão, você viu o 
que Bia? 
Bia: O caminho que o alimento percorre. 
PP.: Então vai, se viam o caminho que o 
alimento percorre, quê mais Bia? (8º ano 
B/2013, 17 de outubro de 2013) 

Espelha-
mento com 
pedido de 

dis/concor-
dância 

Espelhamento usado como forma de 
recolocação da questão controversa, 
porém, com uso do posicionamento de 
outro interlocutor.  

Jenifer:   Ah, nossa, é a coisa que eu mais 
odeio que uma pessoa faz aborto! 
PP: Tá bom, mas aqui todo mundo é contra 
o aborto? (7º ano B/2013, 29 ago 2013) 

Concor-
dância com 

ponto de 
vista 

Aceitação da ideia apresentada com ou 
sem acréscimo de novas possibilidades 
de interpretação. 

Eu concordo com o que a Márcia falou e 
penso que temos que usar mais isso em sala 
de aula (Liberali, 2013, p. 69). 

Discordân-
cia/ contes-

tação de 
ponto de 

vista 

Apresentação de oposição a ponto de 
vista expresso, com ou sem 
apresentação de novo posicionamento. 

Lara: Eu acho que não, mas tipo assim, os 
políticos roubam muito. (7º ano B/2013, 29 
de agosto de 2013) 

Negação/ 
refutação 

de 
argumento 

Não aceitação de suporte apresentado 
para ponto de vista, ainda que o 
posicionamento do enunciador seja o 
mesmo daquele de quem nega o 
argumento. Pode realizar-se por meio 
de antecipação das razões do 
adversário. 

PP:  Não, não é essa a minha opinião sobre 
você (7º ano B/2013, 29 de agosto de 2013) 

Acordo ou 
síntese 

Tentativa de encontrar nova posição 
que aglutine diferentes 
posicionamentos a partir de 
concessões, imposição de condição, 
descarte, integração de ideias, 
reformulação.   

 PP: O gente, então, se, por exemplo, às 
vezes, eu e a professora T, a gente vai 
precisar mudar, então, porque, mudar o dia 
de aulas seus, tá? (acordo com imposição 
de condição) (7º ano B/2013, 17 de outubro 
de 2013) 

Pedido de 
sustenta-
ção e/ou 
esclareci-

mento 

Pedido de sustentação esclarecimento, 
solicitação e/ou de maiores detalhes 
sobre argumentos de sustentação ou 
ponto de vista apresentado  

PP: Bom pode ser esse nome, daí você fala 
o porquê. (7º ano B/2013, 26 de agosto de 
2013) 

(Continua na próxima página) 
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Categorias Definição Exemplo 
Apresenta-

ção de 
esclareci-
mento ou 
sustenta-

ção 

Apresentação  de esclarecimentos e/ou 
de maiores detalhes sobre argumentos 
de sustentação ou ponto de vista 
apresentado.  Pode ocorrer com a 
citação de um exemplo de autoridade, 
apelo emocional, ou explicação.  

Sara: Porque, que nem a professora de 
Geografia falou, a menina fica rodada (7º 
ano B/2013, 29 ago 2013) 

Pedido/ 
apresenta-

ção de 
contra-

argumento 

Solicitação ou apresentação de posição 
distinta da que está sendo discutida ou 
da que foi proposta por outro 
interlocutor 

PP: Acho que não, não  vai ser contra algo 
o que vai trazer a cura... (7º ano B/2013, 29 
ago 2013) 

Questões 
para 

entrelaça-
mento de 

falas 

Questionamentos que contribuem para 
que os interlocutores percebam ou 
criem relações suas falas e de outros 
participantes do evento. 

Quem pode oferecer uma ideia para 
expandir isso que foi dito? (Liberali, 2013, 
p. 70) 

Justificati-
va/ expli-

cação 

Apresentação de justificativa para 
concordância ou discordância. 

Sara: o bebê que está lá dentro não tem 
culpa que a mãe ou alguém fez com ela. (7º 
ano B/2013, 29 de agosto de 2013) 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Liberali (2013). 

 

Algumas outras categorias de articulação encontradas nos dados foram as apresentadas 

no quadro seguinte. 

 

Quadro 13: Categorias de articulação encontradas. 

Categoria Definição Exemplo 

Explanação/ 
explicação com 
base em 
conhecimento 
epistêmico  

Explicação ou 
explanação sobre um 
conteúdo discutido em 
aula, traz em si a ideia 
de responsividade, 
porque responde a uma 
questão que o 
locutor/interlocutor 
julga necessária na 
situação enunciativa. 

PP: (...) As crianças vão ler A Folha de São Paulo 
inteirinha?  
Lara : Não, só um pedaço. 
PP: Não, mas, eles têm um caderno só para eles 
que sai aos sábados que se chama? Vocês sabem 
como? Folhinha, tá? A mulher, é, tem um caderno 
que sai só para mulher. Sabe como se chama? 
Equilíbrio, então, ele é um jornal que se destina a 
várias faixas etárias, pessoas de ambos os sexos, 
ok? (...) (7º ano B, 26 de agosto de 2013)   

Contextualização 
da situação 
enunciativa 
específica  

Criação de um contexto 
a fim de situar os 
participantes em um 
tempo e espaço 
específicos – da AS 

PP 16: Então vamos pensar no nosso jornal (7º ano 
B, 19 de agosto de 2013) 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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4.8.1.2.4   Categorias para análise e interpretação da colaboração  

 

Conforme já mencionado, Ninin (2013) apresentou princípios norteadores para o 

desenvolvimento da colaboração e desenvolveu um quadro no qual explicita o papel do 

sujeito e as regras de participação, conforme cada princípio: 

 

Quadro 14: Categorias para análise de padrões de colaboração, papéis e regras. 

Padrão Papel do sujeito Regras de 
participação Exemplos 

R
es

po
ns

iv
id

ad
e 

Comprometer-se com a própria participação 
do outro em direção ao ato de responder, seja 
por meio de ação ou de reflexão.  
Perguntar ou responder implicam considerar 
a resposta ou a pergunta do outro como 
artefato mediacional para seu próprio 
desenvolvimento, implica em envolver-se 
com a resposta do outro.  

Explicitar pontos 
de vista em busca 
de articulação 
com os demais. 

PP: (...) Grazi, por 
que Katchuska? 
Grazi: Por que eu vi 
nesse nome na 
garrafa de Coca-Cola 
e eu gostei. 
PP: O que significa 
isso? 
(...) 
Karina: É um nome, 
é um nome de uma 
pessoa. (7º ano 
B/2013, 26 de agosto 
de 2013) 

D
el

ib
er

aç
ão

 Buscar, por iniciativa própria, consensos com 
base em argumentos.  
Perguntar implica em saber o porquê de uma 
dada pergunta feita ao outro (ato consciente), 
implica na intenção de envolver-se na 
interação, no jogo pergunta-resposta. 

Explicitar 
argumentos com 
clareza, 
fundamentar 
pontos de vista.  

A
lte

rid
ad

e 

Considerar seu ponto de vista na relação com 
o ponto de vista do outro. 
Perguntar implica conhecer o outro nessa 
perspectiva, o que se pergunta nunca é o 
outro não tem como responder. A resposta 
esperada/solicitada não pode ser pré-
estabelecida por quem pergunta.   

Articular-se 
discursivamente 
nos momentos de 
interação, 
distanciando-se 
de 
posicionamentos 
pessoais para 
compreender os 
outros. 

PP: Adriano, como 
posso por aqui que 
vocês se deram uma 
nota (7º ano B/2013, 
23 de setembro de 
2013) 

H
um

ild
ad

e 
e 

cu
id

ad
o Abandonar posicionamentos pessoais em prol 

de interesses coletivos.  
Perguntar implica considerar-se parte de um 
grupo e, portanto, considerar conhecimentos 
e necessidades do grupo. 

Acolher e colocar 
em discussão 
posicionamentos 
divergentes. 

Lara:PP, tem gente 
que não sabe o que é 
discente(7º ano 
B/2013, 23 de 
setembro de 2013) 

M
ut

ua
lid

ad
e Garantir espaços de pronunciamento e 

participação. 
Perguntar implica considerar toda e qualquer 
resposta como meio para impulsionar o 
pensar. Nessa perspectiva, não há “resposta 
errada”. 

Considerar toda e 
qualquer 
participação como 
legítima.  

PP: QSS por que, 
Joana? Explica.  (7º 
ano B/2013, 26 de 
agosto de 2013) 

(Continua na próxima página) 
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Padrão Papel do sujeito Regras de 

participação Exemplos 

In
te

rd
ep

en
dê

nc
ia

 Considerar o caráter essencialmente 
dialógico e polifônico dos processos 
interacionais.  
Perguntar implica considerar seu próprio 
conhecimento inacabado ou suscetível a 
mudanças em decorrência das diversas vozes 
que entrecruzam o discurso dos 
interlocutores respondentes 

Garantir a 
presença do 
entrecruzamento 
das diferentes 
vozes discursivas 
nas interações.  

PP: o grupo AJM 
fala para mim, o 
jornal foi escrito para 
quem? O que vocês 
assinalaram? 
Adriano: Para os 
adolescentes, para as 
crianças, para os 
idosos e um alto grau 
de letramento. 
PP: Isso, vocês 
puseram alguma 
coisa diferente Ana 
Lara? 
Lara: Sim 
PP: O que vocês 
puseram? (7º ano 
B/2013, 26 de agosto 
de 2013).  

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de Ninin (2013, p.67-8). 
 

 

4.8.1.3   Aspectos linguísticos 

 

Com base em Liberali (2013), apoiada em Kerbrat-Orecchioni (2006); Bronckart 

(1999), Toulmin (1958/2001), Charaudeau (2008); Aristóteles (350 a.C./2005); Bernardo 

(2000); Halliday (1985/1994); Pontecorvo (2005); Orsolini (2005); Dolz (1996); Duarte 

(1998); a discussão das características linguísticas dar-se-á a partir de alguns aspectos da 

materialidade do texto, considerados mecanismos de composição do discurso: 

 

Mecanismos de Coesão Verbal: relacionados à temporalidade, à aspectualidade e aos tipos de 

processos que expressam (relacionais,  materiais, mentais e existenciais (HALLIDAY, 1985). 

Os processos relacionais voltam-se a questões de atribuição e identificação; os materiais, 

relacionam-se ao “fazer”; os mentais exprimem sentimentos, pensamentos e percepções; os 

existenciais indicam algo que existe ou acontece. 

 

Mecanismos Lexicais: relacionam-se ao sistema lexical, compreendem o uso de vocábulos 

próprios, expressões ambíguas, gênero dos nomes, números, figuras de palavras e de 

pensamentos e palavras marcadas por sua relação com teorias e expressões escolarizadas.  

Mecanismos de Coesão Nominal: referem-se às formas de iniciar uma nova unidade de 

significação (intodutória) e de reformular a unidade nova (retomada). Por meio desse 
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mecanismo, é possível perceber a relação entre as falas e a colocação dos diferentes 

interlocutores, a coerência e inter-relação entre ideias e conteúdos.  

 

Mecanismos de Valoração: indicam posições e avaliações dos locutores frente aos temas, aos 

interlocutores, ao momento de enunciação, e podem ser expressos por adjetivação, expressões 

depreciativas, apreciativas, descritivas, atributivas ou identificatórias.  

 

Mecanismos de Conexão: referem-se aos modos de encadeamento das ideias no texto e 

expressam ideias de tempo, espaço, consequência, causa, concessão, oposição/contraposição, 

finalidade, explicação, justificação, exemplificação, conclusão, enumeração, analogia. 

 

Mecanismos de Distribuição de Vozes: denotam a implicação do sujeito no enunciado, por 

meio de marcas do eu e do tu, em expressões de 1ª ou 2ª pessoas, de a gente indicando 1ª 

pessoa do plural, de formas pessoais que indicam uma opinião (pronomes adjetivos 

possessivos, como na minha opinião), ou expressões para envolver o destinatário, do discurso 

direto, indireto ou indireto livre. 

 

Mecanismos de Modalização: avaliam: 

• Aspectos de realização, condições de verdade, lógica, probabilidade e obrigatoriedade, 

como necessariamente, certamente, é evidente, necessário, indiscutível, exclusivo). Podem 

expressar-se em graus: alto (isso deve ocorrer, por exemplo), médio (isto pode ocorrer) ou 

baixo (isto poderia ocorrer). 

• Aspectos do domínio do direito, da obrigação social e/ou da conformidade com as normas 

em uso. 

• Apreciativa (julgamento como benéficos, infelizes, estranhos). 

• Pragmática: capacidade/ desejo. 

 

 

4.8.1.4   Capacidades de linguagem na produção do gênero Artigo de Opinião 

 

Para análise das capacidades de linguagem do AO, foram elaborados os seguintes 

quadros, conforme as capacidades de linguagem relacionadas à produção dos gêneros do 

discurso (com base em BAKHTIN, 1979/2011; DOLZ e SCHNEUWLY, 1998, 2010): 
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Quadro 15: Capacidades de ação relacionadas à produção do AO. 
Categoria Subcategorias Definição Exemplos 

C
ap

ac
id

ad
es

 d
e 

aç
ão
	  

Papel social do 
locutor/ 

interlocutor 

Representação de 
quem são os 
autores e leitores 
dos textos, no 
caso, os alunos e 
a comunidade 
escolar, 
respectivamente.  

O uso do celular na escola 
O celular é um material tecnológico 

pessoal. 
Se trazer o celular na escola, as pessoas 

colocam musica alta e muitas pessoas são 
obrigada a “ouvir tipos de música”. 

E se roubarem o celular, a escola não é 
responsável. 

Se for trazer, coloca fones de ouvido e cada 
um cuida do seu. 

Mas sim, o celular pode ser usado na 
escola. (objetivo do texto: apresentar ponto 
de vista) 

Só que na hora do recreio e saída, e a 
entrada e nada de usar celular dentro da sala de 
aula. (referência ao lugar e momento de 
circulação do texto)  

Conclusão- O celular deve ser permitido na 
escola. (ponto de vista representado pelo 
lugar social do aluno) 
 (Primeira produção elaborada por Joana, 7ºB, 
9 de setembro de 2013)  

Tempo e 
ambiente físico 

Lugar e momento 
físico de 
produção/circulaç
ão e recepção  

Objetivos da 
interação verbal 

Finalidade da 
produção escrita  

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Bakhtin (1979/2011), Dolz e Schneuwly (1998, 2004). 
 

Quadro 16: Capacidades discursivas relacionadas à produção do AO. 

Categoria Subcategorias Exemplo 

C
ap

ac
id

ad
es

 d
is

cu
rs

iv
as

 	  

Questão  controversa O uso do celular na escola 
O celular é um material tecnológico pessoal. 

Tese Mas sim, o celular pode ser usado na escola.  
Apoio argumentativo  

Contra-argumentação 
Se trazer o celular na escola, as pessoas colocam musica 

alta e muitas pessoas são obrigada a “ouvir tipos de 
música”. 

Negociação/ conclusão 

E se roubarem o celular, a escola não é responsável. 
Se for trazer, coloca fones de ouvido e cada um cuida do 

seu. 
Só que na hora do recreio e saída, e a entrada e nada de 

usar celular dentro da sala de aula. Conclusão- O celular 
deve ser permitido na escola.  

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Bronckart (1997) e Liberali (1999). 
 

A análise dos textos produzidos pelos alunos envolverá também a observação dos 

operadores argumentativos, das modalizações, das anáforas e das escolhas das unidades 

linguísticas, com base, respectivamente, em Koch (2010), Bronckart (2009) e Dolz e 

Schneuwly (2010).  

Segundo Koch (2010, p.30), os operadores argumentativos indicam “a força 

argumentativa dos enunciados, a direção (sentido) para o qual apontam”.  
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Já as modalizações, conforme Bronckart (2009, p.330), têm finalidade de “traduzir, a 

partir de qualquer voz enunciativa, os diversos comentários ou avaliações formulados a 

respeito de algum conteúdo temático. [...] as avaliações que traduzem são, ao mesmo tempo, 

locais e discretas” (grifo do autor). As modalizações classificam-se em lógicas, deônticas, 

apreciativas e pragmáticas.  

As modalizações lógicas são avaliações do conteúdo temático, apóiam-se em 

conhecimentos do mundo objetivo e apresentam conteúdo na condição de verdades, como 

fatos certos, prováveis, possíveis, eventuais e necessários.  

As modalizações deônticas apóiam-se em valores, opiniões e regras do mundo social e 

avaliam os conteúdos como bons ou aceitos conforme as normas em uso.   

As avaliações da subjetividade do enunciador indicam os conteúdos como benéficos, 

infelizes, estranhos, do ponto de vista do avaliador; são indicadas pelas modalizações 

apreciativas. 

As modalizações pragmáticas explicitam aspectos da responsabilidade de uma 

entidade do conteúdo temático, como personagem, grupo ou instituição em relação às ações 

de que é agente, atribuindo-lhe intenções, razões ou capacidades de ação.  

A marcação da modalização é feita por meio de: 

a) tempos verbais do modo condicional (futuro do pretérito, pretérito perfeito do subjuntivo); 

b) verbos auxiliares como querer, dever, ser necessário e poder, ou verbos que, às vezes, 

atuam como auxiliares: crer, pensar, gostar de, desejar, ser obrigado a, ser constrangido 

a, etc.;  

c) advérbios ou locuções adverbiais; 

d) orações impessoais como é provável que..., é lamentável que..., admite-se que..., sem 

dúvida que..., etc. 

 

A coesão nominal, garantida pelas anáforas, pode ser expressa por meio de pronomes 

pessoais, relativos, demonstrativos e possessivos, além de alguns sintagmas nominais. 

 Com base nos teóricos indicados, elaborei um quadro para analisar as escolhas 

linguísticas dos alunos: 
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Quadro 17: Análise das capacidades linguístico-discursivas relacionadas à produção do AO. 

Categorias Tipos Exemplos 

Organiza-
dores 

argumenta-
tivos 

operadores que assinalam o argumento 
mais forte de uma escala orientada no 
sentido de determinada conclusão. 

(...) a casa fica muito perto deste muro, o 
que coloca em risco a vida dos moradores 
da mesma, até de animais e pessoas que 
transitam no local.  

Trecho de carta de reclamação 
produzida por Sara, 16/09/13 

operadores que introduzem um 
argumento e deixam subentendida a 
existência de uma escala com outros 
argumentos mais fortes. 

(...) solicitamos ao menos que instalem 
lombadas para diminuir a velocidade. 

Trecho de carta de reclamação 
produzida após revisão coletiva. 

operadores que somam argumentos a 
favor de uma mesma conclusão.  

(...) as pessoas colocam musica alta e 
muitas pessoas são obrigadas a ouvir tipos 
de música (...). 

Trecho de AO produzido por Joana, 
16/09/13 

operadores que introduzem uma 
conclusão.  

Em decorrência dos fatos relatados (...)  
Trecho de carta de reclamação 

produzida após revisão coletiva. 

operadores que introduzem argumentos 
alternativos 

Namorar ou ficar na adolescência 
     Trecho de AO produzido por Eli, 
275/11/13 

operadores que estabelecem relação de 
comparação com vistas a uma conclusão 

(...) é mais sério [que o ficar], pois o 
namoro é uma fase de preparação e 
experiências (...). Argumento produzido 
por um grupo, 02/06/14 

operadores que introduzem justificativa 
ou explicação de um enunciado anterior 

(...) o celular não deve ser permitido, pois 
os alunos não usam o celular no horário 
certo (...) 

Trecho de AO produzido por Eli, 
16/09/13  

operadores que orientam conclusões 
contrárias 

Eu acho que o uso do celular na escola 
devia ser liberado, mas com regras [e] 
horários certos para usar. 

Trecho de AO produzido por Caio, 
16/09/13  

operadores que tem por função 
introduzir conteúdos pressupostos 

Já ficar não é a melhor opção  
Argumento produzido por um grupo, 
02/06/14 

operadores que marcam conclusão   

Portanto sou favorável ao relacionamento 
mais sério 
      Trecho de AO produzido por Eli, 
25/11/13 

Marcadores 
de 

integração 
linear 

possibilitam a organização linear, 
asseguram abertura, continuidade e 
desfecho de uma série. 

Primeiro, porque com o namoro você 
pode sim sofrer, chorar, discutir, mas por 
outro lado, também tem a parte em que 
você sai com aquela pessoa 
      Trecho de AO produzido por Iara, 
25/11/13 

(Continua na próxima página) 
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Categorias Tipos Exemplos 
Verbos e 

expressões  
que 

indiquem 
opinião, 

oposições e 
objeções 

acreditar, pensar, defender, concordar, 
discordar, sou favorável, etc. 

Defendo que ficar é melhor 
      Trecho de AO produzido por Daniela, 
25/11/13 

Uso das 
marcas 
modais 

modalizações lógicas 

uso do verbo no futuro do pretérito, de 
certos advérbios, como necessariamente e 
possivelmente e de expressões como “É 
evidente que”. 

modalizações deônticas 

verbos auxiliares como querer, dever, ser 
necessário e poder, ou verbos que, às 
vezes, atuam como auxiliares: crer, 
pensar, gostar de, desejar, ser obrigado a, 
ser constrangido a, etc. 

modalizações apreciativas 
Uso de advérbios e locuções adverbiais 
como felizmente, infelizmente, ou 
expressões como “Ai de mim!” 

modalizações pragmáticas  
Uso de tempos verbais como pretérito 
imperfeito do subjuntivo e pretérito 
imperfeito do indicativo  

Advérbios, 
verbos 
auxiliares e 
tempos 
verbais que 
expressem 
dúvida, 
probabilida
de ou 
certeza  

 

Sem dúvida, talvez, é provável que... 

Elementos 
anafóricos 
(dêiticos)  

asseguram a retomada ou substituição de 
um termo no desenvolvimento do texto, 
como pronomes pessoais, relativos, 
demonstrativos e possessivos, alguns 
sintagmas nominais. 

Isso também pode gerar uma gravidez 
indesejável 
      Trecho de AO produzido por Joana, 
25/11/13 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Koch (2010), Dolz e 
Schneuwly (2010), Bräkling (2000) e Turco e Coltier (1988). 

 

 

4.9   Organização da Pesquisa e Seleção de Dados 

 

Para organizar os dados, inicialmente, fiz o levantamento do conteúdo temático de 

cada aula (Anexo II). A primeira divisão feita entre os encontros foi observar aqueles que, 

especificamente, se voltaram a discussão, elaboração ou revisão do AO e os que se destinaram 

às demais etapas da AS, como as referentes a outros gêneros ou a construção e revisão de 

regras, por exemplo. A partir daí, poderia observar quais aulas versavam sobre as capacidades 
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de linguagem relacionadas à produção do AO e seriam analisadas para responder a pergunta 

2. Como se organiza a interação para a construção das capacidades de linguagem referentes 

à produção do AO?, enquanto as demais voltar-se-iam para análise da pergunta 1. Como se 

caracterizam as interações entre os participantes na AS Produção de jornal? 

A seguir, apresento a especificação das aulas e momentos selecionados para análise e 

discussão, bem como os motivos que fomentaram tais escolhas. 

 

Quadro 18: Aulas escolhidas para responder as perguntas de pesquisa, e justificativas. 

Pergunta 1. Como se caracterizam as interações entre os participantes na AS Produção de jornal? 
Aula Dia Tema da aula Justificativa da escolha 

1 19 
ago 

Discussão sobre 
combinados. 

Momento em que as primeiras interações acontecem 
entre PP e alunos e que objetiva estabelecer regras de 
participação num contexto colaborativo. 

14 03 out Revisão de uma 
notícia 

O excerto revela transformação nos sentidos e modos 
de agir dos alunos, além do início de construção de 
um contexto colaborativo. 

Pergunta 2. Como se organiza a interação para a construção das capacidades de linguagem relativas 
à produção do AO? 
Aula Dia Tema da aula Justificativa 

4 29 ago 

Capacidades de ação e 
discursivas 

relacionadas à 
produção do AO 

Primeira discussão específica sobre o gênero AO na 
qual a historicidade transparece no agir docente, ao 
mesmo tempo em que há aberturas para que a 
colaboração se instaure. 

5 02 set 

Capacidades de 
linguagem 

relacionadas à 
produção do AO 

Registram-se, nessa aula, avanços relativos ao 
emprego de instrumentos físicos e psicológicos na 
atividade, à internalização e à externalização e à 
instauração de ZPD. 

16 10 out 
Capacidades 

discursivas: apoio 
argumentativo 

Aproximação entre vida cotidiana e conhecimento 
epistêmico, desenvolvimento de alguns padrões de 
colaboração 

19 04 nov 

Capacidades de 
linguagem 

relacionadas à 
produção do AO 

Constata-se transformação do padrão mediacional 
entre alunos e professores e nos modos como os 
conteúdos foram trabalhados.  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Nos excertos, as análises foram marcadas da seguinte forma:  
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Quadro 19: Indicações das análises. 

Pronomes interrogativos  Negrito  
Modalização  Sublinhado  
Mecanismo de distribuição de vozes  Palavra/expressão escrita em azul 
Mecanismo de Coesão nominal Palavra/expressão escrita em verde 
Mecanismo lexical Palavra/expressão escrita em vermelho 
Mecanismo de valoração  Palavra/expressão escrita em roxo 
Mecanismo de coesão verbal Palavra/expressão escrita em marrom 
Espelhamento Palavra/expressão escrita em rosa 
Categorias de articulação  Anotado em vermelho, entre parênteses, após os turnos 

dos participantes. 
Tipo de pergunta Destacado em cinza, anotado ao lado em negrito  
Categorias de análise de turnos Anotado ao lado em azul 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Finalmente, esclareço que, na análise de dados, referir-me-ei a mim mesma em 3ª 

pessoa, como PP, pois senti necessidade desse afastamento para poder analisar minhas ações 

com mais objetividade e para manter um olhar racional, que não corresse o risco de ser 

escamoteado pela emoção.   

 

 

4.10   Garantias de Credibilidade da Pesquisa 

 

A credibilidade deste estudo é assegurada pela participação da pesquisadora em 

atividades e eventos acadêmicos, como a realização de disciplinas do doutorado, participação 

em Seminários de Pesquisa, sessões de orientação, apresentação do trabalho em congressos e 

simpósios. Também trazem garantia de credibilidade as qualificações. 

 

Quadro 20: Garantias de credibilidade da pesquisa. 

Atividade acadêmica Tipo de 
participação 

Local e 
data Contribuição 

Participação no seminário 
de pesquisa: Pesquisa de 
intervenção formativa no 
contexto escolar: Leitura 
e produção escrita. 

Apresentação 
de trabalho 

oral e escrito 
PUC-SP 
2/2012 

Possibilitou-me a compreensão das 
práticas de leitura e de escrita na 
perspectiva da TASHC e contribuiu 
para que eu reorganizasse meu projeto 
de pesquisa. 

Participação no seminário 
de pesquisa: Metodologia 
de pesquisa em investiga-
ções desenvolvidas no 
contexto escolar: foco na 
abordagem crítica 

Apresentação 
de trabalho 

oral e escrito 

PUC-SP 
2/2013 

Possibilitou-me compreender os 
paradigmas de pesquisa e situar minha 
pesquisa - teoria e metodologia - no 
paradigma crítico. 

(Continua na próxima página)	  
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Atividade acadêmica Tipo de 

participação 
Local e 

data Contribuição 

Disciplina  de Doutorado: 
Metodologia de Pesquisa:  
pesquisa crítica de colabo-
ração  

Apresentação 
de trabalho 

oral e escrito 
PUC-SP 
1/2012 

Possibilitou-me compreender a 
metodologia adotada em minha 
pesquisa, foi de fundamental 
importância para a construção dos 
conceitos de colaboração e 
argumentação. 

Linguística Aplicada II: 
formação crítica de 
educadores (professores) 

Apresentação 
de trabalho 

oral e escrito 
PUC-SP 
1/2013 

Possibilitou-me pensar nos processos 
de formação docente, em especial, a 
minha, e ofereceu-me subsídios sobre 
como organizar minha linguagem nos 
encontros com a professora titular da 
sala. 

Minicurso: Texto e discur- 
so em perspectiva dialógica 

Apresentação 
de trabalho 

oral e escrito 
PUC-SP 
1/2012 

Possibilitou-me a compreensão de 
conceitos bakhtinianos. 

Minicurso: Leitura e pro-
dução escrita em ativida-
des no contexto escolar: 
bases teóricas e teórico-
metodológicas 

Apresentação 
de trabalho 

oral e escrito 
PUC-SP 
2/2012 

Possibilitou-me aprofundar a proposta 
de Dolz e Schneuwly sobre o trabalho 
com gêneros e estreitá-la com meu 
projeto de pesquisa. 

Participação no Fórum 
promovido pelos grupos 
SIAC, ILCAE & CISC 

Apresentação 
de pôster 

PUC-SP 
1/2013 

Possibilitou-me apresentar e discutir a 
produção inicial de  dados em  minha 
pesquisa.  

I Seminário Linguagens, 
Interações e aprendiza-
gens: reflexões sobre a 
função mediadora do pro-
fessor. 

Comunicação 
oral 

UNIFESP 
2/2012 

A apresentação “Teoria da Atividade 
sócio-histórico-cultural e a produção 
escrita no ensino Médio de gêneros 
que se organizam pela argumentação” 
possibilitou-me aprofundar os 
conceitos da TASHC e estreitá-los 
com a minha proposta de pesquisa. Os 
questionamentos do evento também 
me levaram a repensar os objetivos e 
perguntas de pesquisa. 

6º SIAC Comunicação 
oral 2/2012 

A apresentação da comunicação 
“Produção escrita no Ensino Médio: 
gêneros que se organizam pela 
argumentação” possibilitou-me dis-
cutir como a produção escrita poderia 
ser desenvolvida em forma de 
atividade social numa escola pública.  

19º InPLA Comunicação 
oral 2/2013 

A apresentação, sob o tema “A 
organização argumentativa na pro-
dução escrita na elaboração de um 
jornal no Ensino Fundamental” 
possibilitou-me divulgar minha pes-
quisa. O planejamento dessa apre-
sentação permitiu-me repensar o foco  
de pesquisa que passara do EF ao EM.  

(Continua na próxima página)
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Atividade acadêmica Tipo de 
participação 

Local e 
data Contribuição 

62º Seminário do GEL Comunicação 
oral 

UNICAMP 
2/2014 

A apresentação “A produção escrita do 
gênero artigo de opinião em atividade 
social” possibilitou-me divulgar e 
discutir algumas análises iniciais.  

Mini-curso  

Atividade 
social na 

formação de 
educadores 

UFPE 
1/2013 

Possibilitou-me aprofundar os conhe-
cimentos sobre AS, bem como etapas 
para seu planejamento. 

Work-shop/oficina 
Leitura e 

escrita nas 
diferentes 

áreas 
2/2012 

Possibilitou-me aprofundar as con-
cepções sobre ensino-aprendizagem de 
leitura e escrita e repensar como iria 
conduzir as atividades de escrita 
durante a produção de dados.  

Mesa redonda  

Atividade 
social: um 

caminho para 
o ensino-

aprendizagem, 
a formação de 
educadores em 
pré-serviço e 

serviço. 

UFPE 
1/2013 

Ambas as atividades permitiram-me 
aprofundar e discutir  a AS para o 
desenvolvimento do ensino-aprendi-
zagem no contexto escolar. 

Palestra  

Atividade 
social: um 

trabalho com 
alunos do 

Ensino Médio 
para a 

produção de 
jornal 

UFPE 
1/2013 

Palestra  

Pesquisa 
crítica de 

colaboração: 
uma escolha 
metodológica 

para 
construção de 
contexto de 

compreensão, 
de reflexão e 

de 
transformação 

no âmbito 
educacional 

UNIGRAN
RIO 1/2014 

Possibilitou-me discutir a PCCol e 
divulgar como essa metodologia 
contribuiu para o desenvolvimento das 
relações entre professores e alunos em 
minha pesquisa. 

 (Continua na próxima página)	  
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Atividade acadêmica Tipo de 

participação 
Local e 

data Contribuição 

Artigo publicado em 
periódico com referee 

Uma discussão 
sobre a 

produção de 
sentidos na 

leitura: entre 
Bakhtin e 
Vygotsky 

Revista 
Leitura: 
Teoria e 
prática 
2/2014 

Possibilitou-me maior apropriação dos 
conceitos bakhtinianos e como eles 
poderiam embasar o capítulo teórico 
sobre linguagem de minha tese e 
análise de minha pesquisa 

Seminários de orientação   
PUC-SP 
1/2012 a 
2/2013 

Foram de fundamental importância 
para amadurecimento e discussão de 
projeto de pesquisa. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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5   ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

 

Esta seção está organizada para discutir a análise dos dados e interpretação dos 

resultados do desenvolvimento dos alunos na produção de artigos de opinião (AO), durante a 

organização do jornal. Para isso, está voltada a analisar e discutir (1) a caracterização das 

interações entre os participantes na Atividade Social (AS) “Produzir um Jornal” e (2) a 

organização das interações para construção das capacidades de linguagem relativas à 

produção do AO. 

 

 

5.1   Interações entre os Participantes da Pesquisa 

 

A análise das interações que caracterizaram as relações entre os participantes no 

momento inicial revelou que, embora a professora pesquisadora [PP] tivesse como objetivo 

propiciar contextos para o protagonismo ao aluno, ainda mantinha uma postura centralizadora, 

em que prevalece uma organização autoritária e unidirecionada de linguagem. Ainda assim, a 

interação possibilitou que um processo colaborativo começasse a ser construído, como revela 

o excerto a seguir.   

Esse excerto refere-se à primeira aula, cujo objetivo foi envolver os alunos na 

discussão e construção de regras, a fim de que já começassem a sentir-se como parte 

responsável por um grupo que trabalharia coletivamente. Anteriormente, PP já havia ido à 

sala conversar com os alunos e propor que eles participassem da pesquisa e da atividade social 

prevista. Mediante concordância dos alunos e da PT, com quem também conversara antes, o 

projeto teve início e as gravações foram iniciadas. A organização da sala não foi mudada e os 

alunos, como tradicionalmente acontecia, encontravam-se sentados enfileirados, enquanto as 

duas professoras situavam-se em frente aos alunos, em pé. O conteúdo temático a ser 

trabalhado teve lugar no início da aula, após breve conversa sobre o cronograma dos 

encontros, e focalizou a discussão e o estabelecimento de regras e modos de agir na sala de 

aula, que organizariam as relações entre todos os participantes.  

 

Excerto 117: 19 de agosto de 2013, início da aula 
PP 1: O que são combinados? Como a gente vai agir em relação ao outro 

(perguntas retóricas), porque a gente vai agir em relação aos outros, porque a 
gente vai trabalhar muito assim, coletivamente e a gente vai trabalhar muito 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 A transcrição das aulas na íntegra encontra-se no anexo XI 
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em grupo. Então, como a gente pode agir para trabalhar bem e trabalhar como 
(perguntas retóricas) se fosse mesmo uma redação de jornal? O jornal, gente, 
não é um trabalho para algumas pessoas?Tem gente que trabalha no jornal? 
Tem o repórter, quem mais trabalha no jornal? (Pergunta aberta- dimensão 
pragmática)  

Sara 1:  O editor (acréscimo de elemento novo) 
PP 2:  O editor, quem mais? (espelhamento, Pergunta aberta - dimensão 

pragmática, levantamento de pontos de vista) 
Lara 1:  Quem escreve rápido (acréscimo de elemento novo) (faz mímica com as mãos 

indicando digitação) 
PP 3:  Quem digita... Quem mais? (Pedido de expansão) 
Joana 1:  O entrevistador (acréscimo de elemento novo) 
PP 4:  O entrevistador (espelhamento), quem mais? (Pedido de expansão) 
Joana 2:  O repórter (acréscimo de elemento novo) 
Lara 2:  Já foi já ...  
PP 5:  O repórter(espelhamento), quem mais? Tem aquela pessoa que...(sugestão de 

expansão) 
Lara 3:  Ah tem o filma... aquele que filma, o fotógrafo 
PP 6:  O fotógrafo(espelhamento),, quem mais?  (Pedido de expansão) 
Grazi 1: (ri de Lara) O que filma... (acréscimo de elemento novo) 
PP 6:  A gente tá falando do jornal escrito, tá? Não do jornal da televisão... 

(clarificação, sugerindo problema com a resposta) 
Grazi 2:  Ah tá, obrigado por ... (inc.). 

PP 7:  Tem o revisor de texto, aquele que vai depois ver o texto, ver se não tem 
errinho de português (resposta à sugestão em PP5, então pessoal, cada um 
tem um papel e é isso o que vocês vão ter. Então, o que a gente vai ter como 
regra pra gente trabalhar bem, o que a gente vai combinar aqui? (pergunta 
aberta com sugestão de ação) 

Lara 4: (diante do silêncio da sala, a aluna comenta)Silêncio. 
PP 8:  Ficar sempre em silêncio assim? (Pergunta fechada) 
Grazi 3:  Bagunça. (ponto de vista) 
PP 9:  Fazer bagunça, é isso? ( interpretação da resposta) 
Grazi 4:  Não falei nada, tava apontando [lápis] (risos) (justificativa) 
PP 10:  como a gente vai combinar? (pergunta aberta para levantamento de pontos 

de vista) 
Joana 3:  todo mundo tem que participar.(resposta com modalização deôntica) 
PP 11:  Ótimo, o que que é participar pessoal? (silêncio). O que é participar alunos? 

(pedido de ponto de vista) 
Joana 4:  Participar é quando, por exemplo... é quando o professor dá uma lição e você 

fazer, ler. (apresentação de ponto de vista) 
PP 12:  Só que quando acontecer por exemplo com aluno que não quer participar? O 

que a gente vai fazer com esse aluno que não quer participar? (Questão 
controversa) 

Lara 5:  Incentivar.(apresentação de ponto de vista sem suporte) 
PP 13:  Ótimo, incentivar os alunos que não querem participar, que mais pessoal? 

(concordância sem pedido de suporte) 
(não há resposta) 
PP 14:  Esse aluno é importante para a gente? Ele é importante, sabe por quê? 

(Pergunta retórica) Porque se a gente ta falando que cada aluno vai ter um 
papel, se esse aluno não fizer o papel dele, quem vai precisar fazer?  
(Pergunta retórica) 

 Lara 6:  Nós. 
PP 15:  Os outros, né? Então tem uma amizade entre vocês? ( pergunta de tomada de 

posição) 
Alunos 1: Hum hum 
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PP 16:  Então vamos pensar no nosso jornal (contextualização), será que eu vou 
querer sobrecarregar? Se eu não fizer o meu trabalho meu colega vai ter que 
fazer e eu vou ficar folgado? Eu vou ficar sem nota? Então, por que é que 
todos devem participar? (pergunta que pede suporte para tomada de 
posição) 

PP 17:  Porque vai ser um trabalho em (faço um círculo no ar com o dedo). 
(oferecimento de suporte, PP direciona a resposta) 

Lara 7:  grupo. 
PP 18:  Grupo, vamos trabalhar em grupo [ espelhamento]de três pessoas. Então 

todos devem [modalização deôntica, estabelecimento de regra pelo 
professor] participar... Outra coisa alunos e... E ou para? E cumprir seu papel, 
pode ser? E se acontecer assim, eu tenho um grupo e meu grupo tá dando 
trabalho... (pedido de ponto de vista). (...) 

(...) 
PP 19:  Por exemplo, eu tenho um grupo, e meu grupo não tá legal, vou pegar essas 

três aqui que  estão sentadas juntas (Carol, Iara e Grazi), a Grazi chega e fala: 
olha professora PP, PT, a Iara tá muito folgada, meu grupo... Então eu já falei 
com ela, mas não resolveu, então vocês vão procurar a gente pra gente 
conversar com elas, em outro horário de aula, tá bom? (espelhamento com 
exemplo) O que mais pessoas, que a gente pode colocar como regra? De que 
maneira (=como) que a gente vai trabalhar? (questão controversa) 

Lara 8:  a gente pode colocar, por exemplo, nosso grupo vai super bem, e o da Naiara 
não tá indo muito bem, a gente pode ajudar elas? (ponto de vista) 

PP 20:  uma conversa entre os grupos? (interpretação com pedido de clarificação) 
Lara 9:  É... 
PP 21:  É, a gente pode pensar sobre isso sim. (concordância sem pedido de suporte) 

O que mais pessoal, só participação que garante que nosso grupo trabalhe 
bem? O que mais? (Pedido de expansão) 

Sara 1:  Discutir juntos.(apresentação de ponto de vista) 
PP 22:  Discutir? Como que discute? (Pergunta aberta-dimensão pragmática que 

pede  suporte) 
Sara 2:  Dar idéias (PP anota na lousa) 
PP 23:  isso é bem legal da gente discutir (Grazi continua virando para trás, pega 

material da Sara). Olha só, todo mundo tem idéias diferentes, não têm? 
(pergunta fechada) 

Joana 5:  juntando tudo, dá uma só (antecipação e complementação do raciocínio da 
PP)18 

PP 24:  mas como a gente vai fazer essa junção? (pedido de explicação) 
(Grazi mexe com Iara) 
Sara 3:  Na hora que tem que fazer, não pode ficar falando... (apresentação de 

explicação) 
PP 25:  Isso(Concordância sem suporte), mas como a gente vai dar idéias? Todo 

mundo pode falar? Como que vai ser isso? (Pedido de clarificação) 
Sara 4:  Ah, arrumado, cada um fala por vez... [ponto de vista] 
Lara 10:  Ergue a mão...[ponto de vista] 
PP 26: ótimo (modalização apreciativa), cada um fala por vez, erguer a mão, tá? 

Deixa eu falar uma coisinha para vocês (falo pausadamente porque estou 
anotando na lousa). Faz de conta que eu segui todas essas regras. Erguer... 
Eu fiz assim, ergui a mão e falei alguma coisa. Faz de conta que a gente tá 
discutindo assim, olha... Que cor vai ser a letra do nosso jornal? E daí eu 
falei assim: a letra vai ser vermelha porque chama a atenção. Daí a 
Jenifer levantou a mão e fala assim: que horas vai ser o recreio? Vocês 
perceberam? (exemplificação e pergunta fechada).   

Lara 11:  Diferente (complementação) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Categoria criada pela pesquisadora  
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PP 27:  contrária. Então qual seria a outra regrinha pra gente? (Pergunta aberta-
dimensão pragmática – estabelecimento de regras) 

Lara 12:  Discutir... Não ficar muito desviando o assunto.(apresentação de ponto de 
vista sem suporte) 

PP 28:  Isso (Concordância sem pedido de suporte), considerar o que o outro... 
(oferece suporte) 

Lara 13:  fala (complementação) 
PP 29:  considerar (PP anota) o que mais pessoal? (pedido de expansão) Só isso tá 

bom? (pergunta fechada) 
Alunos 2: Sim (concordância sem suporte) 
PP30:  Tem coisa importante pra gente combinar ainda? Só a questão de falar e 

participar já tá bom? De combinado? E quando tiver idéias muito diferentes, a 
gente vai brigar com o colega? (pergunta fechada- dimensão pragmática) 

Alunos 3: Não. 
PP 31:  o que a gente precisa fazer? (questão controversa) 
Jenifer 1: Conversar. (ponto de vista sem suporte) 
Lara 14: entrar num acordo. (ponto de vista sem suporte) 
PP32:  Legal (modalização apreciativa), como que eu posso colocar isso? (pedido de 

síntese/acordo) 
Joana 6:  sempre entender o outro.   
PP33:  Ouvir o outro e procurar... 
Lara 15:  entender. Entender? 
PP 34: pode ser. Só entender o outro? (pergunta fechada, dimensão pragmática) 
Lara 16: Buscar uma conclusão (apresentação de ponto de vista sem suporte) 
PP35: Pessoal, e no trabalho em grupo, como deve ser em relação aos colegas, aos 

professores?[sem suporte à resposta da aluna, mudança de tema para regras 
no trabalho em grupo] 

Lara 17: Tem que... Respeitar os colegas. 
PP 36: e o que é respeitar os colegas? (pergunta que pede explicitação do ponto de 

vista) 
Lara 18: É... 
Sara 5: Não excluir eles, participar, ouvir a idéia dele e deixar que ele ouça a sua 

(apresenta explicação). 
PP 37:  Como a gente pode resumir isso? (pergunta que pede síntese) 
Sara 6:  Ouvir, participar, não excluir.[oferece a síntese] 
PP 38:  Grazi, anota para mim essas regrinhas? Mais alguma coisa? (nomeia a aluna 

“problemática” como ajudante, pedido de outros pontos de vista) 
Lara 19:  só. 
PP 39:  Só? Pessoal, acho que aqui já temos algumas regras que dá para perceber 

como a gente vai trabalhar e se precisar nós modificamos algumas e incluímos 
outras. Você anota para mim, Grazi? (...). 

 

Para iniciar as interações, PP procurou estabelecer um contexto de atividade social que 

existe fora da escola: a redação de um jornal. Para isso, retomou os profissionais que atuam 

nesse local de trabalho. Ciente de que o homem, em um contexto que o transforma, também o 

planeja e nele interfere, como salienta Leontiev ao destacar o papel da comunidade num 

sistema de atividade, PP buscou organizar um contexto orientado por novas regras e divisão 

de trabalho, ou seja, romper com as tradicionais relações existentes na escola. Nesse primeiro 

encontro, a fim de esclarecer o que seria desenvolvido naquele momento e colocar o foco nas 

regras que organizariam as relações entre os participantes, a PP tentou situar os interlocutores 
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quanto à descrição e relevância da tarefa, para que pudessem entender e interagir diante das 

propostas que lhes eram apresentadas. Com esses objetivos, houve inúmeras perguntas 

iniciadas com o quê (foco no conteúdo) e, principalmente, como (foco no processo): (PP 1: O 

que são combinados? Como a gente vai agir em relação ao outro (...)).   

A tentativa de estabelecer novos tipos de relação e de mudar regras que, de certa 

forma, já estão estabelecidas historicamente, geraram conflitos, pois, como previsto por 

Engeström (2008), as ações dos sistemas de atividades são sempre ambíguas, caracterizadas 

pela surpresa e pela interpretação. Os conflitos podem provocar negociação, o que, de acordo 

com Engeström (2011), torna a ação potencialmente transformadora.   

Assim, no estabelecimento de regras como mediadoras das relações, momento central 

para que se reorganizasse o contexto de participação dos alunos, PP enfrentou dois tipos de 

conflitos, ambos explicados pela constituição dos sujeitos na sua relação com o ambiente 

cultural e com outros sujeitos (VYGOTSKY, 1934/2003): um deles é um conflito interno, em 

que ela procurou agir como organizadora de um contexto colaborativo, mas esbarrou na sua 

própria constituição histórica e formação docente. O segundo conflito refere-se a papéis já 

estabelecidos de professor e aluno, que se chocaram com a proposta da PP. 

O primeiro conflito a ser apontado aconteceu já no exórdio de PP 1, quando PP, no 

intuito de estabelecer a colaboração por meio de processos interacionais mediados, conforme 

pensado por Magalhães (2011), por meio de perguntas, introduz o assunto com estas, mas 

inicia com as retóricas, que não exigem respostas dos interlocutores, dado que quem pergunta 

já conhece as respostas (NININ, 2013) (PP 1: O que são combinados? Como a gente vai agir 

em relação ao outro, porque a gente vai agir em relação aos outros, porque a gente vai 

trabalhar muito assim, coletivamente e a gente vai trabalhar muito em grupo. Então, como a 

gente pode agir para trabalhar bem e trabalhar como (perguntas retóricas) se fosse mesmo 

uma redação de jornal? O jornal, gente, não é um trabalho para algumas pessoas?Tem gente 

que trabalha no jornal? Tem o repórter, quem mais trabalha no jornal? (Pergunta aberta- 

dimensão pragmática)). 

Ao empregar esse tipo de pergunta, PP procurou, como apontado por Fávero (2000), 

estabelecer e manter o contato, além de envolver os alunos com o que está sendo dito, mas as 

perguntas retóricas não permitem que os alunos se coloquem. Esse modo de agir da PP, 

levando em conta a premissa vygotskyana de que o desenvolvimento acontece na interação 

com o outro, considerado portador de mensagem da cultura (VYGOTSKY, 1934/2003), 

evidenciou-nos algumas experiências de escolarização da PP, nas quais o professor é a figura 

central.  
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Com tal tipo de organização de linguagem, PP tem o objetivo de levantar os 

conhecimentos prévios dos alunos quanto aos novos procedimentos que estão em discussão, 

relacionados aos papéis de aluno na produção do jornal, como mostra a última pergunta do 

turno (PP1(...) quem mais trabalha no jornal? (Pergunta aberta- dimensão pragmática)). 

Ainda no exórdio, o mecanismo de valoração (em PP 1: (...) o que a gente vai ter 

como regra pra gente trabalhar bem) já demanda uma resposta dos alunos em que está 

implícita uma avaliação do professor do que seria “trabalhar bem”. O sentido de “trabalhar 

bem” poderia ser trabalhar com alunos que fazem questionamentos e atuam como 

protagonistas no processo ensino-aprendizagem, ou, numa concepção tradicional e bastante 

frequente, poderia referir-se a alunos disciplinados, que cumprem todas as tarefas pedidas 

pelo professor.  

A primeira contradição a respeito de “trabalhar bem”  é visível quando a professora 

lança a pergunta, em PP 7: (...) o que a gente vai combinar aqui?. Em um primeiro momento, 

os alunos não respondem verbalmente, acostumados que estão a não terem espaço para se 

pronunciarem e proporem o que gostariam. No entanto, PP interpreta esse silêncio como uma 

atitude responsiva, conforme Bakhtin (1979/2011) e, orientando-se por ela, organiza seu turno 

seguinte: PP 8: Ficar sempre em silêncio assim? O silêncio remete-nos a uma compreensão 

historicamente construída de que o professor é a figura central que toma as decisões na sala de 

aula.  

Diante de nova pergunta de PP 8: Ficar sempre em silêncio assim?, outra situação 

demonstra um conflito de sentidos entre o que é ser aluno e qual é seu papel: a resposta  de  

Grazi 3: Bagunça revela a ambiguidade de sentidos citada por Engeström (2008) e uma zona 

de contradição, já que a escolha lexical (Bagunça) é um substantivo cuja semântica não 

condiz com o que se espera de um aluno na escola nem com o “trabalhar bem”, de PP. Na 

sequência, PP pede confirmação do ponto de vista da aluna (PP 9: Fazer bagunça, é isso?) e 

Grazi  nega sua fala  (Não falei nada, tava apontando [lápis] (risos)). Essa situação representa 

as “tensões estruturais historicamente acumuladas” citadas por Engeström (2011, p.609) em 

que relações dialéticas são expressas. 

O fato de Grazi não assumir sua fala, por reconhecer que poderia ser punida, expressa 

a compreensão da aluna de que as relações intra-escolares são baseadas na premiação e na 

punição, diferentemente da proposta de PP em estabelecer um espaço de interação em que 

houvesse o compartilhamento de significados por meio de possibilidades conjuntas e de ideias 

compartilhadas, como pensado por Liberali (2013). Os posicionamentos de Grazi 

possibilitam-nos perceber o que é ser aluna para ela e o que significam as regras da escola 

vivenciadas ao longo de sua vida. É importante lembrar que Grazi, conforme descrito no 
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capítulo metodológico, é uma aluna cujo histórico registrava agressões verbais ou físicas com 

professores e colegas, e que, talvez, essa sua maneira de interagir, diferente do que é social e 

convencionalmente aceito, representa a voz de alguém que não se enquadra nesse sistema e se 

contrapõe a ele por meio da “bagunça”.  

Esse ponto de vista da aluna sobre o que seria uma regra de participação representa a 

multiplicidade de vozes, um dos princípios da TASHC sugerido por Engeström (1999). É essa 

diversidade de posicionamentos que fazem da atividade uma fonte de negociação, porém, 

retornamos à contradição vicenciada por PP: a pergunta fechada no turno PP 8: Ficar sempre 

em silêncio assim?, sem um pedido de explicação ou de justificativa de Grazi e que poderia 

levar a aluna a explicitar suas razões, ou a repensar, também evidencia a dificuldade de PP em 

criar um contexto que privilegie a argumentação e o aprofundamento de discussões.   

Importante ressaltar que a atividade social considera o materialismo histórico-dialético 

(MARX, 1844/2004), pensamento que pressupõe a existência de conflitos e contradições em 

qualquer contexto, por isso, é natural esses diferentes pontos de vista se manifestarem. 

Também é esperado que, numa visão de sujeito situado histórica, social e culturalmente, 

regras e divisão de trabalho transpareçam nas relações estabelecidas por esses sujeitos, 

conforme preconiza Engeström (1999). Desse modo, as colocações de Grazi sobre o papel de 

aluno (fazer bagunça) ou sobre como fugir da punição da escola (não se responsabilizar por 

seu ponto de vista), bem como o agir da PP de não questionar a aluna na busca de expandir, 

esclarecer e pontuar essas contradições evidenciam-nos como a historicidade permeia as 

relações que estão sendo construídas. A relação dialética entre sujeito, comunidade, regras, 

divisão de trabalho e instrumentos permitem-nos compreender o fazer humano sob uma 

vertente que considera a estrutura social e individual.  

Outro ponto de vista divergente expresso por Grazi 3 aparece em Joana 3. Nos turnos 

Joana 3 e 4, a aluna sugere que “todo mundo tem que participar” e que participar é “o 

professor [dar] uma lição e você [aluno] fazer, ler”. A visão de professor como protagonista 

é endossada por tais falas, uma vez que a modalização deôntica “tem que” (Joana 3) e o 

mecanismo de coesão verbal, no verbo “dá” (Joana 4), no presente do indicativo empregado 

como evento frequentativo indicam a continuidade do ato em que o professor “dá” o que deve 

ser feito, de forma impositiva (“tem que”). A mesma modalização deôntica, empregada por 

Lara e Sara (Lara 17: Tem que... Respeitar os colegas, Sara 3: Na hora que tem que fazer), 

indica o conteúdo da proposição como algo que deve ou precisa ocorrer, obrigatoriamente 

(BRONCKART, 2009).  

Além disso, os verbos “dá”, “fazer”, “ler”, expressam processos materiais, relativos às 

ações no mundo físico (HALLIDAY, 1985/1994) e que indicam “práticas concretas” 
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(LIBERALI, 2013, com base em HALLIDAY, 1985/1994). A PP poderia, nesse momento, 

procurar romper com a usual centralidade do papel docente e fazer questionamentos como “a 

participação precisa sempre partir do que o professor pede? Por quê? Como poderia ser uma 

participação em que o aluno tivesse mais autonomia?”, mas isso não acontece e as relações 

verticais entre professor e aluno perpetuam-se.  

As modalizações apreciativas (“Ótimo”, em PP 11, PP 13, PP 26) também dão o tom 

de aprovação a um discurso que é próprio da escola, o de que “todo mundo tem que 

participar” (Joana 3), participar é “o professor [dar] uma lição e você (aluno) fazer, ler” 

(Joana 4). As concordâncias de PP com as colocações de Sara 3: Na hora que tem que fazer, 

não pode ficar falando.../ e  Lara 12: Discutir... Não ficar muito desviando o assunto, 

expressas nos turnos PP 25: Isso (...) e PP 28: Isso) também indicam as respostas “corretas” 

a serem dadas pelos alunos e funcionam como uma modalização apreciativa. 

Para compreender essas relações iniciais, é preciso considerar que, de acordo com a 

abordagem da TASHC, os sujeitos se constituíram ao longo de uma história, com identidades 

específicas moldadas no processo histórico, bem como as relações entre eles, a cultura da qual 

fazem parte e a própria atividade enfocada. Esse papel da historicidade remete-nos, também, à 

análise que Engeström (2008) faz do sistema de atividades, em que a divisão de trabalho, dada 

pelas regras, é apropriada por meio dos sentidos atribuídos pelos sujeitos em suas vivências 

na comunidade onde se encontram.  

Trata-se de uma interação em que a divisão histórico-cultural entre professor e aluno 

ainda define suas ações. O mecanismo de distribuição de vozes corrobora para a percepção do 

caráter dual que divide o grupo em dois posicionamentos com funções bem definidas e 

distintas. A professora usa a gente, para dar ideia de coletividade, mas a fala de Joana 4 (o 

professor dá uma lição e você [aluno] fazer, ler...) desconstrói essa visão.  

As contradições expressas nos diferentes sentidos atribuídos pelos participantes 

possibilitariam que fossem estabelecidas relações colaborativas, no sentido de que os sujeitos 

pudessem, intencionalmente, refletir sobre os problemas em foco, o que propiciaria a 

compreensão das ações e a expansão da atividade, como propõe Magalhães (2011). No 

entanto, observa-se que na relação que começou a ser construída, considerando-se ser a 

primeira interação entre os sujeitos de pesquisa, concomitantemente, houve abertura para que 

se instaurasse a colaboração crítica, ainda que essa abertura tenha se apresentado, em alguns 

momentos, como colaboração confortável, conforme Fullan e Hargreaves (2000), devido ao 

imediatismo e à ausência de reflexão e aprofundamento das discussões.   

O uso reiterado dos pronomes interrogativos o quê? (PP 1, 7, 11, 12, 21, 29, 31) e 

como? (PP1, 10, 19, 22, 24,25, 32, 35, 37) revelam que PP faz perguntas para que os alunos 
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apresentem seus pontos de vista, mas, raramente emprega o por quê? (PP 14 e 16), pronome 

interrogativo que possibilitaria aos estudantes o oferecimento de sustentação a seus 

posicionamentos (LIBERALI, 2013) e, consequentemente, permitiria o aprofundamento do 

processo argumentativo. Desse modo, a interação caracterizou-se como colaboração crítica 

quando os participantes expuseram seus pontos de vista com base em suas experiências e 

compreensões (MAGALHÃES, 2004), como em Grazi 3 e Lara 5, por exemplo; teve, 

também,características de colaboração confortável, se levarmos em conta que faltaram 

situações de concordância ou discordância (MAGALHÃES, 2004) e reflexão aprofundada dos 

sentidos (FULLAN e HARGREAVES, 2000).  

A construção de relações pautadas na colaboração crítica alcança maior possibilidade 

na pergunta plena de PP 1 (quem mais trabalha no jornal?), questão que, de acordo com 

Magalhães (2010), oportuniza  a colaboração crítica porque demonstra a intencionalidade em 

ouvir o outro e o interesse pelo que os alunos têm a dizer. A participação dos sujeitos 

envolvidos revela que o tópico discutido é relevante para eles (NININ, 2013), o que sugere 

que agem para construir um espaço de colaboração (MAGALHÃES 2010, 2011), como se 

constata na pertinência e na progressão do discurso (PONTECORVO, 2005), por exemplo, no 

levantamento das pessoas que trabalham num jornal: Sara 1: O editor, Lara 1: Quem escreve 

rápido,  Joana 1: O entrevistador, Joana 2: O repórter.  

É válido lembrar que, para Vygotsky (1934/2008), a colaboração possibilita o 

desenvolvimento nessas relações em que são compartilhados conhecimentos prévios e 

sistematizados, ou seja, a pergunta permitiu que os alunos apresentassem o que sabiam sobre 

o assunto e articulassem esse saber às novas relações que PP objetivava estabelecer, em que 

os alunos tivessem um papel definido - o de produtores de um jornal - diferentemente 

daqueles levantados por Grazi e Joana, respectivamente: fazer bagunça na sala ou cumprir as 

ordens do professor.  

Nesse momento, é possível afirmar que a ZPD é criada, na medida em que os alunos 

confrontam seus sentidos sobre como devem agir historicamente com o papel proposto por PP 

7: (...)  cada um tem um papel e é isso que vocês vão ter (...). Considerando-se que o 

desenvolvimento é um processo de construção e depende da aprendizagem nas interações 

sociais, como preconiza Vygotsky (1934/2008), essa é uma relação em que os alunos estão 

entrando em contato com uma proposta de agirem e se relacionarem com uma postura distinta 

da construída usualmente. Essa atividade mediada por perguntas elaboradas por PP é o início 

de um processo interpessoal cujo objetivo é que se transforme em um processo de natureza 

intrapessoal e, assim, constitua as funções psicológicas superiores dos alunos - de planejar, 
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antecipar, abstrair, comparar, associar elementos fundamentais para que possam assumir um 

ponto de vista e justificá-lo.   

A referência ao contexto que se pretende criar (PP 1: (...) trabalhar como se fosse 

mesmo uma redação de jornal) é fundamental para que se crie, implícita ou explicitamente, 

um contrato de participação (LIBERALI, 2013), a partir do qual os enunciadores atuam. Essa 

contextualização sobre o espaço-tempo em que os alunos atuariam e o papel social que 

assumiriam permitiu-lhes construírem conhecimento relativo às capacidades enunciativas 

envolvidas nas produções escritas que realizariam, como, por exemplo, a compreensão do 

papel social e do público-alvo, para escrever, de acordo com o que propõem Dolz e 

Schneuwly (2010). 

Há, nas interações, a preocupação de PP em estabelecer a colaboração crítica de modo 

que os alunos pudessem se expressar, descrever uma situação e organizar, eles próprios, por 

meio da linguagem, as regras e as relações. Com essa intencionalidade, PP elabora perguntas 

que possibilitam aos alunos protagonizarem essa ação (PP 1: (...) Como a gente vai agir em 

relação ao outro?, ou PP 19: De que maneira que a gente vai trabalhar?). 

Inicia-se um processo que organiza as interações para que haja colaboração na ação 

conjunta do grupo, com foco na construção do objeto, naquele momento: construir regras, 

papéis e combinados. Os sujeitos revelam interesse pela fala um do outro, visível, por 

exemplo, no desenvolvimento da coerência de raciocínio entre os interlocutores, coerência 

garantida por um fio condutor entre as falas dos participantes, fazendo avançar e progredir o 

objeto do discurso mediante a introdução de novos elementos e de problematização 

(PONTECORVO, 2005), como  expresso nos turnos de PP 21 a Joana 5, retomados, abaixo, 

em que se constrói como deve ocorrer a discussão entre os participantes. 

 
PP 21:  (...) O que mais pessoal, só participação que garante que nosso grupo trabalhe 

bem? (...) 
Sara 1:  Discutir juntos. (traz elementos novos) 
PP 22:  Discutir? Como que discute? (Pergunta aberta-dimensão pragmática) 

(problematiza) 
Sara 2:  Dar idéias (anoto na lousa) (traz elementos novos) 
PP 23:  (...) Olha só, todo mundo tem idéias diferentes, não têm? (problematiza) 
Joana 5 :  juntando tudo, dá uma só (generaliza)).  

 

Nesses turnos destacados, aqueles que apresentam sugestões de novos elementos (Sara 

2, Joana 5) provocam um compartilhamento de significado com foco na adição, 

compartilhamento que poderia ser mais rico se as problematizações fossem mais pontuadas a 

fim de trazer à tona as contradições. É possível verificar como alguns padrões de colaboração, 
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como a responsividade, a alteridade e a mutualidade, propostos por Ninin (2013), são 

construídos ou não são alcançados nesse momento, conforme apresento a seguir. 

Para analisar o padrão da responsividade, destacarei dois aspectos: as perguntas de PP 

e a explicitação dos pontos de vista, pelos alunos. PP elabora perguntas como artefato 

mediacional para o desenvolvimento próprio e o dos alunos. Embora ela empregue perguntas 

retóricas na abertura da aula, também há registro de questões para que os estudantes 

expressem seu pensamento de acordo com a visão de mundo própria e experiências 

individuais e socioculturais,  como em PP 12: O que a gente vai fazer com esse aluno que não 

quer participar? (Questão controversa), ou em PP 18: (...) E se acontecer assim, eu tenho um 

grupo e meu grupo tá dando trabalho. (pedido de ponto de vista).  

Tais perguntas garantem o comprometimento com a participação de PP e dos demais 

envolvidos, uma vez que revelam interesse em que todos apresentem seus posicionamentos. A 

explicitação de pontos de vista, uma das regras de participação da responsividade (NININ, 

2013), é observável, por exemplo, no turno Lara 8 (A gente pode colocar, por exemplo, nosso 

grupo vai super bem, e o da Naiara não tá indo muito bem, a gente pode ajudar elas?).  

Outra característica da responsividade, a articulação de pontos, acontece quando PP 

também busca articular as respostas com pedidos de clarificação de pontos de vista 

individuais que possam impulsionar transformações, como em PP 25: (...) mas como a gente 

vai dar idéias?(...) Como que vai ser isso? (Pedido de clarificação). Tais perguntas 

demonstram interesse em que os alunos possam explicitar suas visões em direção a uma 

construção - no caso, de regras - que conte com a contribuição de todos.   

O estabelecimento da responsividade, no entanto, é comprometido, em alguns 

momentos, pela ausência de resposta dos alunos. Talvez isso justifique o fato de PP repetir a 

mesma pergunta, como em PP 7: (...) o que a gente vai combinar aqui?, seguida de silêncio 

que leva à reformulação da pergunta, em PP 10: como a gente vai combinar? A reformulação 

da pergunta por meio da substituição do pronome “que” (PP7) por “como” (PP10) suscita uma 

resposta de Joana 4, o que sugere que, nessa situação, embora ambas as perguntas sejam 

descritivas (NININ, 2013) e solicitem a exemplificação de ações, a segunda, mais voltada ao 

processo de como seria essa ação, provocou maior envolvimento dos alunos e responsividade 

no sentido bakhtiniano de colocar o sujeito em uma posição discursiva ativa.  

É válido ressaltar que a repetição de perguntas e até mesmo de pedidos de expansão, 

como em PP 21: (...) O que mais? E em PP 29: (...) o que mais, pessoal?, também revelam a 

preocupação de PP de estabelecer relações em que a interação e a conversação possam 

efetivar-se em um espaço de compartilhamento de significados, conforme propõe Pontecorvo 
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(2005), de modo a distanciar-se das relações horizontais comumente vislumbradas nas 

escolas. 

Questionamentos como: PP 1: (...) Como a gente vai agir em relação ao outro? (...), 

ou PP 11: (...) o que que é participar pessoal, demonstram  a intencionalidade em promover a 

alteridade (NININ, 2013), pois se tratam de perguntas cujas respostas dependem do ponto de 

vista do outro e, discursivamente, não estão pré-estabelecidas. Porém, historicamente, a 

resposta predeterminada, típica do discurso escolar, transparece em Joana 4: Participar é 

quando, por exemplo... é quando o professor dá uma lição e você fazer, ler.  

A deliberação (NININ, 2013) também é observada na construção da linguagem 

argumentativa com vistas à explicitação e fundamentação de pontos de vistas, como se vê nos 

turno PP19 a PP25, retomados aqui, em que perguntas e respostas contribuem para a 

construção de uma regra de participação. 

 
PP 19:  (...) O que mais, pessoas? (pedido de expansão) De que maneira que a gente 

vai trabalhar? (questão controversa) 
Lara 8:  a gente pode colocar, por exemplo, nosso grupo vai super bem, e o da Naiara 

não tá indo muito bem, a gente pode ajudar elas? (ponto de vista) 
PP 20:  uma conversa entre os grupos? (pedido de clarificação) 
Lara 9:  É...(concordância sem suporte) 
PP 21:  (...) só participação que garante que nosso grupo trabalhe bem? O que mais? 

(Pedido de expansão) 
Sara 1:  Discutir juntos. .(apresentação de ponto de vista) 
PP 22:  Discutir? Como que discute? (Pergunta aberta-dimensão pragmática que 

pede suporte) 
Sara 2:  Dar idéias (PP anota na lousa) .(apresentação de ponto de vista) 
PP 23:  (...). Olha só, todo mundo tem idéias diferentes, não têm? (pergunta fechada) 
Joana 5 :  juntando tudo, dá uma só (antecipação e complementação do raciocínio da PP) 
PP 24:  mas como a gente vai fazer essa junção? (pedido de explicação) 
Sara 3:  Na hora que tem que fazer, não pode ficar falando... (apresentação de 

explicação) 
PP 25:  Isso(Concordância sem suporte), mas como a gente vai dar idéias? Todo 

mundo pode falar? Como que vai ser isso? (Pedido de clarificação) 
 

Nota-se que, a partir de uma questão controversa (PP 19: (...) De que maneira que a 

gente vai trabalhar?), novo ponto de vista é apresentado (Lara 8: a gente pode colocar, por 

exemplo, nosso grupo vai super bem, e o da Naiara não tá indo muito bem, a gente pode 

ajudar elas?), seguido de um pedido de clarificação (PP 20: uma conversa entre os grupos?) 

E, mais tarde, de um pedido de expansão (PP21: O que mais?), que desencadeia novo ponto 

de vista (Sara 1: Discutir juntos) e pedido de suporte (PP 22: (...) Como que discute?). A 

partir daí, os turnos Sara 2: Dar ideias, Joana 5: juntando tudo, dá uma só, Sara 3: Na hora 

que tem que fazer, não pode ficar falando..., Sara 4: (...) cada um fala por vez e Lara 12: 

Discutir... não ficar muito desviando o assunto, retomam algo que já foi dito (o que é 
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discutir), e as perguntas de PP 22 ( Discutir? Como que discute?) e PP 25 ((...),Como que vai 

ser isso?) permitem que os sujeitos clarifiquem o que está em pauta e aprofundem a discussão 

(MAGALHÃES, 2010). 

Nesse trecho, vemos a argumentação como diálogo, conforme pensado por Mateus 

(2013), em que a experiência pessoal é considerada como fonte de conscientização, buscando-

se, a partir dos múltiplos pontos de vista, uma compreensão compartilhada. Os participantes 

procuram expandir suas concepções ;a resposta sobre como deveria ser a participação é uma 

solução encontrada a partir de respostas que se complementam (Sara 1: Discutir juntos, Sara 

2: Dar idéias, PP 23: (...). Olha só, todo mundo tem idéias diferentes, não têm?, Joana 5 : 

juntando tudo, dá uma só).   

Na organização das perguntas formuladas por PP e que poderiam levar os alunos a se 

justificarem, observa-se que a própria PP, muitas vezes, assume esse papel e antecipa as 

possíveis justificativas, como em PP 14: Esse aluno é importante para a gente? Ele é 

importante, sabe por quê? Porque se a gente tá falando que cada aluno vai ter um papel, se 

esse aluno não fizer o papel dele, quem vai precisar fazer. No entanto, repensa e retoma a 

pergunta (PP 16: (...) Então, por que é que todos devem participar?), modo de agir que revela 

a preocupação em promover a mutualidade (NININ, 2013), a fim de garantir que os alunos se 

pronunciem. Esse repensar de PP também demonstra o conflito a respeito de sua constituição 

como docente e a intencionalidade em mudar seu agir para criar contextos para que os alunos 

se posicionem. As características a respeito de refletir sobre si próprio e a práxis, de acordo 

com Magalhães (2011), são típicas da colaboração crítica. PP deseja romper com a prática 

discursiva unidirecionada, como acontece em PP 14, e busca estabelecer, na retomada da 

pergunta (em PP 16), uma relação em que haja envolvimento de todos os participantes, em 

que se efetive um modo de agir como proposto por Edwards (2007), no qual o sujeito trabalha 

com o outro para expandir o objeto que compartilham, incluindo a reciprocidade e o 

fortalecimento mútuo de competências para melhorar a ação coletiva da comunidade. 

Quanto às perguntas de PP, prevalecem as do nível pragmático, algumas delas até 

poderiam ser problematizadas e elevadas ao nível epistêmico, como a do turno PP1: (...) 

Quem mais trabalha no jornal?, que poderia especificar o que os profissionais de um jornal 

fazem e como isso poderia ser relacionado à AS desenvolvida pela sala. A pergunta Como que 

discute? (PP 22) também poderia ser elevada ao nível epistêmico, mas PP centra-se sobre o 

objetivo dessa aula de organizar as regras de participação. A dimensão pragmática da 

discussão também pode ser representada na fala de Sara 3: Na hora que tem que fazer, não 

pode ficar falando...,em que a PP poderia sistematizar os modos de discussão que contribuem 



134	  

	  
	  

para a colaboração, como considerar a fala do outro, falar na fala do outro, relacionar dizeres, 

como pensado por Magalhães (2010).  

Procurando romper com essa concepção, PP também procurar fazer perguntas que 

permitam aos sujeitos expandirem suas ideias para serem compreendidas por si e para os 

outros (Ninin, 2013),  como em PP 11: (...) O que é participar, alunos? e PP 25: (...) Como 

que vai ser isso? (Pedido de clarificação), perguntas que possibilitariam aos sujeitos se 

colocarem, ao invés dela mesma propor e impor regras.  

Outras situações, como em PP 19: (...) O que mais, pessoas?,  a PP também emprega 

perguntas de expansão que, conforme Ninin (2013), possibilitam abrir espaço para que os 

alunos possam expandir e avançar o raciocínio, no caso, isso se materializa na colocação de 

Lara 8, que propõe ajuda aos grupos que precisarem. 

As interações possibilitaram o estabelecimento da ZPD na medida em que os 

envolvidos agiram colaborativamente na negociação e na produção de significados que 

pressupõem novas organizações, como no turno Lara 8: a gente pode colocar, por exemplo, 

nosso grupo vai super bem, e o da Naiara não tá indo muito bem, a gente pode ajudar elas?, 

em que a aluna propõe uma organização que difere da tradicional centralidade docente.  

Outros exemplos também revelam que os alunos iniciam processo de tornarem-se os 

organizadores da sala como no trecho: 

 
Sara 1:  Discutir juntos. 
PP 22:  Discutir? Como que discute? (Pergunta aberta-dimensão pragmática que 

pede suporte) 
Sara 2:  Dar idéias (PP anota na lousa) 
PP 23:  (...) Olha só, todo mundo tem idéias diferentes, não têm? 
Joana 5:  juntando tudo, dá uma só. 

 
Há ainda momentos em que a organização da linguagem favorece que alunos e 

professores construam um significado compartilhado, por exemplo, no turno PP32 a Sara 6: 

 

PP32:  Legal, como que eu posso colocar isso? 
Joana 6:  sempre entender o outro.  
PP33:  Ouvir o outro e procurar... 
Lara 15:  entender. Entender? 
PP 34:  pode ser. Só entender o outro? 
Lara 16:  Buscar uma conclusão 
PP35:  Pessoal, e no trabalho em grupo, como deve ser em relação aos colegas, aos 

professores? 
Lara 17:  Tem que... Respeitar os colegas. 
PP 36:  e o que é respeitar os colegas? 
Lara 18:  É... 
Sara 5:  Não excluir eles, participar, ouvir a idéia dele e deixar que ele ouça a sua. 
PP 37:  Como a gente pode resumir isso? 
Sara 6:  Ouvir, participar, não excluir. 
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Um modo de agir específico, que foge do acaso e da espontaneidade, mais voluntário e 

intencional, trata-se de uma agência intencional, como proposto por Edwards (2007). É 

gradualmente construído pelos alunos ao longo da pesquisa. As relações passam a ser mais 

horizontais e outros padrões de colaboração (NININ, 2013) são desenvolvidos. PP percebe a 

necessidade de descentralizar seu papel e os alunos começam a assumir novas 

responsabilidades, como realizar a sessão reflexiva do dia ou conduzir atividades. 

Para demonstrar isso, recorro a um excerto extraído da aula 14, do dia 3 de outubro de 

2013. Nessa aula, as alunas, Jenifer, Eli e Iara, ficaram encarregadas de explicar e conduzir 

uma tarefa de revisão de uma das notícias produzida por um dos grupos. No mesmo dia, 

anteriormente à gravação transcrita, substituí um professor da turma, que havia faltado, e 

aproveitei o momento para reunir-me e com essas três alunas e apresentar-lhes a tarefa que 

iriam conduzir com a classe. As alunas combinaram que Eli e Jenifer conduziriam as 

discussões, enquanto Iara digitaria as alterações sugeridas pela turma na notícia. 

Já no início da aula, os alunos sentaram-se em grupos. Colocaram-se em pé, à frente 

da sala, as duas professoras, Jenifer e Eli. Iara sentou-se à frente, do lado direito, para digitar 

as alterações no texto, que era projetado na lousa para que todos acompanhassem a revisão. O 

objetivo da atividade apresentada pelas alunas era revisar uma notícia. O conteúdo temático 

ressaltado nesse momento foram os aspectos enunciativos, linguísticos e linguístico-

discursivos da notícia. 

 
Excerto 2: 03 de outubro de 2013 (momento após sessão reflexiva) 
PP 1: então, pessoal, a Jenifer e as meninas vão conduzir a nossa revisão de texto, 

vamos lá meninas. (Exórdio)  
[Alunos entregam textos para os grupos] 
PP 7:  Explica, meninas, o que eles vão fazer agora. (ordem/pedido) 
Jenifer 1: vocês vão ler esse texto, vão elaborar e vão ver o que tá faltando, o que vocês 

quer que tira, o que vocês quer que coloca... (pergunta declarativa) 
Eli 2:  assim,  se quiser acrescentar no texto, grifar algo no texto, tipo assim, grifar 

uma data, se quiser acrescentar... (complementação de pergunta 
declarativa) 

PP 8:  daí vocês escrevem aí no texto e vocês vão... falar e sugerir pra elas. 
(complementação de pergunta declarativa) 

(...)  
[alunos começam a a trabalhar em grupos, Jenifer e Eli passam pelos grupos] 
Jenifer 4:  alguém tem dúvida?  
Lara 5:  professora Eli, sem ser os alunos, como que chama?  (pergunta epistêmica) 
Sara 1:  é, tem os alunos, os educandos e como que chama o outro? (pergunta 

epistêmica) 
 [Eli faz expressão de que não sabe, Jenifer passa pelas mesas, alunos a chamam]. 
PT 2:  discentes. (réplica simples) 
 [Passam-se 4 minutos, Jenifer retoma a atividade] 
(...) 
Jenifer 8: vamos lá, o grupo do Adriano, uma pergunta(+)(+)(+). Como podemos 

melhorar esse texto? (pergunta aberta com controvérsia, epistêmica) 
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Naiara 1: ao invés de começar com “alunos”, começar com “os alunos” (sugestão de 
acréscimo de elementos) 

 (...) 
PP 18: (...) Você tem mais alguma [sugestão], Naiara? (pedido de mais sugestões) 
Naiara 3:  “participando do spelling be”, daí , entre aspas, soletrando em inglês. 

(sugestão de acréscimo de elementos) 
PP 19:  ótimo (modalização apreciativa), explicar o que é... não é entre aspas, né, 

gente, qual é o sinal de pontuação que eu vou usar aí? (pergunta de 
dimensão epistêmica) 

Alice 1:  com... entre parênteses! 
PP 20:  isso, parênteses, que servem para dar uma explicação. (concordância com 

acréscimo sem pedido de suporte) 
 (...) [Daniela levanta a mão] 
Jenifer 9:  pode falar, Daniela. (distribuição de voz) 
Daniela 1: No “5 de agosto” pode pôr também de 2013 (sugestão de acréscimo de 

elemento novo de forma modalizada)  
 (...) 
PP22:  (...) vocês acham que 2013 é importante colocar? (pergunta fechada) 
Jenifer 10: é, porque depois vai ler alguém e vai falar, “mas que dia”? 

(apresentação de ponto de vista com suporte). 
PP 23:  então, põe aí 5 de agosto de 2013, o que mais o grupo tem pra falar? (pedido 

de mais sugestões) 
Naiara 4: não sei se é uma boa ideia, mas eu tava pensando em colocar horas.(ponto de 

vista de forma modalizada) 
PP 24:  tá, a gente pode pôr em que horas isso aconteceu (...) Eu não posso mais 

conduzir a atividade suas. Tenho que deixar elas. [saio da frente e do lado das 
condutoras da atividade] 

Jenifer 11:tem mais alguma, Naiara? (pedido de mais sugestões) 
 [aluna nega com a cabeça] 
(...) 
Caio 2:  sabe onde tá ‘coordenado pela professora Soraia’, nós colocamos, é:: 

professora de inglês, Soraia. (acréscimo de novos elementos) 
PP27:  ótimo (modalização apreciativa) 
[...] 
Jenifer 14: tem mais alguma, Caio? (...) (pedido de mais sugestões, distribuição de voz) 
Caio 3:  daí nós colocamos... “os alunos apresentaram no pátio da escola” nós 

colocamos “os alunos apresentaram no pátio da escola para que todos 
assistissem” (acréscimo de novos elementos) 

[Alunos aguardam Iara digitar].  
(...) 
Jenifer 16: algum grupo tem mais alguma sugestão? (pedido de mais sugestões) 
Joana 1: como incentivo para que os alunos melhorassem e praticassem o inglês.  

(acréscimo de novos elementos) 
(alunos continuam a dar sugestões). 
(Iara digita, professora-pesquisadora comunica que precisa sair da sala para atender a uma 

tarefa da direção, alunos ficam sob responsabilidade somente da professora-
titular) 

PT 1:  olha, vamos lá para a sugestão da Karina. 
Karina 1: lá onde tem, é:: “As finalistas foram: Naiara, Karina, Gabriela, Gabriele e 

Maria Beatriz que (+) passou por problemas de saúde e não pôde participar da 
final, mas foi conside/considerada (gaguejou) e recebeu premiação.” 
(acréscimo de novos elementos) 

Sara 2:  isso, ao invés de a gente pôr uma das finalistas, a gente pode trocar isso por:  
Karina: foi considerada, vírgula, e [recebeu premiação (Sara e Karina falam juntas)] 

(sugestão de acréscimo de novos elementos) 
[Iara digita]   
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(...) 
Sara 2:  professora, eu acho. Professoras, eu acho legal a gente pôr ...a série delas, tipo, 

a Naiara, é da nossa série. (sugestão de acréscimo de novos elementos de 
forma modalizada) 

Karina 3 : a Karina do 7º A, Gabriela... (acréscimo de novos elementos) 
Jenifer 5: Karina do 8º B (complementação) 
Sara 3:  é, a gente pode pôr isso (concordância sem expansão e sem pedido de suporte) 
PT 8:  tá, então Iara, como é que a gente vai fazer, vamos por partes. 

 
É possível notar que a organização do contexto enunciativo propicia o ensino-

aprendizagem de forma distinta da transmissão de saberes e do protagonismo assumido pelo 

professor, de forma que os alunos puderam, nesse contexto, vivenciar a substituição de 

práticas sociais existentes por uma situação escolarizada que inclui a idéia de aprendizagem 

como desenvolvimento de novas formas históricas de atividade, conforme pensado por 

Engeström (1999).  

Observa-se o estabelecimento de novas regras de participação já no exórdio de PP1 

(PP 1.: então, pessoal, a Jenifer e as meninas vão conduzir a nossa revisão de texto, vamos lá 

meninas.), quando Jenifer, Eli e Iara assumem o papel de conduzir a aula. Os alunos também 

se responsabilizam pela tarefa de revisar o texto em discussão. A transformação das regras, 

perceptíveis a partir dos papéis assumidos pelos alunos, são, de acordo com Engeström 

(2011), fruto da negociação de conflitos, como os do excerto 1, considerados tentativas 

inovadoras para mudar a atividade.  

A alteração do contexto enunciativo permitiu que fosse criada ZPD para que dois 

conteúdos fossem construídos. Um deles é o desenvolvimento de um novo modo de agir e o 

outro refere-se às capacidades discursivas envolvidas na elaboração do texto em revisão - a 

notícia. Será abordada, primeiramente, a colaboração nas relações estabelecidas e, na 

sequência, o significado compartilhado sobre as capacidades discursivas. 

Na análise dos padrões de colaboração propostos por Ninin (2013), verifica-se o 

desenvolvimento da mutualidade, da humildade e cuidado, da interdependência e da 

deliberação. 

A mutualidade é garantida pelo espaço de pronunciamento assegurado para que todos 

os envolvidos possam pronunciar-se, como expressam os turnos não só da PP (PP 18: 

(...)Você tem mais alguma [sugestão], Naiara?, PP 23: (...)o que mais o grupo tem pra 

falar?), como também dos alunos (Jenifer 11: tem mais alguma, Naiara?,  Jenifer 14: tem 

mais alguma, Caio?, Jenifer 16: algum grupo tem mais alguma sugestão?). As perguntas 

revelam a importância dada à participação de todos, reforçadas pela avaliação positiva 

presente nas modalizações apreciativas de PP 19 e 27 (ótimo) ou pela concordância de PP 20: 

isso (...). 
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Essa preocupação em criar possibilidades para que os alunos participem, decidam e 

sejam protagonistas também é observável na reflexão em voz alta (PP 24: (...) Eu não posso 

mais conduzir a atividade suas. Tenho que deixar elas.), enunciado que  indica a tomada de 

consciência e representa um modo de agir e pensar como proposto por Magalhães (2011), no 

qual a organização da linguagem, de forma intencional e reflexiva, volta-se à análise e 

compreensão das próprias ações e, consequentemente, ao desenvolvimento.  

Percebe-se o padrão de humildade e cuidado à medida que posicionamentos pessoais 

são preteridos, naquele momento em que muitos alunos poderiam colocar seus pontos de vista 

contrários à tarefa proposta, mas, em vez disso, apresentam sugestões sobre como completar 

as capacidades discursivas da notícia revisada e voltam-se para a construção de algo de 

interesse comum, observável nas sugestões de Naiara 1: ao invés de começar com “alunos”, 

começar com “os alunos” e Naiara 3: “participando do spelling be”, daí , entre aspas, 

soletrando em inglês. (sugestão de acréscimo de elementos). A modalização presente em 

Daniela 1 (No “5 de agosto” pode pôr também de 2013) pode ser compreendida como uma 

atitude da aluna na defesa do que sugere sem imposição, mas também como um convite à 

participação, que abre espaço à expansão dialógica, no turno que desencadeia uma pergunta 

que, embora fechada, traz um verbo que indica opinião (KOCH, 2010), revelando interesse 

pelo ponto de vista da sala e requerendo discordância ou concordância: PP 22: (...) vocês 

acham que 2013 é importante colocar?. É perceptível que a argumentação atua de forma a 

favorecer o estabelecimento de relações colaborativas, em que múltiplos pontos de vista 

promovem uma compreensão compartilhada (MATEUS, 2013).  

O turno de Jenifer 10 (é, porque depois vai ler alguém e vai falar, “mas que dia”? 

(apresentação de ponto de vista com suporte)) revela o desenvolvimento da responsividade, 

como sugerido por Ninin (2013), quando a aluna concorda com a pergunta de PP 22 e 

também oferece sustentação ao seu ponto de vista, mostrando que a pergunta atuou como 

artefato mediacional para desenvolvimento da aluna.  

A deliberação também é visível nessa interação, como na fundamentação do ponto de 

vista, uma das características desse padrão de colaboração (NININ, 2013), observado em 

Jenifer 10 (é, porque depois vai ler alguém e vai falar, “mas que dia”?). Outros exemplos 

que contribuíram para a construção da deliberação estão presentes no excerto: um deles 

acontece no turno PP 19, quando PP oferece sustentação à sugestão de Naiara 3 sobre 

especificar o significado do termo “spelling be” (PP 19: (...) para “explicar o que é...”). Em 

PP 20, PP apresenta sustentação para o uso dos parênteses (servem para dar uma explicação) 

e Joana 1, na complementação da notícia revisada, acrescenta uma justificativa para que o 
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“Spelling be” acontecesse na escola: “como incentivo para que os alunos melhorassem e 

praticassem o inglês”.   

Observa-se, também, a interdependência entre os participantes: os alunos estão 

envolvidos uns com os outros, compartilham de um mesmo objeto e encontram-se 

dependentes uns do pensar dos outros porque acrescentam novos elementos a um texto 

coletivo e garantem, assim, o desenvolvimento e a pertinência (PONTECORVO, 2005) 

durante a interação. Os turnos entre Naiara 1 e Naiara 4 comprovam a presença de 

mutualidade, cuidado e interdependência: 

 
Naiara 1: ao invés de começar com “alunos”, começar com “os alunos” (sugestão de 

acréscimo de elementos) 
 (...) 
PP 18:  (...)Você tem mais alguma [sugestão], Naiara? (pedido de mais sugestões) 
Naiara 3: “participando do spelling be”, daí , entre aspas, soletrando em inglês. 

(sugestão de acréscimo de elementos) 
PP 19:  ótimo (modalização apreciativa), explicar o que é... não é entre aspas, né, 

gente, qual é o sinal de pontuação que eu vou usar aí? (pergunta de 
dimensão epistêmica) 

Alice 1:  com... entre parênteses! 
PP 20:  isso, parênteses, que servem para dar uma explicação. (concordância com 

acréscimo sem pedido de suporte) 
 (...) [Daniela levanta a mão] 
Jenifer 9: pode falar, Daniela. (distribuição de voz) 
Daniela 1: No “5 de agosto” pode pôr também de 2013 (sugestão de acréscimo de 

elemento novo de forma modalizada)  
 (...) 
PP 22:  (...) vocês acham que 2013 é importante colocar? (pergunta fechada) 
Jenifer 10: é, porque depois vai ler alguém e vai falar, “mas que dia”? (apresentação de 

ponto de vista com suporte). 
PP 23:  então, põe aí 5 de agosto de 2013, o que mais o grupo tem pra falar? (pedido 

de mais sugestões) 
Naiara 4: não sei se é uma boa ideia, mas eu tava pensando em colocar horas.(sugestão 

de acréscimo de novos elementos de forma modalizada) 
 

Esse discurso “pleno de palavras dos outros” (BAKHTIN, 1979/2011, p.294), em que 

não somente o professor indica, propõe, fala, mas em que o aluno apropria-se e externaliza a 

voz do professor, fazendo das “palavras alheias” (BAKHTIN, 1979/2011, p.294) palavras 

próprias, demonstram um ato de criatividade. Vale lembrar que a criatividade, para Vygotsky 

(1930/1999), desenvolve-se em processos de interação num contexto cultural e encontra-se 

em qualquer situação em que seja possível combinar, modificar e criar algo novo, no caso, 

novos modos de agir, sugestões, palavras, termos como em Caio 2: sabe onde tá ‘coordenado 

pela professora Soraia’, nós colocamos, é:: professora de inglês, Soraia, ou Karina 1: lá 

onde tem, é:: “As finalistas foram: Naiara, Karina, Gabriela, Gabriele e Maria Beatriz que 
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(+) passou por problemas de saúde e não pôde participar da final, mas foi 

conside/considerada (gaguejou) e recebeu premiação.” 

A confiança, elemento fundamental em relações colaborativas, segundo John-Steiner 

(2000), possibilita a colocação de vários alunos, criando-se um contexto de colaboração que 

favorece o estabelecimento da ZPD e, na visão de John-Steiner (2000), permite aos 

participantes aumentarem seu repertório de expressão cognitiva  e emocional  e envolverem-

se em uma nova atividade em que a aprendizagem ocorre por meio das ações dos sujeitos e de 

seus parceiros. Importante ressaltar que a confiança reforça os padrões de mutualidade, 

humildade e cuidado e interdependência (NININ, 2013) já analisados nesta tese. 

Ainda, conforme Jonh-Steiner (2000), a confiança entre os participantes favorece a 

postura de correr riscos que, como podemos observar, nessa interação, são assumidos pelos 

alunos: eles apresentam suas sugestões, assumem o risco delas não serem aceitas ou serem 

ridicularizadas e, para chegar a um consenso sobre a nova organização do texto, precisam 

aprender a ouvir atentamente um ao outro, com uma atenção especial e com um propósito 

comum, criando, assim,  ZPD para si e para o outro. Vale lembrar que, na análise do excerto 

1, quando PP iniciou a discussão sobre regras (página 122), os alunos silenciaram-se, o que 

pode sinalizar o receio de serem punidos ou a falta de confiança para se posicionarem. Nesse 

contexto, esse novo modo de agir em que riscos são enfrentados pode ser visto como um 

avanço nas relações.   

Quanto à ZPD voltada para o desenvolvimento do conhecimento epistêmico, ou seja, 

das capacidades de ação envolvidas na produção dos gêneros, as sugestões de Daniela 1 e 

Caio 2 (Daniela 1: No “5 de agosto” pode pôr também de 2013,  Caio 2: sabe onde tá 

‘coordenado pela professora Soraia’, nós colocamos, é:: professora de inglês, Soraia) 

indicam que os alunos conscientizaram-se de que outras pessoas, além das que convivem na 

escola, seriam leitores do jornal e, por isso, seria importante que atentassem para as 

capacidades enunciativas e discursivas (SCHNEUWLY e DOLZ, 2010) d’O Estudantil, no 

caso, as que se referem ao destinatário, ao espaço de circulação e ao relato de detalhes do fato 

noticiado.  

Outros turnos com sugestões dos alunos para acrescentar informações à notícia 

também revelam que aprenderam sobre as capacidades discursivas relacionadas a esse gênero, 

como, por exemplo, nas sugestões apresentadas por eles para que fossem acrescentados dados 

como o significado de “Speeling be” (em Naiara 3: (...) entre aspas, soletrando em inglês.), o 

horário do evento (Naiara 4: (...) mas eu tava pensando em colocar horas), e a finalidade 

(Caio 3: (...) para que todos assistissem e Joana 1: como incentivo para que os alunos 

melhorassem e praticassem o inglês).   



141	  

	  
	  

Quando os alunos passam a agir como produtores de uma notícia, cientes da 

importância de apresentar a maior quantidade possível de informações sobre o fato porque os 

leitores não vivenciaram o que está sendo noticiado, criam, de acordo com Newman e 

Holzman (2002), espaços entre quem são, quem estão se tornando e o que poderão vir a ser, 

pois, na construção da ZPD, estão agindo além do que são (estudantes) e fazendo algo que 

ainda não sabem, ou seja, atuando como jornalistas, revisores de texto e, alguns alunos, como 

professores. 

Em suma, as interações possibilitaram que acontecessem transformações de papéis, 

regras e modos de agir e favoreceram um movimento colaborativo entre os participantes. 

Passemos, então, à análise da pergunta 2, na próxima seção.  

 

 

5.2  Organização das Relações Interacionais na Construção das Capacidades de 

Linguagem Relativas à Produção do Artigo de Opinião (AO) 

 

Esta seção está organizada para analisar os modos de apropriação das capacidades de 

linguagem relacionadas à produção do AO. Para isso, serão analisados excertos em que se 

observam as relações entre professora pesquisadora e alunos e cujo foco está na compreensão 

e apropriação das capacidades de linguagem que organizam a produção do artigo de opinião. 

As interações revelam como a historicidade orientou e moldou as relações iniciais entre 

participantes com esse objetivo. Para analisar essa interação, o ponto de partida será a 

primeira aula em que o conteúdo AO foi discutido por toda a sala, a aula 4 do dia 29 de 

agosto. 

Após organização da sala, PP apresentou a tarefa que seria realizada no dia: correção 

da proposta de leitura e interpretação desenvolvida na aula 3 (26 de agosto) (atividade descrita 

no Anexo I). Cada grupo realizou o estudo sobre determinado gênero e a socialização visou 

assegurar que todos os alunos conhecessem a organização dos diferentes gêneros. Nessa aula, 

os alunos que realizaram a tarefa de reconhecimento do AO, por meio da leitura de um AO 

sobre o uso de boné na escola, publicado na última edição do jornal O Estudantil, produzido 

por outra turma, deveriam apresentar as respostas da tarefa. PP e PT encontravam-se ora na 

frente da sala, ora circulando entre os alunos.  

Os temas da aula foram divididos de acordo com as três capacidades de linguagem, 

conforme abordadas na aula, na sequência: de ação, discursiva e linguístico-discursiva, 

respectivamente, excertos 3, 4 e 5. 
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Excerto 3: 29 de agosto de 2013 
PP 14:  (...) para que serve um artigo de opinião? (...) (pergunta aberta-dimensão 

epistêmica) 
Joana 2:  É uma história, relatar e descrever acontecimentos verídicos para denunciar e 

questionar uma situação, descrever e discutir um tema . Um acontecimento de 
forma completa para que o leitor se informe sobre algo. Defender um ponto de 
vista por meio da argumentação. (resposta extraída do próprio exercício 
realizado pelo grupo, Anexo I) 

PP 15:  Gente, o objetivo de um artigo de opinião não é tudo isso, é um só, para que 
serve um artigo de opinião? (retomada de pergunta inicial) Para relatar alguma 
coisa, para descrever alguma coisa ou para defender alguma coisa? 
(espelhamento parafraseado de Joana 2, pergunta fechada) 

Lara1, Joana 3: Defender alguma coisa... (Ponto de vista) 
PP 16:  Para defender um ponto de vista, tá? (Espelhamento com expansão sem 

suporte) 

 
A historicidade do papel docente no contexto escolar, fruto das vivências de PP como 

aluna ou professora, é claramente percebida nas primeiras interações voltadas à apropriação, 

pelos alunos, das capacidades de linguagem relativas ao gênero. Uma dessas experiências 

refere-se às perguntas realizadas por PP: a maioria delas se encontra no nível epistêmico, 

como em PP 14: (...) (...) para que serve um artigo de opinião? (...). PP não provoca a 

explicitação de sentidos atribuídos pelo grupo, já que a resposta inicial precisava ser revista, 

mas aponta a incoerência quando retoma a pergunta de forma espelhada (PP 15: Gente, o 

objetivo de um artigo de opinião não é tudo isso, é um só, para que serve um artigo de 

opinião? Para relatar alguma coisa, para descrever alguma coisa ou para defender alguma 

coisa?). Essa pode ser considerada uma pergunta fraudada (NININ, 2013), em que o 

participante é guiado em direção à resposta esperada, pois logo no início PP já informa que 

apenas uma das três opções é a correta e o marcador discursivo ou usado antes da última 

possibilidade indica a “escolha certa”, como tão comumente acontece no discurso docente, 

em que perguntas orais apresentam alternativas cuja última é a correta.  

Quando PP começa a questionar sobre as capacidades discursivas, algumas 

características de práticas transmissivas ainda persistem, mas o próprio tema da discussão faz 

com que a linguagem se organize de forma argumentativa:   

 
Excerto 4: 29 de agosto de 2013 
PP 17:  (...) qual poderia ser um tema de um artigo de opinião? (pergunta aberta 

com controvérsia)   
Sara 1:  O uso de boné (sugestão)  
(...) 
PP 21:  (...) Ô turma, então no artigo de opinião eu devo ter um posicionamento, por 

exemplo, estava sendo discutido pela mídia a maioridade penal, se a redução 
da idade com que as pessoas são julgadas deve ser diminuídas ou não. (ponto 
de vista com sustentação) 
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Lara 4:  Porque se elas podem votar elas podem cumprir seus atos, porque... (ponto de 
vista) 

PP 22:  Essa é a sua opinião, mas a gente tá falando do tema (retomada) (...) Então o 
artigo de opinião tem sempre uma questão que eu chamo de questão polêmica, 
quem sabe me dizer o que é uma questão polêmica? (questão controversa) 

Sara 4:  É, que... Por exemplo, a mídia tem bastante questão polêmica, é o que todo 
mundo fala... (ponto de vista com exemplificação) 

PP 23:  Questão polêmica é aquilo que pode ter mais de um posicionamento, ou seja, a 
pessoa pode ser contrária ou favorável (ponto de vista com explicação), quem 
pode me dar um exemplo de alguma coisa que você pode ser contra ou a 
favor, fala Alice? (pergunta que pede exemplificação) 

(...) 
Sara 5:  Esse que você falou, da cadeia... (apresentação de sugestão) 
PP 26:  Da maioridade penal (complementação)?O que mais? Quem pode te ajudar, 

Alice? (pedido de expansão e distribuição de voz) 
(...) 
Lara 6:  Aquilo do protesto que ela falou...(sugestão de resposta à pergunta de PP 23) 
Sara 7:  Protesto com violência e protesto sem violência...(esclarecimento/ expansão à 

sugestão de Lara 6) Como que chama? (pergunta fechada com sugestão de 
ação)  

Karina 1: Vandalismo. (complementação) 
Sara 8:  Isso, isso aí. (concordância sem pedido de suporte) 
(...) 
PP 43:  (...)  Nós estávamos falando aqui sobre a questão polêmica (retomada). (...) 

(anoto na lousa) Quem pode ler para mim? (pergunta fechada) 
Lara 10:  A questão polêmica é aquela que pode ter mais de um ponto de vista/posição. 
PP 44:  Por exemplo, quem aqui, gente, é a favor de que... Do aborto, tem alguém que 

é favorável? (questão controversa) 
Jenifer 3: Ah, nossa, é a coisa que eu mais odeio que uma pessoa faz aborto! (ponto de 

vista) 
PP 45:  Tá bom, mas aqui todo mundo é contra o aborto? (pergunta fechada pedindo 

posicionamento)  
Alunos concordam com a cabeça ou falam “é”(ponto de vista) 
(...) 
PP 47:  Mas existe gente que é a favor? (pergunta fechada indutiva de sim/não) 
Alunos 2:  Existe  
PP 48:  Por quê? (pedido de justificativa) 
Lara 11:  Porque ela faz, ela aborta. (justificativa) 
PP 49:  Não, não é porque ela faz... (discordância sem sustentação) 
Grazi 14: Mas pode ser a mãe, a mãe também faz ... (inc.) [a mãe faz a filha abortar, no 

caso de gravidez na adolescência] 
Sara 9:  Porque tá na mídia, um monte de gente fala também. (justificativa) 
PP 50:  Então gente, essa é uma questão polêmica (ponto de vista), porque tem mais 

de uma posição Tem gente que é favorável tem gente que é contrária 
(sustentação e conclusão da discussão)., tá bom?  

(...) 
 
PP 56:  (...) o que são argumentos? (questão controversa) 
Lara 15:  É argumentar... (ponto de vista) 
PP 57:  O que é argumentar? (pedido de explicação) 
Joana 4:  Se expressar... (explicação) 
PP 58:  Como assim? (pedido de expansão) 
Lara 16:  O que está acontecendo.  
(...) 
PP 60:  Não é relatar o que está acontecendo (discordância), quem mais pode ajudar? 

(pedido de explicação para Lara 15 e de entrelaçamento de falas) 
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Joana 5:  Usando as palavras... (apresentação de esclarecimento) 
PP 61:  Usando as palavras, usando a linguagem para argumentar (espelhamento com 

expansão), mas como eu argumento? (pergunta que pede explicação)  
Lara 18:  Provas?(sugestão de resposta) 
PP 62:  Pode ser, eu posso usar provas (concordância e espelhamento) (PP anota na 

lousa), como assim (pergunta retórica), posso dar um exemplo? (distribuição 
de voz e pergunta que pede autorização)  

Alunos 3:  Pode. (permissão da voz do outro) 
PP 63:  Faz de conta, (...) eu estou falando do aborto, e eu vou falar um argumento de 

quem é favorável, um argumento das pessoas que defendem, por exemplo, as 
pessoas cujas... Que acreditam... As pessoas que sofrem um estupro e 
engravidam, tá? (contextualização da situação e exemplificação) 

(...) 
PP 64:  Então, tem pessoas que defendem o aborto nesses casos. Então olha lá, eu 

peguei um fato, qual que é? (pergunta retórica) A pessoa que sofreu um 
estupro e transformei em um? (pergunta fechada) 

Lara 19:  Argumento (complementação) 
PP 65:  Argumento (espelhamento), ou eu posso falar assim (...): Sou favorável ao 

aborto porque tantos por cento de mulheres fazem abortos ilegais e em clínicas 
que não têm recurso e daí essas pessoas... (...) Morrem (exemplificação do que 
poderia ser um argumento). Então eu peguei provas, eu peguei um dado de 
porcentagem de pessoas que morrem fazendo o aborto ilegal e morrem, tá? 
Então, gente, argumentar é eu pegar um fato e transformar isso em alguma 
coisa que vai sustentar a minha posição, vai dar base para minha posição 
(conclusão com síntese da discussão sobre o conhecimento científico). Dá 
para eu falar assim ó: eu sou a favor do aborto porque eu acho bonito? 
(pergunta fechada) 

Alunos 4: Não. 
PP 66:  Não, por quê? (pergunta semirretórica) Porque isso não é argumento 

(sustentação). 
Lara 20:  É bonito, lindo (irônico) 
(...)   
PP 68:  (...) tem que haver argumentos, tá bom? (modalização deôntica) (sustentação 

para o turno PP 66) 
Lara 21: Alguma coisa que tenha a ver né, pelo menos... (complementação e 

sustentação para o ponto de vista de PP 65 de que “eu acho bonito” não é 
argumento) 

Joana 6:  O bebê não pode se defender.(sustentação de ponto de vista contrário ao 
aborto) 

PP 69:  Então, o bebê não pode se defender, isso é um argumento (...) (espelhamento) 
(PP volta a corrigir os exercícios) 
Capacidade discursiva-(o que é contra-argumento) 
PP 80:  (...) Tem contra-argumentos no artigo de opinião? (pergunta fechada com 

foco no conteúdo) 
Sara 18:  Acho que tem. (apresentação do ponto de vista modalizado) 
Lara 28:  Tem. (apresentação do ponto) 
PP 81:  O que é isso (pedido de esclarecimento), quem pode me falar, o grupo que 

fez? (distribuição de voz) 
Lara 29: ele não é contra você ficar argumentando de alguma coisa? (tentativa de 

resposta com base na compreensão literal ) 
Sara 19: Ele argumenta sobre algo que aconteceu? (tentativa de resposta) 
PP 82:  então vamos brincar, vamos brincar de ... fala pra mim, qualquer um de 

vocês... (PP faz nova proposta) 
(...) 
PP 85:  A brincadeira é assim, pode ser do aborto? (pergunta fechada) 
Lara, Karina, Sara 1: Pode! 
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PP 86:  Vocês todos são contrários (retomada de ponto de vista expresso pelos 
alunos). Então vocês vão falar pra mim um argumento é... de quem é contra o 
aborto. (pedido de justificativa) 

Sara levanta a mão 
(...) 
Sara 20:  O bebê que tá lá dentro não tem culpa que a mãe ou alguém fez com ela. 

(justificativa) 
PP 88  (anotando na lousa, repete pausadamente): O bebê não tem culpa 

(espelhamento). Daí eu falo assim, para você, você é contra, eu sou a favor... 
(retomada de ponto de vista da aluna e expressão do ponto de vista de PP)  
(Lara interrompe). 

Lara 30:  Mas eu acho, PP, que tem aquela pessoa que sofre, ela também não tem culpa 
disso (contra-argumenta). 

PP 89:  Mas daí eu falo assim para você olha, o bebê não tem culpa, por isso mesmo, 
ele não tem culpa e não merece uma vida privada de recursos básicos 
(espelhamento do contra argumento e expansão) (PP vai anotando na lousa). 
Quer dizer, (...) se ele vai nascer de um lugar sem condição de dar educação, 
moradia, vestimenta e alimentação, (...) eu falo, ele não merece uma vida 
privada de recursos básicos, porque ele não tem culpa, justamente (explica 
porque é contra- argumento) (...). 

Lara 31:  O que é uma vida privada? (pergunta aberta quanto ao conteúdo) 
PP 90:  Uma vida privada? É uma vida... Sem os recursos básicos, é uma vida a que se 

nega os recursos básicos (explicação). Então, entenderam o que é o contra-
argumento, gente? (pergunta semirretórica) É eu pegar uma coisa que é da 
posição contrária e fazer a meu favor. Você fala... eu falo não, ele não vai ser 
privado dos recursos básicos, ele vai ter ajuda do Estado, ... E ele vai se 
formar... (síntese) 

Lara 32:  PP, o contra e o favor são as mesmas pessoas?  (pergunta aberta com foco 
no conceito de contra-argumento em discussão). 

PP 91:  Não, são pessoas diferentes. (ponto de vista sem suporte) 
Lara 33:  Aí tipo, esse reforça desse lado e esse... (sentido elaborado pela aluna) 
PP 92:  Ô turma, eu posso ter contra-argumentos dentro do artigo de opinião? 

(pergunta fechada) 
Alunos 6:  Pode. (ponto de vista sem sustentação) 
(capacidade discursiva: conclusão) 
PP 98:  (...) Tem conclusão no AO? Tem. O que é conclusão? É eu pegar tudo isso 

aqui, argumento e contra-argumento e... fechar a questão polêmica. 
(perguntas semirretóricas) 

Sara 24:  tem que ter isso, não pode ter uma pergunta no final? (pergunta que pede 
explicação) 

PP 99:  não, não pode, pergunta a gente só faz quando tem resposta, a gente não 
termina com pergunta. (...) (resposta sem abertura para questionamento/ 
negociação) Ô turminha, lê a pergunta 8, Joana (mudança de assunto).  

(...) 
 

Nesse excerto, observamos a historicidade expressa nos modos de agir de PP e dos 

alunos. Observamos, ainda, que a colaboração é um processo construído entre as tensões 

geradas pelo intuito de PP, de que fosse instaurada, como demonstra a análise a seguir. 

PP inicia a discussão sobre as capacidades discursivas com perguntas para identificar 

sentidos atribuídos pelos alunos sobre os conteúdos trabalhados (PP 17: (...) qual poderia ser 

um tema de um artigo de opinião?). Tais perguntas buscaram retomar o conhecimento do 

nível real, em direção ao desenvolvimento de novas potencialidades, para, assim, instaurar a 
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ZPD. O turno PP 22: (...) quem sabe me dizer o que é uma questão polêmica? desencadeia,  

por exemplo, a expressão do nível real de Sara sobre o que acredita ser uma questão polêmica 

(Sara 4:(...) é o que todo mundo fala... ), ponto de vista que corresponde à uma construção 

elaborada na vida cotidiana. Na interação seguinte, PP poderia, como propõe Vygotsky 

(1934/2008), ter articulado o conhecimento espontâneo da aluna, desenvolvido na vida 

cotidiana, com o conhecimento científico, e, assim, ter promovido o compartilhamento de 

ideias como sugerido por Liberali (2013), mas ela mesma apresenta a resposta de dimensão 

epistêmica. Ao oferecer a resposta, observamos uma situação em que o ponto de vista 

oferecido por Sara 4 poderia ter sido expandido por meio de intervenção formativa de PP, ato 

que, na perspectiva de Engeström (2011), provocaria um processo de transformação 

expansiva. Essa situação acaba caracterizando uma interação confortável entre os sujeitos. 

Essa ação imediatista de PP, de oferecer a resposta “pronta”, de acordo com Fullan e 

Hargreaves (2000), não favorece a reflexão nem a criticidade.  

A desconsideração do ponto de vista da aluna é outro aspecto que dificultou a 

formação da ZPD, porque impediu que viessem à tona sentidos novos e antigos 

simultaneamente à construção da confiança e ao confronto de ideias, de modo a favorecer a 

colaboração para a coprodução de novos sentidos, conforme preveem Magalhães e Fidalgo 

(2007).  

Porém, na sequência, pode ser observado o início de um processo de transformação 

em PP, quando esta oferece nova oportunidade para que os alunos posicionem-se, a fim de 

garantir a mutualidade, em espaços de pronunciamento (NININ, 2013), ao pedir um exemplo 

aos alunos, no turno PP 23: (...) quem pode me dar um exemplo de alguma coisa que você 

pode ser contra ou a favor, fala Alice?, turno que, embora direcionado à Alice, leva à 

participação de Lara 6, Sara 7 e 8 e Karina 1.  

Ainda em relação ao turno PP 22, observa-se que a conjunção mas denota a contrariar 

o que é colocado pela aluna, como se aquele não fosse o momento de discussão do ponto de 

vista apresentado por Laura 4, mas sim de discutirem o que PP havia apresentado na pergunta 

PP 17 - o tema de um artigo de opinião. Para Engeström e Sannino (2011), o conectivo mas 

marca um dilema, ou seja, uma incompatibilidade implícita de avaliação e, ainda, conforme 

esses pesquisadores, nas manifestações discursivas, é comum o dilema não ser resolvido, 

como aconteceu nessa interação, conquanto PP, para retomar o que estava sendo discutido, 

empregasse, no mesmo turno, a forma a gente, com a função de incluir e responsabilizar o 

coletivo nas ações. Embora PP tenha usado um tom informal da linguagem, com o intuito de 

estabelecer relações menos hierárquicas (KERBRAT-ORECCHIONI, 2006), o que parece 
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ocorrer é a desconsideração do ponto de vista da aluna, fato que reforça a compreensão das 

relações verticais presentes na interação e o papel de centralidade da PP.  

No excerto analisado, é possível vislumbrar ações frequentes na sala de aula, como a 

relação hierárquica entre professor e alunos e a centralidade docente. Tomando como base a 

TASHC (VYGOTSKY, 1934/2003, 1934/2008), observa-se que as relações no ambiente 

escolar constituem-se dessa forma devido à historicidade dos sujeitos.  

Importante ressaltar a observação de Ninin (2013) sobre a presença de relações de 

poder oriundas da multiplicidade de vozes sustentadas por tradições histórico-culturais 

existentes em toda atividade social, vozes e tradições perceptíveis, por exemplo, nas crenças 

de que há um momento certo e uma hierarquia de assuntos para serem abordados, como 

comprova o turno PP 22: (...) mas a gente tá falando [agora] do tema (...), e de que cabe 

unicamente ao professor introduzir esse assunto, como ocorrido em PP 17: (...) qual poderia 

ser um tema de um artigo de opinião. 

Esse é um comportamento que nos remete à colaboração confortável porque inclui, na 

categorização de Fullan e Hargreaves (2000), uma troca imediata, em que PP não organiza a 

linguagem de modo intencional para que a resposta da aluna seja revista em um movimento 

reflexivo, como sugere Magalhães (2011). 

Nota-se, na interação, que há tentativas em direção à colaboração crítica, porém, não 

raro, são interrompidas pelo modo de agir de PP constituído nas suas relações sociais com o 

mundo exterior (VYGOTSKY, 1934/2003) que, geralmente, assume a forma de práticas 

didático-pedagógicas tradicionais, transmissivas e com foco no papel docente. Porém, da 

mesma forma em que o homem não é somente produto do ambiente, mas também agente 

ativo e transformador deste (VYGOTSKY, 1934/2003), PP busca novas formas de se 

relacionar, como expresso no pedido de expansão, em PP 26: (...) Quem pode te ajudar, 

Alice?, que promove a participação de Lara 6: Aquilo do protesto que ela falou..., com 

sugestão de resposta de Sara 7: Protesto com violência e protesto sem violência.... Esse turno 

expande a sugestão de Lara, provocando a complementação de Karina 1: Vandalismo. 

(complementação) e a concordância de Sara 8: Isso, isso aí. 

Vemos, nesse trecho, que a colaboração passa a ser estabelecida quando os sujeitos 

ouvem um ao outro, partilham pensamentos e aprofundam a discussão, como propõe 

Magalhães (2011). No caso do excerto discutido, isso que resulta na transformação da 

sugestão inicial de Lara 6 (aquilo do protesto), retomada por Sara 7 (protesto com violência e 

protesto sem violência) e finalizada por Karina 1 (Vandalismo). O significado compartilhado 

“vandalismo” pode ser comprovado quando da concordância de Sara 8; é como se essa aluna 

tivesse apresentado a ideia e, em seguida, ela própria, Sara e Karina chegam a um acordo, 
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sugerindo que o vandalismo seria uma boa sugestão para se debater. É possível perceber que 

Sara sente-se parte da construção de Karina1, ao concordar com ela. Tal interação pode ser 

um exemplo em que os sujeitos, segundo Edwards (2007), ajustam pensamentos e ações, 

desenvolvem um modo de agir em que trabalham com o outro para expandir o objeto, fato que 

inclui reciprocidade e fortalecimento mútuo de competências para melhorar a ação coletiva da 

comunidade. 

Na sequência, mais uma vez constatamos a tensão entre a historicidade da tradição 

escolar transmissiva e a busca de um contexto colaborativo, quando PP retoma seu papel 

construído em suas experiências e anota na lousa uma resposta que não é construída, mas 

novamente oferecida por ela e lida pela aluna Lara 10: A questão polêmica é aquela que pode 

ter mais de um ponto de vista/posição. 

A tentativa de ruptura com esse ensino unilateral acontece com o emprego da questão 

controversa, em PP 44: Por exemplo, quem aqui, gente , é a favor de que... Do aborto, tem 

alguém que é favorável?, quando PP pede posicionamento da turma: PP 45: (...) mas aqui 

todo mundo é contra o aborto?). Assim, PP abre possibilidades para que os interlocutores 

assumam um ponto de vista (LIBERALI, 2013), como em Jenifer 3:   Ah, nossa, é a coisa 

que eu mais odeio que uma pessoa faz aborto!. O pedido de justificativa de PP 48 (Por quê?) 

desencadeia, por parte das alunas, justificativas que comprovavam existirem pessoas 

favoráveis ao aborto (Lara 11: Porque ela faz, ela aborta e Sara 9: Porque tá na mídia, um 

monte de gente fala também.), embora PP tivesse perguntando o motivo das pessoas 

cometerem o aborto. 

PP não compreendeu que as justificativas discentes não correspondiam ao que havia 

perguntado, mas também não lhes dirige um pedido de explicação que poderia esclarecer o 

mal-entendido. Somente discorda delas (PP 49: Não, não é porque ela faz). Vale lembrar que, 

de acordo com Engeström e Sanino (2011), palavras como ‘não’ sinalizam a existência de um 

conflito-manifestação de contradição, cuja resolução dependeria, conforme já dito, de uma  

possibilidade de expansão. Em PP 50, PP finaliza a discussão sobre o que seria uma questão 

polêmica, apresentando uma conclusão elaborada por ela mesma (PP 50: Então gente, essa é 

uma questão polêmica (ponto de vista), porque tem mais de uma posição. Tem gente que é 

favorável, tem gente que é contrária (sustentação e conclusão da discussão), tá bom?), modo 

de agir que impediu a multiplicidade de participação, o questionamento, a análise, a avaliação 

e os meios de expandir os conhecimentos que circulam no espaço escolar, como propõe 

Liberali (2013). 

Esse trecho demonstra que PP procurou construir um conceito científico por meio de 

uma explicação direta. Porém, de acordo com Vygotsky (1934/2008), a apropriação de 
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conceitos não acontece por meio de ensino direto, mas é elaborada socialmente, de modo que 

o conceito “questão polêmica” não considerou o significado social que poderia ter para os 

alunos e como isso poderia ser relacionado às regras da comunidade em que estão inseridos. 

São perceptíveis, no excerto, as tensões estruturais historicamente acumuladas citadas 

por Engeström (2011). Retomo que as tensões entre a constituição sócio-histórico-cultural da 

docente e a proposta de estabelecer relações pautadas na colaboração e na argumentação, de 

acordo Ninin (2013), explica-se pelas diferentes constituições e visões de mundo dos sujeitos 

envolvidos na construção de saberes, considerando-se que a assimetria de papéis, nessas 

situações, é inerente ao contexto.  

Assim, o estabelecimento de um ambiente colaborativo ora avança por meio das 

perguntas de expansão e pedidos de justificativa de PP (PP 26, PP 48), das colocações dos 

alunos como em Lara 6, Sara 7 e Karina 1, ora recua quando PP oferece respostas diretas (PP 

23: Questão polêmica é aquilo que pode ter mais de um posicionamento, ou seja, a pessoa 

pode ser contrária ou favorável (...)) ou quando desconsidera o ponto de vista do alunos, 

como acontece com o turno de Sara 4 (Sara 4: É, que... Por exemplo, a mídia tem bastante 

questão polêmica, é o que todo mundo fala...). 

Os pequenos avanços, como ocorrido de PP 26 a Sara 8 poderiam ser considerados o 

que Engeström (2011) denomina de tentativa inovadora para mudar a atividade, porque 

revelam como podem ser instauradas, na escola, relações pautadas na reciprocidade 

(EDWARDS, 2007) e na confiança (JOHN-STEINER, 2000), características da colaboração 

crítica. 

É preciso ter em mente as dificuldades de se estabelecer uma relação colaborativa num 

contexto forjado por relações de poder e na hierarquia e dualidade de papéis e de saberes, 

como, por exemplo, as relações professor/aluno e a valorização do  conhecimento científico 

em detrimento do conhecimento cotidiano. 

Na continuidade da análise do excerto retomado a seguir, é possível observar mais 

uma tentativa de estabelecimento do movimento argumentativo da linguagem: 

 
PP 56:  (...) o que são argumentos? (questão controversa) 
Lara 15:  É argumentar... (ponto de vista) 
PP 57:  O que é argumentar? (pedido de explicação) 
Joana 4:  Se expressar... (explicação) 
PP 58:  Como assim? (pedido de expansão) 
Lara 16:  O que está acontecendo.  
(...) 
PP 60:  Não é relatar o que está acontecendo (discordância), quem mais pode ajudar? 

(pedido de explicação para Lara 15 e de entrelaçamento de falas) 
Joana 5:  Usando as palavras... (apresentação de esclarecimento) 
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PP 61:  Usando as palavras, usando a linguagem para argumentar (espelhamento com 
expansão), mas como eu argumento? (pergunta que pede explicação)  

Lara 18:  Provas?(sugestão de resposta) 
PP 62:  Pode ser, eu posso usar provas (concordância e espelhamento) (PP anota na 

lousa), como assim (pergunta retórica), posso dar um exemplo? (distribuição 
de voz e pergunta que pede autorização)  

Alunos 3:  Pode. (permissão da voz do outro) 
PP 63:  Faz de conta, (...) eu estou falando do aborto, e eu vou falar um argumento de 

quem é favorável, um argumento das pessoas que defendem, por exemplo, as 
pessoas cujas... Que acreditam... As pessoas que sofrem um estupro e 
engravidam, tá? (contextualização da situação e exemplificação) 

(...) 
PP 64:  Então, tem pessoas que defendem o aborto nesses casos. Então olha lá, eu 

peguei um fato, qual que é? (pergunta retórica) A pessoa que sofreu um 
estupro e transformei em um? (pergunta fechada) 

Lara 19:  Argumento (complementação) 
 

No excerto, observamos como as contradições provocam avanços ou retrocessos na 

constituição da ZPD. Há indícios de avanços na criação da ZPD quando PP emprega uma 

questão controversa, em PP 56(...) o que são argumentos?, desencadeando o uso de uma 

linguagem organizada com algumas características da argumentação, como se observa no 

ponto de vista expresso por Lara 15: É argumentar... As perguntas de PP passam a 

oportunizar a revelação de sentidos, como em Joana 4: Se expressar... e Lara 16: O que está 

acontecendo, num processo interacional, intermediado por um pedido de explicação (PP 57: 

O que é argumentar?), seguido por um pedido de expansão (PP 58: Como assim?) e outro 

pedido de explicação PP 61: (...), mas como eu argumento?, turnos que levam as alunas a 

explicitarem os sentidos que atribuem a “argumentos” e “argumentar”, rumo a um 

significado compartilhado, porém, ainda com o foco na adição, e não na expansão dialógica. 

Essa seria a perspectiva por meio da qual os sujeitos buscariam estabelecer um ponto comum 

entre si e encontrar possibilidades de combinação de vozes, rumo à construção de um 

significado compartilhado, como sugere Liberali (2013).  

Podemos notar, de acordo com o pressuposto de Spinoza (1677/2003), que as ideias 

separadas, ou seja, os sentidos expressos pelos alunos, individualmente, são parciais e 

inadequados. Para que essas ideias fortalecessem a potência de agir dos sujeitos e os 

permitissem ir além de suas capacidades individuais, de modo a efetivar a formação de um 

significado compartilhado (LIBERALI, 2013), seria necessário que PP elaborasse perguntas 

e/ou pedidos que favorecessem a contraposição e a relação das ideias, de modo que elas 

pudessem configurar-se em noções comuns.  

Dessa forma, concomitantemente às perguntas que possibilitaram a expressão de 

sentidos, a limitação ao emprego de perguntas com foco no o quê? (PP 56: (...) o que são 

argumentos? e PP 57: O que é argumentar?) e no processo (PP 58: Como assim? e PP 61: 
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(...) mas como eu argumento?) representam, também, uma restrição à ZPD, porque impedem 

a relação entre os sentidos apresentados. A ZPD poderia ter sido aprofundada por meio de 

questões de entrelaçamento de falas, sugeridas por Liberali (2013), para que os participantes 

pudessem perceber ou criar relações entre o que dizem e o que dizem os outros envolvidos. 

Perguntas que pedem evidência, exemplificação, aprofundamento e/ou clarificação, de acordo 

com Ninin (2013), também permitiriam aos envolvidos expandirem suas ideias, aprofundarem 

o objeto em foco e estabelecerem a deliberação, padrão da colaboração que possibilita a 

explicitação de argumentos e a fundamentação de pontos de vista. 

No decorrer da interação, Lara sugere que uma forma de argumentar seria o emprego 

de provas (Lara 18: Provas?) e PP procura dar um exemplo de como é possível argumentar 

por meio de contextualização (PP 63: (...) vou falar um argumento de quem é favorável (...) 

As pessoas que sofrem um estupro e engravidam, tá?). 

Essa atitude de PP parece ser, paradoxalmente, um avanço e um retrocesso, como 

explico a seguir. Um avanço, se considerarmos que, ao invés de falar diretamente o que é 

argumento ou como se argumenta, como se esperaria numa interação escolar tradicional, PP 

procura relacionar o conteúdo epistêmico discutido em aula a um posicionamento apresentado 

pelos alunos, a contrariedade ao aborto. Só depois de ter oportunizado que os alunos se 

mobilizassem para construir a compreensão de como um argumento poderia ser elaborado, PP  

finaliza a questão, em PP 64: (...) Então olha lá, eu peguei um fato, qual que é? A pessoa que 

sofreu um estupro e transformei em um?, turno complementado por Lara: Lara 19: 

Argumento. Representa um retrocesso, porque PP assume, individualmente, a 

responsabilidade enunciativa, em PP 62: (...) posso dar um exemplo?, e perde a oportunidade 

de pedir o exemplo aos alunos.  

Recorro à TASHC (VYGOTSKY, 1934/ 2003, 1934/2008) para analisar essa interação 

e, mais especificamente, entender o modo de agir de PP e como isso influenciou a formação 

da ZPD. Há indícios de que PP sente-se responsável por disponibilizar, aos alunos, o saber 

epistêmico, como acontece no turno PP 64, em que ela explica como argumentar; afinal de 

contas, esse é o modelo histórico de professor conhecido por ela. Outro elemento que 

corrobora essa percepção é que o excerto refere-se à primeira discussão da turma sobre o AO 

(é válido lembrar que, tradicionalmente, nas escolas, os gêneros escritos da ordem do 

argumentar são abordados somente nos 8ºs e 9ºs anos). PP parte da premissa de que os alunos 

nunca tiveram contato com um AO; prova disso é que sequer faz uma sondagem antes. Essa 

suposição de PP parece reforçar nela o sentimento de que é a protagonista e única responsável 

pelo ensino-aprendizagem, quando, na verdade, ela é, conforme nos lembra Vygotsky 

(1926/2003, 1934/2003), organizadora de um processo fruto de relações sociais mediadas.  
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Pautada nesse senso de responsabilização e no protagonismo, ambos desenvolvidos 

histórica e culturalmente, PP revela seu nível de desenvolvimento real sobre o que 

compreende como modo de agir docente quando centraliza as ações de sala de aula, como: 

fazer perguntas, dar exemplos (PP 63: (...) eu vou falar um argumento de quem é favorável 

(...) ) e empregar perguntas retóricas (PP 64: (...) Então olha lá, eu peguei um fato, qual que 

é? A pessoa que sofreu um estupro e transformei em um?). 

Por outro lado, os estudos de PP durante o doutoramento possibilitaram-lhe conhecer 

teorias e pesquisas que lhe proporcionaram novas compreensões sobre o ensino-

aprendizagem. Isso a levou a repensar sua práxis não só para compreendê-la, mas também 

para intervir sobre ela e transformá-la, como propõe Marx (1844/ 2004). No cerne dessas 

teorias com as quais PP entrou em contato encontram-se os estudos sobre a colaboração e a 

contradição como elementos fundamentais na criação da ZPD.  

Obviamente, essas duas concepções geram contradições, perceptíveis na interação 

transcrita. É na relação entre os sujeitos da pesquisa que a contradição se manifesta 

discursivamente (ENGESTRÖM e SANINO, 2011) e há evidências de que provoca avanços, 

uma vez que o “dado” (JOHN-STEINER, 2000), ou seja, o nível real de desenvolvimento de 

PP, representado pelo ensino de maneira direta, como comprovado em PP 23: Questão 

polêmica é aquilo que pode ter mais de um posicionamento (...), dá lugar ao “novo” (JOHN-

STEINER, 2000), que corresponde ao ensino por meio de um instrumento psicológico – as 

perguntas, a questão controversa (PP 56: (...) o que são argumentos?), o pedido de explicação 

(PP 57: O que é argumentar?), o pedido de expansão (PP 58: Como assim?), de 

entrelaçamento de falas (PP 60: (...) quem mais pode ajudar?). 

Nesse momento, a criação de ZPD também parece ter sido favorecida, uma vez que os 

alunos e PP buscaram agir de forma colaborativa na negociação e na produção de um 

significado compartilhado, e propuseram novas organizações a partir da intervenção do outro, 

no caso, a PP: os alunos, quando expuseram sua compreensão sobre argumentos/argumentar, 

o fizeram em decorrência das perguntas de PP (PP 56, 57, 58 e 61) e esclareceram esse 

sentido para si e para ela.  

Constata-se, nessa interação, um movimento entre o dado e o novo, no qual está em 

jogo uma ZPD mútua, como pensado por John-Steiner (2000), em situações nas quais o 

desenvolvimento acontece entre os sujeitos que aprendem com as próprias ações e a de 

parceiros. No caso, PP está aprendendo um novo modo de agir voltado a atitudes, questões 

que, conforme Ninin (2013), estão relacionadas a seu modo de ser e ao perfil 

sociopsicológico, enquanto os alunos estão pensando e discutindo sobre o conceito em 

questão.  
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Corrobora essa constatação o fato de que PP procurou descentralizar seu papel a fim 

de garantir mutualidade e a observação de que os parceiros estabeleceram uma relação que 

permitiu a formação da ZPD mútua, garantindo o padrão de colaboração da responsividade 

(NININ, 2013), quando se comprometeram com a própria participação, ao responderem (Lara 

15, 16; Joana 4, 5),  

Responsividade e alteridade também atuaram como fatores constituintes de PP na 

sequência da interação, como foi possível observar na discussão sobre contra-argumentação:, 

no excerto, a seguir: 

 
Jenifer 3: Ah, nossa, é a coisa que eu mais odeio que uma pessoa faz, aborto! [sou contra 

o aborto](ponto de vista) 
PP 81:  O que é isso [contra-argumentos] (pedido de esclarecimento), quem pode me 

falar, o grupo que fez? (distribuição de voz) 
Lara 29: ele não é contra você ficar argumentando de alguma coisa? (tentativa de 

resposta com base na compreensão literal)  
Sara 19: Ele argumenta sobre algo que aconteceu? (tentativa de resposta) 
PP 82: então vamos brincar, vamos brincar de ... fala pra mim, qualquer um de 

vocês... (PP faz nova proposta) 
(...) 
PP 86: Vocês todos são contrários (retomada de ponto de vista expresso pelos 

alunos). Então vocês vão falar pra mim um argumento é... de quem é contra o 
aborto. (pedido de justificativa) 

Sara levanta a mão 
(...) 
Sara 20: O bebê que tá lá dentro não tem culpa que a mãe ou alguém fez com ela. 

(justificativa) 
PP 88  (anotando na lousa, repete pausadamente): O bebê não tem culpa 

(espelhamento). Daí eu falo assim, para você, você é contra, eu sou a favor... 
(retomada de ponto de vista da aluna e expressão do ponto de vista de PP)  
(Lara interrompe). 

Lara 30: Mas eu acho, PP, que tem aquela pessoa que sofre, ela também não tem culpa 
disso (contra-argumenta) 

PP 89:  Mas daí eu falo assim para você olha, o bebê não tem culpa, por isso mesmo, 
ele não tem culpa e não merece uma vida privada de recursos básicos 
(espelhamento do contra argumento e expansão) (PP vai anotando na lousa). 
Quer dizer, se ele vai nascer de uma família... De uma mãe... A mãe que só vai 
querer tirar o bebê quando ela não tem condição, se ele vai nascer de um lugar 
sem condição de dar educação, moradia, vestimenta e alimentação, eu falo pra 
você assim, olha, pra derrubar esse seu argumento aqui, eu falo, ele não 
merece uma vida privada de recursos básicos, porque ele não tem culpa, 
justamente (explica porque é contra- argumento). (...) 

(...) 
PP 90:  (...). Então, entenderam o que é o contra-argumento, gente? (pergunta 

semirretórica) É eu pegar uma coisa que é da posição contrária e fazer a meu 
favor. Você fala... eu falo não, ele não vai ser privado dos recursos básicos, ele 
vai ter ajuda do Estado, ... E ele vai se formar... (síntese) 

Lara 32:  PP, o contra e o favor são as mesmas pessoas? (pergunta aberta com foco no 
conceito de contra-argumento em discussão) 

PP 91:  Não, são pessoas diferentes. (ponto de vista sem suporte) 
Lara 33:  Aí tipo, esse reforça desse lado e esse... (sentido elaborado pela aluna) 
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O trecho caracterizou-se como uma situação que desenvolveu a deliberação (NININ, 

2013), na medida em que os sujeitos apresentaram seus pontos de vista e justificativas para 

sustentá-los, apresentaram ponto de vista sobre o aborto (Jenifer 3:   Ah, nossa, é a coisa que 

eu mais odeio que uma pessoa faz aborto!) e argumentos para fundamentar esse ponto de 

vista (Sara 20: O bebê que tá lá dentro não tem culpa que a mãe ou alguém fez com ela. 

Outro traço de deliberação é observado quando Lara, uma das alunas que concordara ser 

contra o aborto, após a pergunta de PP 45 ((...) todo mundo é contra o aborto), exterioriza  

outra vertente do assunto que lhe parece ser relevante: Lara 30: Mas eu acho, PP, que tem 

aquela pessoa que sofre [aborto], ela também não tem culpa disso, ou seja, mantém sua 

posição, mas considera a possibilidade de mudar de opinião, caso encontre razões 

fundamentadas para isso. A deliberação, vista também na contra-argumentação de PP (PP 89: 

(...) ele não merece uma vida privada de recursos básicos, porque ele não tem culpa, 

justamente), remete-nos à concepção de argumentação como diálogo proposta por Mateus 

(2013) e prevista nesta tese, conforme revela o turno 30 de Lara, em que a aluna busca 

compreender, transformar suas concepções, refletir sobre os próprios posicionamentos a partir 

das variadas contribuições dos participantes. 

Percebe-se, também, que a palavra do outro como elemento imprescindível na 

construção do enunciado (BAKHTIN, 1979/2011) é fator constitutivo de PP: são as 

colocações dos alunos sobre o que é argumentar (Lara 29: ele não é contra você ficar 

argumentando de alguma coisa?, Sara 19:Ele argumenta sobre algo que aconteceu?) que a 

fazem se reorganizar e apresentar nova proposta, uma brincadeira não prevista nem planejada 

para a aula (PP 86: Vocês todos são contrários. Então vocês vão falar pra mim um argumento 

é... de quem é contra o aborto), a fim de que a própria PP pudesse contra-argumentar em 

relação aos argumentos dos estudantes. Segundo a teoria bakhtiniana, o sujeito, ao mesmo 

tempo em que negocia com seu interlocutor, recebe influências deste, as quais interferirão na 

estrutura e na organização do enunciado, como observado na decisão de PP, nesse momento. 

O movimento de PP de avaliar a situação e modificar o planejamento por meio da 

proposta de ‘brincar’ (PP 82) pode ser considerado uma resposta ativa (BAKHTIN, 

1979/2011) gerada pela alteridade, que revela a internalização do conhecimento, por parte de 

PP. Observa-se que houve reorganização do planejamento e também da fala de PP, em PP 85: 

A brincadeira é assim, pode ser do aborto?, quando, ao invés de declarar a brincadeira, PP faz 

uma pergunta e escolhe como tema um assunto (aborto) que, conforme Liberali (2013), 

comove os interlocutores, convidando-os, assim, à participação. A escolha por esse tema 

também evidencia alteridade e responsividade, uma vez que é feita com vistas a alcançar 

maior adesão.   
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Para Magalhães e Oliveira (2011a), a reorganização da linguagem nas relações 

interpessoais que criam contextos para a aprendizagem e o desenvolvimento caracterizam um 

processo de ZPD em que as mediações sociais, no caso, as interações entre os participantes da 

pesquisa, em um ambiente específico, são pré-requisitos e produto, instrumento e resultado da 

transformação da realidade.  

Relacionando essa consideração à interação analisada, temos como instrumentos as 

perguntas de Lara (Lara 29: ele não é contra você ficar argumentando de alguma coisa?) e 

de Sara (Sara 19:Ele argumenta sobre algo que aconteceu?), reveladoras de um conflito. 

Essas perguntas levam PP à compreensão de que haveria maior possibilidade de os alunos 

construírem o conceito sobre contra-argumentos se, ao invés de responderem a pergunta com 

foco no conteúdo de PP 81 (PP 81: O que é isso (contra-argumentos) (...)?), eles pudessem 

contra-argumentar a respeito de algo que condenaram: o aborto.  

Nessa situação, podemos notar como resultado (OLIVEIRA e MAGALHÃES, 2011) 

algumas transformações: a de PP, já mencionada anteriormente, e a dos alunos que precisaram 

se justificar, como comprova o turno Sara 20 (Sara 20: O bebê que tá lá dentro não tem culpa 

que a mãe ou alguém fez com ela.)  

Outro indício de que a proposta de brincar de contra-argumentar configurou-se como 

“instrumento-e-resultado” (MAGALHÃES, 2009, p.62) ocorre quando PP, ao apresentar uma 

posição contrária ao ponto de vista de toda a sala (PP 89: (...) ele não merece uma vida 

privada de recursos básicos, porque ele não tem culpa, justamente), gera dúvidas em Lara 

(Lara 32: PP, o contra e o favor são as mesmas pessoas?). A pergunta, com foco no 

conteúdo, demonstra um conflito da aluna, o que a leva a pedir ajuda de um parceiro, no caso 

a própria PP, em busca de solução. Por isso, emprega a pergunta como recurso para mediar a 

aprendizagem. Esse conflito revela também a externalização de um conhecimento construído 

por Lara sobre contra-argumentação.  

Quase ao final da aula, PP procurou ensinar, de forma direta, com perguntas 

semirretóricas (NININ, 2013), como pode ser elaborada a conclusão de um AO Isso pode ser 

visto em PP 98: (...) O que é conclusão? É eu pegar tudo isso aqui, argumento e contra-

argumento e... fechar a questão polêmica. Sara apresenta, ainda, um conflito (Sara 24: tem 

que ter isso, não pode ter uma pergunta no final?) (pergunta que pede explicação), e PP 

responde sem abertura para questionamento/negociação: PP 99: não, não pode, pergunta a 

gente só faz quando tem resposta, a gente não termina com pergunta. (...). Conforme já 

apontei, pautada em Vygotsky (1934/2008), essa abordagem não resulta na apropriação de 

conceitos científicos, pois isso depende de uma construção socialmente elaborada. 
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A ansiedade gerada pela proximidade do término da aula explica a interação 

imediatista sobre a conclusão e justifica, também, a forma como aconteceu a abordagem sobre 

as capacidades linguístico-discursivas, último item discutido na aula 4, com foco nos verbos 

usados para introduzir a tese.  

 

Excerto 5: 29 de agosto de 2013 

PP 107:  (...) o Jenifer, que outro verbo poderíamos usar aqui no lugar de defendemos? 
Ou outra expressão? (pergunta aberta quanto ao conteúdo) 

Jenifer 5:  defendemos? (ponto de vista) 
PP 108:  Posso colocar: defendo ou defendemos, sou favorável... (anotando na lousa) 

(espelhamento com expansão) 
(...) 
PP 109:  (continua anotando)... é melhor... (continuidade de sugestão para introduzir 

tese) 
Grazi 15:  eu coloco “eu acho” (ponto de vista) 
PP 110: da próxima vez que você for escrever você vai pôr de outro jeito. Vocês podem 

pôr “o ideal é”... (...) (continuidade de sugestão para introduzir tese de forma 
modalizada) 

 

O término da aula que se aproxima influencia, sobremaneira, o tipo de interação que 

ocorre: PP continua o ensino de forma direta, e mais rápida, por meio de sugestões que ela 

mesma apresenta (PP 108: Posso colocar: defendo ou defendemos, sou favorável... , PP 109: 

(continua anotando)... é melhor... ). A colocação de Grazi (Grazi 15: eu coloco “eu acho”) 

poderia ser expandida se PP perguntasse, por exemplo, o que os alunos pensavam sobre esse 

modo de introduzir um ponto de vista ou se há outras formas linguísticas para isso, mas a 

ordem dada por PP (PP 110: da próxima vez que você for escrever você vai pôr de outro 

jeito.(...)) e o aconselhamento (PP 110: (...) Vocês podem pôr “o ideal é”... (...)) promovem 

uma situação confortável de oferecimento de conselhos e trocas imediatas, que caracterizam a 

colaboração confortável (FULLAN e HARGREAVES, 2000). 

É preciso considerar, no entanto, que no contexto enunciativo há condições de 

existência reais, com demandas diversas e incontroláveis, como as relativas ao tempo. No 

caso do excerto 5, é perceptível, nas imagens captadas pela vídeo-gravação, a ansiedade com 

o controle do tempo por parte de PP, com o intuito de finalizar os objetivos do encontro. 

Sabemos que a dimensão temporal influi na condução de uma atividade, mas sabemos 

também que esta atividade é dinâmica e passa por transformações constantes, por isso, os 

sujeitos, de acordo com Leontiev (1977/2014), podem mudar as suas ações, nas operações e 

nas ferramentas de mediação para alcançar o resultado esperado. Como colocam Liberali e 

Fuga (2012), os participantes da atividade podem decidir sobre as melhores formas de agir a 

fim de responderem seus objetivos.  
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Desse modo, verificam-se duas alterações no modo de PP conduzir a aula seguinte, 

ocorrida no dia 2 de setembro: uma refere-se ao modo de agir e outra, ao uso de instrumentos 

físicos, como será explanado adiante.  

Outra consideração a respeito do excerto relaciona-se à observação dos processos de 

internalização e externalização (VYGOTSKY, 1934/2003) evidenciados pelos alunos. O 

objetivo da aula era que cada grupo elaborasse um projeto de cartaz, com informações sobre a 

organização de cada gênero estudado na atividade de reconhecimento das capacidades de 

linguagem envolvidas na produção dos gêneros, realizada em 26 e 29 de agosto, nas aulas 3 e 

4. A finalidade desse projeto de cartaz era sistematizar o conhecimento sobre os gêneros. O 

projeto deveria seguir o roteiro sugerido por PP: Gênero, Objetivo, Organização discursiva e 

Organização linguística.  

Quando os alunos terminaram a tarefa, PP e PT iniciaram a correção dos projetos. Os 

alunos estavam sentados em grupo e participaram, coletivamente, da correção dos projetos. O 

trecho transcrito refere-se à discussão sobre o projeto de cartaz do AO. Considerando que as 

capacidades discursivas foram, breve e superficialmente, discutidas na aula anterior, e PP, 

preocupada com a apropriação desse conteúdo pelos alunos e ciente de que a tarefa de 

reconhecimento das capacidades de linguagem relacionadas ao AO possibilitaram que os 

estudantes entrassem em contato apenas com algumas formas discursivo-linguísticas desse 

gênero,  projetou os conteúdos relativos a verbos e conectivos empregados no AO. 

 

Excerto 6: 2 de setembro de 2013 

PP 5:  Pessoal, questão polêmica, quem lembra como é, que a gente discutiu a aula 
passada? (pergunta aberta) 

Sara 1:  Questão polêmica é que... São diversos lados de opinião. (ponto de vista) 
PP 6:  Isso. (concordância sem pedido de esclarecimento) 
Lara 3:  Que é aquela que julga a favor e o contra? (ponto de vista em forma de 

pergunta fechada) 
PP 7:  Pode ser, eu posso chamar essa questão polêmica de questão? Controversa, tá? 

(pergunta semirretórica)  Então, quando vocês forem fazer o cartaz, 
coloquem polêmica/ controversa, tá bom? (...)  

(...) 
PP 10:  Tem tese (no AO)?  
Lara 7:  O que é tese? (pergunta de dimensão epistêmica)  
PP 11:  O que é tese (espelhamento), alguém sabe? (pedido de entrelaçamento de 

vozes) 
Sara2:  A gente esqueceu.  
Eli 1:  o que vou defender, não é? (ponto de vista) 
PP12:  Isso, é a ideia que eu vou defender (espelhamento com expansão). (...) O 

turma, o que é um argumento? 
Lara 8:  É argumentar? (pergunta fechada sem pedido de suporte) 
PP 13:  O que é argumentar? (pergunta aberta) 
Lara 9:  Falar o que você acha (ponto de vista) 
Sara3:  usar provas (ponto de vista) 
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PP14:  Usar provas, usar exemplos, falar alguma coisa que eu sei que serve para 
convencer meu leitor, ou para defender o meu ponto de vista, ok? 
(espelhamento com expansão), Organização linguística, o que vai ter? verbos 
(pergunta semirretórica), que verbos, qualquer verbo de ação? (pergunta 
semirretórica, resposta no turno seguinte). 

Sara 4:  discutir, defender e argumentar (aluna lê os verbos que estão projetados na 
lousa) / PP 15: Não, verbos que servem para dar opinião(resposta a PP 14), 
tá? Eu chamo de verbos opinativos, ou para fazer objeções, ou colocações, 
olha o exemplo que elas acharam, defender, cadê... discutir, entender... (PP 
refere-se às repostas dos alunos anotadas no caderno) 

Lara 9:  acredito. 
PP 16:  acredito (espelhamento), posso por aqui ó, concordo, discordo, tá, discordar, 

concordar (sugestão de acréscimo) (...) Olha lá pessoal, argumento são 
introduzidos com conjunções: como, pois e porque, tem mais alguma coisa? 
(pedido de expansão)  

Lara 10:  Aí do lado (aluna aponta onde está a projeção) 
PP 17:  Qual coluna, gente? A tá, palavra que introduz argumento: outro argumento, 

além disso, segundo argumento, e palavra que introduz conclusão: portanto, é 
tudo junto, logo, eu pus aí para vocês, concluindo, não pus, gente? Tá? Então 
esse grupo aqui está ok, pode começar a fazer o cartaz (...). 

	  
Vemos, nesse excerto, que PP retomou as discussões da aula do dia 29 de agosto a fim 

de revisar os conteúdos desenvolvidos naquela data. O emprego de perguntas de dimensão 

epistêmica, como em PP 11: O que é tese (...), bem como das unidades de significação 

iniciadas por ela (PP 12: (...) O turma, o que é um argumento?), indicam que PP preocupou-

se, nessa interação, com que os alunos se apropriassem das capacidades de linguagem 

relacionadas à produção do AO, mas as perguntas com foco em conceitos ainda não 

contribuíram para a construção de um contexto que privilegiasse a discussão argumentativa e 

colaborativa. 

A pergunta aberta de PP 5 (Pessoal, questão polêmica, quem lembra como é, que a 

gente discutiu a aula passada?) desencadeia respostas de Sara e Lara, que podem ser 

interpretadas como o início de um processo de externalização de conceitos discutidos na aula 

anterior e, portanto, como resultado das ZPDs desenvolvidas até então. Para mostrar isso, 

apresentarei a comparação entre as definições de questão polêmica pronunciadas por Sara na 

aula 4, do dia 29 de agosto e, mais tarde, na aula 5, em 02 de setembro. 

As comparações revelam transformações que vêm ao encontro da compreensão de 

ZPD enquanto unidade revolucionária, dada sua base no materialismo histórico-dialético 

(NEWMAN e HOLZMAN, 1993/2002), e das mudanças ocorridas nos modos de agir dos 

sujeitos, que alteram também a realidade.  Corroboram essa observação as transformações 

relativas aos conceitos aprendidos pelos alunos, os modos de agir de PP e dos estudantes. 

Inicio pela análise da aprendizagem dos alunos.  



159	  

	  
	  

Na aula 4, Sara expressa o sentido de questão polêmica, em Sara 4: É, que... Por 

exemplo, a mídia tem bastante questão polêmica, é o que todo mundo fala..., sentido que, de 

acordo com Vygotsky (1934/2008), pode ser compreendido como um conceito cotidiano 

baseado no senso comum, pois o sujeito não tem consciência da conceituação por meio de 

palavras. Na continuidade da interação, Sara entra em contato, no nível social, com a 

definição de PP, em PP 23: Questão polêmica é aquilo que pode ter mais de um 

posicionamento, ou seja, a pessoa pode ser contrária ou favorável (...). Na aula seguinte, em 

02 de setembro, na revisão sobre esse conteúdo, Sara afirma, em Sara1, que Questão 

polêmica é que... São diversos lados de opinião. Nessa nova conceituação, observa-se que a 

aluna começa a construir um significado mais distante do sentido pautado no senso comum 

(Sara 4: é o que todo mundo fala, em aula 4) e mais próximo do conceito científico (Sara 1: 

diversos lados de opinião).  

Sabemos, amparados por Vygotsky (1934/2003), que a transformação de um processo 

interpsicológico (nível social) em um processo intrapsicológico (nível individual) decorre de 

uma série de eventos e que o desenvolvimento acontece de forma espiral, ou seja,  a 

internalização e a externalização não são dicotômicas, como se acontecessem de um momento 

para outro. Por isso, reconheço que os alunos encontram-se no início de um processo, 

considerando-se que o desenvolvimento passa “por um mesmo ponto a cada nova revolução, 

enquanto avança para um nível superior” (VYGOTSKY, 1934/2003, p.74), mas a aluna já 

revela a elaboração de um novo significado construído na interação da aula passada. Ao 

observar que Sara não reproduz a resposta de PP 23 (aula 4), mas a organiza no nível 

individual, conforme preconiza Vygotsky (1934/2003), e a recria, retomo a consideração de    

Moran e John-Steiner (2003) de que a internalização não é mera imitação de instrumentos 

culturais ou de comportamentos, mas trata-se da reorganização de uma informação e de 

estruturas mentais baseadas nas características do indivíduo e do conhecimento existente. Para 

as pesquisadoras, o caráter dialético da criatividade reside no fato de que o sujeito, à medida 

que cria, se desenvolve, e vice-versa.  

Lara também expressa uma construção elaborada por ela a partir das discussões da 

aula anterior, quando recria o conceito de questão polêmica empregando outras palavras 

(Lara 3: que é aquela que julga a favor e contra?). Nos dois casos são observáveis as 

premissas bakhtinianas de que não existe palavra própria, pois ela sempre traz a perspectiva 

de outra voz e de que enunciados são plenos de palavras alheias, porém, sempre reelaborados 

(BAKHTIN, 1979/ 2011). Um exemplo de reelaboração na definição de Lara é o emprego de 

“julga”,  verbo que expressa, de acordo com  Halliday (1985/1994), processos mentais que 

lidam com a apreciação humana do mundo e indicam crenças, valores e desejos. A escolha 
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pelo verbo julgar representa uma posição da aluna e indica um sentido de argumentação que 

em nada se aproxima do pretendido nesta tese, mas que remete às características do que 

Mateus (2013)  denomina de argumentação como debate, em que se busca pressupostos como 

verdade e pressupõe uma única resposta correta. 

Podemos observar, pelas escolhas lexicais de ambas as alunas, o papel do dialogismo 

(BAKHTIN, 1979/2011), decorrente da interação verbal entre o enunciador e o enunciatário, 

na constituição do sentido, já que a reassimilação do enunciado proferido por PP (PP 23: a 

pessoa pode ser contrária ou favorável (...)) transparece em favor e contra, de Lara 3, e na 

recriação de Sara 1, em diversos lados de opinião.   

Na continuidade da discussão sobre as capacidades discursivas, a partir do turno PP 10 

(PP 10: Tem tese [no AO]?), Sara, por meio da expressão pronominal “a gente”, expõe sua 

posição como se fosse de toda a sala (Sara2: A gente esqueceu). Esse modo de agir pode ser 

justificado por ser mais confortável que arriscar-se a dar respostas e mais rápido do que o da 

produção de significado compartilhado. No entanto, nota-se uma pequena transformação nos 

modos de agir de PP e de uma aluna, rumo ao que Engeström (2008) analisa como uma 

evolução dos eventos e ações dos sistemas de atividades, quando, distintamente do que vinha 

sendo observado até então, Lara, considerando o “esquecimento” por todos os alunos, elabora 

uma pergunta à PP, e esta não lhe responde diretamente, mas lança a pergunta para os alunos 

e pede entrelaçamento de vozes (Lara 7: O que é tese?/ PP 11: O que é tese, alguém sabe?). 

Quanto aos modos de agir dos alunos, nota-se que é Eli, e não PP, quem  apresenta a 

definição de ‘tese’. A afirmação de Eli, em Eli 1, de que tese é o que vou defender (...), 

também pode ser considerada exemplo de externalização de significado construído na aula 

anterior. Segundo Newman e Holzman (2002), um conceito científico se dá, por exemplo, por 

meio de definições verbais explícitas, como a proferida pela aluna. 

As observações quanto à aprendizagem dos alunos e de PP sugerem que, durante as 

aulas, conforme analisado, formou-se o que Magalhães (2009) concebe como uma zona de 

ação criativa e transformadora, uma vez que provocou alteração nos modos de agir de PP e no 

que os alunos sabem sobre o AO; consequentemente, isso atinge a realidade. 

Na sequência, as perguntas abertas de PP, em PP 12: (...) o que é um argumento? e PP 

13: O que é argumentar?, provocam interações imediatas nas quais as alunas somente 

apresentam seus pontos de vista. Os turnos PP 14 e PP 15 são marcados por perguntas 

semirretóricas: PP14: (...) Organização linguística, o que vai ter? verbos, que verbos, 

qualquer verbo de ação?, PP 15: Não, verbos que servem para dar opinião (...), por 

sequências que remetem a uma situação de trocas instantâneas, sem reflexão, típicas da 
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colaboração confortável categorizada por Fullan e Hargreaves (2000) e de ação 

unidirecionada por PP. 

Na discussão sobre os verbos, uma inovação no agir de PP é registrada, quando esta 

usa um instrumento para projetar slides sobre verbos e conectores empregados na escrita de 

AO. É possível dizer que o uso do projetor, como instrumento físico, correspondeu a uma 

modificação na ferramenta de mediação que alterou também os modos de agir dos alunos e de 

PP. Pautada em Vygotsky (1934/2003), Leontiev (1978) e Liberali e Fuga (2012), explicarei 

essas alterações nos modos de agir de ambos.  

De acordo com Liberali e Fuga (2012), os sujeitos podem modificar suas ações, 

operações e ferramentas de mediação para alcançar um resultado, conforme as necessidades 

da comunidade. Assim, considerando as contribuições de Leontiev (1978) de que toda 

atividade parte de uma necessidade que só pode ser satisfeita quando há um objeto, ou seja, 

um motivo para isso, é possível afirmar que a necessidade constatada por PP, gerada pelo 

motivo/objeto apropriação das capacidades linguístico-discursivas, levou-a a fazer uso de um 

instrumento que, conforme Leontiev (1978), é a representação da capacidade humana de 

realizar a abstração e a generalização conscientes, pois, carrega em si o objeto para o qual a 

ação é orientada. 

PP empregou uma mediação explícita, conforme Wertsch (2007), introduzida na 

atividade de modo intencional, que serviu como mediação semiótica visível, uma vez que se 

refere a uma categoria particular de fenômenos físicos. Com o uso desse instrumento 

(projetor), os alunos empregaram a atenção voluntária, perceptível na vídeo-gravação, e 

puderam comparar as palavras que haviam identificado para compor o cartaz sobre as 

capacidades de linguagem relacionadas à produção do AO às que ainda precisavam ser 

colocadas, como as sugeridas pelas alunas Sara e Lara (Sara 4: discutir, defender e 

argumentar; Lara 9: acredito), após realizarem a leitura da projeção e a comparação. A 

comparação, considerada uma das funções mentais superiores (VYGOTSKY, 1934/2003), foi 

privilegiada, nesse momento, embora não tenham sido trabalhadas outras possibilidades, 

como a reflexão sobre o uso das formas linguísticas em questão.  

Diante dessa situação de emprego de um instrumento de mediação diferente, naquele 

contexto, convém salientar que, conforme Wertsch et al. (1998), os meios ou ferramentas que 

constituem a mediação não produzem o significado nem a aprendizagem – algo próprio da 

ação de cada indivíduo –, pois, uma ferramenta ou um meio apenas possui uma ação à medida 

que os indivíduos os usam. Por isso, para que houvesse internalização e interação entre os 

sujeitos, PP precisaria, diferentemente do que ocorreu no turno PP 17, empregar perguntas 

plenas (NININ, 2013), que promovessem algum tipo de reflexão sobre o assunto discutido.   
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Relacionando a interação analisada à tentativa de instauração de um contexto 

colaborativo, há evidências – como o fato de os sujeitos colocarem seus pontos de vista e de 

PP oportunizar aos alunos expressar-se – de que a colaboração é um processo que está sendo 

aprendido, mas é limitado, ainda, por perguntas com foco no conteúdo e pela ausência de 

pedidos de sustentação, explicação e clarificação, o que poderia provocar a expansão das 

relações. A preocupação de PP com o conteúdo, agravada pela ansiedade e pelo senso de 

responsabilidade em “ensinar” os alunos, prejudicaram a produção de novos significados, 

como propõem Liberali e Fuga (2012), na interação verbal, em negociações organizadas de 

forma argumentativa e orientadas para o questionamento. 

Ainda assim, observamos que os alunos apropriaram-se dos conteúdos desenvolvidos 

durante as aulas, como mostram os turnos sobre contra-argumentos, em: Lara 32: PP, o 

contra e o favor são as mesmas pessoas? (29 de agosto, aula 4), Lara 33: Aí tipo, esse reforça 

desse lado e esse... (29 de agosto, aula 4); sobre a sugestão do que poderia ser uma questão 

polêmica (Karina 1: Vandalismo. (29 de agosto, aula 4)); sobre as definições de questão 

polêmica (Sara 1: Questão polêmica é que... São diversos lados de opinião. (02 de setembro, 

aula 5)) e de tese (Eli 1: o que vou defender, não é? (02 de setembro, aula 5)); além de modos 

de agir que não aconteciam nas interações iniciais, como as perguntas feitas pelos alunos 

(Lara 7: O que é tese? (02 de setembro, aula 5) e Sara 24: tem que ter isso (conclusão), não 

pode ter uma pergunta no final? (29 de agosto, aula 4)). 

As discussões sobre o AO resultaram na elaboração de um cartaz, organizado pelo 

grupo responsável por esse gênero, reproduzido no quadro a seguir: 
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        Quadro 21: Reprodução de cartaz elaborado pelo grupo QSS, sobre o AO. 

QSS 
Gênero: artigo de opinião 
Objetivo: defender um ponto de vista ou persuadir o leitor.  
 
Persuadir=convencer 

 
Organização discursiva:  

• questão polêmica 
• Argumentos 
• Contra-argumentos 
• Conclusão 
• Tese 

 
Organização linguística: 

• Verbos como: discutir, defender, acredito, concordo 
 

Argumentos: são introduzidos com conjunções como: pois, porque 
 
Palavras que introduzem argumentos:  

• Outro argumento 
• Além disso 
• Segundo argumento 

 
Palavras que introduzem conclusão: 

• Portanto 
• Concluindo 
• Logo 

 
Observação: persuadir: convencer. Questão polêmica: controversa. 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de cartaz produzido por alunos. 

 

A apropriação das capacidades de linguagem envolvidas na produção do AO pode ser 

mais bem observada nas produções escritas dos alunos. Embora tenha sido feita a opção por 

analisar a produção escrita pelo grupo, retomo, brevemente, o caminho percorrido em todas as 

aulas que se relacionaram, direta ou indiretamente, à primeira produção escrita individual do 

AO, uma vez que a primeira versão deu origem à versão elaborada pelo grupo. Em seguida, 

serão apresentadas as tarefas realizadas anteriormente às produções escritas e o contexto 

enunciativo da primeira produção individual e da segunda versão elaboradas pelo grupo. 

 

a) Divisão dos grupos e dos gêneros que lhes caberiam escrever; por exemplo: grupo X - AO, 

grupo Y - notícia, e assim por diante (aula 1, 19 de agosto). 

b) Discussão da questão enunciativa de um jornal e, depois, do jornal que seria produzido 

pela classe (aulas 1, 19 de agosto e 2, 22 de agosto).  
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c) Tarefa de reconhecimento das capacidades de linguagem envolvidas na produção do 

gênero (atividade de leitura e roteiro de perguntas constam no Anexo I) e correção 

realizada coletivamente (aula 3, 26 de agosto e aula 4, 29 de agosto). 

d) Elaboração de pequenos cartazes para sistematizar as informações sobre os gêneros 

(atividade feita em grupo) e correção coletiva (aula 5, 2 de setembro).  

e) Discussão e decisão coletiva dos temas para a produção de cada gênero que comporia o 

jornal (aula 7, 9 de setembro). 

f) Produção escrita individual da primeira versão dos gêneros estipulados a cada grupo (aula 

7, 9 de setembro e aula 8, 12 de setembro). 

g) Produção escrita realizada pelo grupo, a partir da articulação da primeira versão de todos 

os integrantes, produzida nas aulas 7 e 8. Das primeiras versões individuais constavam 

anotações da professora, devolvidas aos alunos para que elaborassem a versão do grupo 

(aula 9, 16 de setembro). 

 

• Contexto enunciativo da produção escrita do AO realizada pelo grupo 

A versão do AO escrita pelo grupo formado por Joana, Eli e Caio é fruto da produção 

individual desses alunos, por isso, descreverei o que aconteceu nesses dois momentos, a 

produção individual, iniciada na aula 7, em 9 de setembro, e finalizada na aula 8, em 12 de 

setembro, e a produção do grupo, ocorrida na aula 9, em 16 de setembro. O quadro, abaixo, 

explicita essas informações: 

 
Quadro 22: Aulas e datas da primeira produção escrita individual e da produção elaborada pelo grupo. 

Produção textual Aulas Datas 

Primeira produção escrita individual 7 09/09/13 
8 12/09/13 

Produção escrita elaborada pelo grupo 9 16/09/13 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na aula 7, os alunos sentaram-se em grupos e PP os orientou para que produzissem 

individualmente seus textos, os relessem e revisassem. Devido às muitas tarefas 

desenvolvidas nesse dia, os alunos somente iniciaram a produção individual ao final da aula.  

Na aula 8, em 12 de setembro, os alunos sentaram-se em grupos e PP pediu que 

retomassem a atividade da aula anterior para finalizarem seus textos, entregou a cada grupo o 

cartaz sobre o gênero, pediu que prestassem atenção às orientações nele contidas e colocou-se 

à disposição dos grupos para quando precisassem. A disposição dos estudantes em grupo 

possibilitou-lhes conversarem entre si para trocar ideias e sugestões. Após o término da tarefa, 

os alunos entregaram seus textos à PP. 
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Seguem as primeiras versões produzidas pelos integrantes responsáveis pela produção 

do AO, que não serão analisadas, mas constam nesta tese porque, a partir delas ,foi produzida 

a versão do grupo, que será analisada. 

 

Quadro 23: Primeira versão do AO produzido pelos alunos 

O uso do celular na escola 
Eu acho que o uso do celular 

na escola devia ser liberado, mas 
com regras horários certos para 
usar  

Tipo nada de ouvir nada de 
ouvir música sem foninho, 
porque cada um curte um tipo de 
música, hora de usar, só na 
entrada e no recreio nada de usar 
celular em horário de aula. 

Nada de passar telefonema 
dentro da descola e nem tirar 
fotos para postar em redes 
sociais. 

até mesmo porque a escola 
pode ser prejudicada por essas 
fotos que serão tiradas dentro da 
escola. 

 
Caio 

O uso do celular na escola 
O celular é um material 

tecnológico pessoal. 
Se trazer o celular na 

escola, as pessoas colocam 
musica alta e muitas pessoas 
são obrigada a “ouvir tipos de 
música”. 

E se roubarem o celular, a 
escola não é responsável. 

Se for trazer, coloca fones 
de ouvido e cada um cuida do 
seu. 

Mas sim, o celular pode 
ser usado na escola. 

Só que na hora do recreio e 
saída, e a entrada e nada de 
usar celular dentro da sala de 
aula.  

Conclusão- O celular deve 
ser permitido na escola.  

 
Joana  
 
 

O uso do celular na escola 
O uso do celular é uma 

questão que é muito discutida 
entre alunos, professores, 
diretores e vice-diretores. 

O uso do celular, na opinião 
dos alunos, deve sim ser 
permitido na escola mais em 
horários certos e com regras. 

Já na opinião dos 
professores, diretores e vice-
diretores o celular não deve ser 
permitido pois os alunos não 
usam o celular no horário certo, 
como em sala de aula, nas 
provas de matemática para 
resolver problemas etc. 

Na minha opinião o celular 
deve ser usado na escola, mais 
só na hora do recreio para ouvir 
músicas com fone de ouvido 
para não prejudicar quem não 
gosta de música.  

Eli  

Fonte: Elaborado pela autora (textos de alunos). 

 

Na aula 9, PP devolveu as produções discentes individuais com algumas anotações 

(em vermelho) e orientou os alunos para considerá-las ao produzirem a segunda versão, que 

deveria ser elaborada por todos os membros do grupo. 
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Quadro 24: Primeira versão do AO produzido pelo grupo de alunos, com correções de PP. 

O uso do celular na escola 
Eu acho (veja os verbos 

sugeridos no cartaz) que o uso 
do celular na escola devia ser 
liberado, mas com regras e 
horários certos para usar  

Tipo (linguagem coloquial) 
nada de ouvir nada de ouvir 
música sem foninho, porque 
cada um curte um tipo de 
música, hora de usar, só na 
entrada e no recreio nada de 
usar celular em horário de 
aula. 

Nada de passar telefonema 
dentro da descola e nem tirar 
fotos para postar em redes 
sociais. 

até mesmo porque a escola 
pode ser prejudicada por essas 
fotos que serão tiradas dentro 
da escola. 

 
Caio 

 

Gostei das ideias! 

O uso do celular na escola 
O celular é um material 

tecnológico pessoal. 
Se trazer o celular na 

escola, as pessoas colocam 
música alta e muitas pessoas 
são obrigadas a “ouvir tipos 
de música”. 

E se roubarem o celular, a 
escola não é responsável. (2º e 
3º parágrafos podem ser 
usados como contra-
argumento) 

Se for trazer, coloca fones 
de ouvido e cada um cuida do 
seu. 

Mas sim, o celular pode 
ser usado na escola. 

Só que na hora do recreio e 
saída, e a entrada e nada de 
usar celular dentro da sala de 
aula. 

X não pule linha  
Conclusão- O celular deve 

ser permitido na escola.  
 
Joana  
 
 

O uso do celular na escola 
O uso do celular (na escola) 

é uma questão que é muito 
discutida entre alunos, 
professores, diretores e vice-
diretores. (Bom começo) 

O uso do celular, na opinião 
dos alunos, deve sim ser 
permitido na escola mais em 
horários certos e com regras. 

Já na opinião dos 
professores, diretores e vice-
diretores o celular não deve ser 
permitido pois os alunos não 
usam o celular no horário certo, 
como em sala de aula, nas 
provas de matemática para 
resolver problemas etc. (usar o 
parágrafo como contra-
argumento) 

Na minha opinião (reveja) o 
celular deve ser usado na 
escola, mais só na hora do 
recreio para ouvir músicas com 
fone de ouvido para não 
prejudicar quem não gosta de 
música.  

Eli  
Alunos, revejam as 

orientações do cartaz. Em 
conjunto, produzam a 2ª versão 
do texto. 

Os três membros têm ideias 
ótimas, aproveitem-nas!  

PP 
Fonte: Elaborado pela autora (textos de alunos). 

 

A partir dessas anotações e da orientação docente, o grupo produziu a seguinte versão 

do AO, em 16 de setembro, na aula 9:  
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Quadro 25: AO produzido pelo grupo QSS (Joana, Eli, Caio). 

O uso do celular na escola 
O celular é um material tecnológico pessoal.  
O uso do celular na escola é uma questão que é muito discutida entre alunos, professores e vice-

diretores. 
Devia ser liberada na escola, mas com regras e horários certos para usar.  
Como nada de ouvir música sem foninho porque cada um curte um tipo de música, hora de usar só 

na entrada e saída nada de usar celular na sala de aula, nada de passar telefonema dentro da escola e 
nem tirar foto para postar em redes sociais até mesmo porque a escola pode ser prejudicada por essas 
fotos que foram tiradas dentro da escola. (Suporte argumentativo: explicação da necessidade das 
regras) 

Conclusão: o celular deve ser permitido na escola.  
Grupo QSS (Joana, Eli, Caio) 

Fonte: Elaborado pela autora (texto do grupo de alunos). 
 

Conforme já mencionado, as capacidades de linguagem, embora dependentes e 

interligadas, serão analisadas separadamente, segundo a ordem: capacidade de ação, 

discursiva e linguístico-discursiva.  

 

Ø Capacidade de ação  

Quanto às capacidades de ação, a finalidade da produção escrita, retomando as 

considerações de Bräkling (2010) de que o AO busca o convencimento do outro a respeito de 

determinada ideia, por meio da argumentação, é parcialmente alcançada, uma vez que os 

alunos defendem o uso do celular desde que haja regras para isso, mas sustentam restrições 

que eles próprios impõem quanto ao uso do celular (Como nada de ouvir música sem foninho 

porque cada um curte um tipo de música, hora de usar só na entrada e saída nada de usar 

celular na sala de aula, nada de passar telefonema dentro da escola e nem tirar foto para 

postar em redes sociais até mesmo porque a escola pode ser prejudicada por essas fotos que 

foram tiradas dentro da escola). 

A produção revela o papel social dos alunos quando apresentam um ponto de vista que 

foi consensual na turma (o celular deve ser permitido na escola), mas também demonstra a 

influência da voz da instituição escolar, como expresso nas restrições para o uso do celular 

(com regras e horários certos para usar).  

Os alunos também revelam ciência a respeito dos possíveis leitores do AO, ao citá-los 

(professores, diretores e vice-diretores), e parecem responder à frequente proibição da escola 

para o uso do aparelho em questão, quando contra-argumentam sobre (...) hora de usar só na 

entrada e saída nada de usar celular na sala de aula, nada de passar telefonema dentro da 

escola e nem tirar foto para postar em redes sociais até mesmo porque a escola pode ser 

prejudicada por essas fotos que foram tiradas dentro da escola. Essa colocação discente 

sugere a premissa bakhtiniana (BAKHTIN, 1979/2011, p.294) de que o autor, no caso, os três 



168	  

	  
	  

membros do grupo, mantém uma atitude responsiva não só na espera de uma resposta, mas 

também como sujeito respondente, que emprega enunciados antecedentes. Nesse caso 

específico, notamos que os alunos contra-argumentam sobre as justificativas da instituição 

escolar para proibir o uso do celular.   

 A preocupação em antecipar possíveis determinações da instituição escolar 

demonstra, ainda, compreensão a respeito do lugar de recepção e circulação, pois traz a voz 

de quem se encontra na escola, além de revelar a palavra enquanto “alheia dos outros, cheia 

de ecos de outros enunciados” (BAKHTIN, 1979/2011, p.294).  

 

Ø Capacidade discursiva 

Na análise das capacidades discursivas, nota-se que o texto dos alunos apresenta a 

questão controversa, tese, contra-argumentação e negociação, como planificado no quadro a 

seguir: 

 

Quadro 26: Capacidades discursivas relacionadas à produção do AO - produção do grupo. 

Categoria Subcategorias Texto do grupo 

Capacidades 
discursivas 

relacionadas 
à produção 
do gênero 
Artigo de 
Opinião	  

Questão  
controversa 

O uso do celular na escola 
O celular é um material tecnológico pessoal.  
O uso do celular na escola é uma questão que é muito 

discutida entre alunos, professores e vice-diretores. 

Tese Devia ser liberada na escola mas com regras e horários certos 
para usar. 

Apoio 
argumentativo 

 

Contra-
argumentação 

Como nada de ouvir música sem foninho porque cada um 
curte um tipo de música, hora de usar só na entrada e saída nada 
de usar celular na sala de aula, nada de passar telefonema dentro 
da escola e nem tirar foto para postar em redes sociais até 
mesmo porque a escola pode ser prejudicada por essas fotos que 
foram tiradas dentro da escola.  

Negociação/ 
conclusão 

Conclusão: o celular deve ser permitido na escola. 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir do texto produzido pelo grupo de alunos.. 
 

Os membros do grupo evidenciam que se apropriaram do que é uma questão polêmica 

quando afirmam que é uma questão “muito discutida entre alunos, professores e vice-

diretores”. A semântica do verbo discutir remete-nos à existência de diferentes pontos de 

vista. 

O grupo defende um ponto de vista, em o celular deve ser permitido na escola, no 

entanto, não há argumentação que o sustente. A “antecipação das razões do adversário” 

(LIBERALI, 2013, p.69), no caso, as dos professores, diretores e vice-diretores, é perceptível 
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nas restrições quanto ao uso de celular, para as quais há sustentação: Como nada de ouvir 

música sem foninho porque cada um curte um tipo de música, (...) nada de usar celular na 

sala de aula, nada de passar telefonema dentro da escola e nem tirar foto para postar em 

redes sociais até mesmo porque a escola pode ser prejudicada por essas fotos que foram 

tiradas dentro da escola.  

A conclusão, no último parágrafo, reitera o ponto de vista apresentado.  

Verifica-se que as capacidades de ação e discursivas são prejudicadas pela ausência de 

elementos linguísticos, aspecto que discutirei a seguir. 

 

Ø Capacidades linguístico-discursivas  

Para verificar as capacidades linguístico-discursivas, retomo o texto com as marcações 

dessa análise. 

  

Quadro 27: Marcas linguístico-discursivas presentes na produção textual do grupo de alunos. 

O uso do celular na escola 
O celular* (o sintagma marca abertura) é um material tecnológico pessoal.  
O uso do celular na escola* é uma questão que é muito discutida entre alunos, professores e vice-

diretores.(apresentação da questão controversa sem conectores que relacionassem os 
parágrafos) 

(Ausência de elementos anafóricos/dêiticos para retomada da questão discutida) Devia 
(modalização deôntica) ser liberada na escola, mas  com regras e horários certos para usar.  

(Ausência de referência/ retomada) Como nada de ouvir música sem foninho porque cada um 
curte (linguagem coloquial) um tipo de música, hora de usar só na entrada e saída nada de usar 
celular na sala de aula, nada de passar telefonema dentro da escola e nem tirar foto para postar em 
redes sociais até mesmo porque  a escola pode ser prejudicada por essas fotos que foram tiradas 
dentro da escola.  

Conclusão: o celular deve ser permitido na escola. 
 

*(não há retomadas, elementos anafóricos). 

Fonte: elaborado pela autora, a partir de texto produzido pelo grupo de alunos. 

 

Como se observa, o grupo manteve a coesão no texto, por meio da repetição de termos 

que se repetem (celular, escola, fotos), mas não empregou elementos anafóricos para 

retomada.  

Para apresentar o ponto de vista, o grupo, no lugar de verbos que indiquem opinião, 

oposições e objeções, emprega o sintagma “Devia ser liberada”, iniciado por um verbo 

auxiliar que marca a modalização deôntica. Importante lembrar que, conforme Bronckart 

(2009), as modalizações deônticas relacionam-se a valores e regras do mundo social e avaliam 



170	  

	  
	  

os conteúdos conforme as normas em vigor, de modo que o emprego de “devia” remete-nos a 

uma modalização que retoma uma regra da escola.  

Nota-se que, dentre os verbos e expressões que poderiam ser empregados no AO, 

apresentados por PP nas aulas dos dias 29 de agosto (PP 108: defendo, defendemos, sou 

favorável, PP 109; é melhor, PP 110: o ideal é) e 02 de setembro (PP 115: defender, discutir, 

argumentar, PP 116: acreditar, concordar, discordar), somente “discutir’ é empregado em 

“é uma questão que é muito discutida entre alunos”, prova de que as capacidades linguísticas, 

sempre trabalhadas às pressas devido à aproximação do final da aula, não foram apropriadas 

pelos alunos.  

Os organizadores argumentativos utilizados foram: 

• mas (operador que orienta conclusões contrárias) com regras e horários certos para 

usar, referindo-se às restrições quanto ao uso do celular; 

• porque (operador que introduz uma justificativa/explicação): explicando o motivo da 

restrição quanto a ouvir música no celular, com fones; 

• nem (operador que soma argumentos a favor de uma mesma conclusão): 

acrescentando regra para uso do celular (não tirar fotos); 

• até mesmo (operador que assinala argumento mais forte de uma escala orientada no 

sentido de determinada conclusão) e porque (operador que introduz uma 

justificativa/explicação): justificando o motivo da restrição sobre fotos. 

 

Desses, somente o porque fora visto pelos alunos quando realizaram a tarefa de 

reconhecimento dos gêneros, na aula 3, em 26 de agosto, e na aula 4, em 29 de agosto. O 

texto do grupo também não apresenta organizadores textuais, como os que indicam a ordem 

dos argumentos ou conclusão. Isso mostra que a forma direta, por meio de perguntas 

semirretóricas e explicações da professora, modo de agir que caracterizou a maioria das 

abordagens sobre as capacidades linguísticas relacionadas à produção do AO, possibilitou a 

apropriação parcial desse conteúdo.  

Assim, após análise dessa primeira produção do grupo, PP identificou, dentre outros 

problemas, que, no AO produzido pelos alunos, não era possível identificar a apropriação de 

uma das capacidades discursivas considerada central na argumentação, como aponta  Barroso 

(2011): os argumentos que sustentariam a tese de que o uso do celular deveria ser permitido 

na escola. Assim como já havia acontecido em relação a outros gêneros, essa produção foi 

retomada para discussão, reescrita e revisão. Isso aconteceu em 10 de outubro, na aula 16, 

cujo objetivo foi discutir os argumentos que poderiam ser empregados para defender a tese 

proposta pelo grupo: a permissão do uso de celulares na escola.  
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No excerto a seguir, PP procurou criar condições para que os estudantes relacionassem 

os fatos cotidianos da vida discente ao conhecimento epistêmico. Para isso, organizou um 

contexto em que pudessem pensar nos argumentos empregados pelas mães quando desejavam 

que eles ajudassem nos serviços domésticos e nos argumentos empregados por eles quando 

queriam algo. O objetivo de PP, de atingir o sentimento dos interlocutores (LIBERALI, 2013) 

por meio do tema proposto para discussão, parece ter sido alcançado, como apontado no 

excerto a seguir. 

Os estudantes encontravam-se sentados, individualmente, e PP e PT permaneceram 

uma de cada lado da sala, caminhando em alguns momentos entre as carteiras. Após a 

retomada do objetivo do AO, PP iniciou, por meio de perguntas, a aproximação entre o 

contexto escolar e o cotidiano dos alunos.  

 

Excerto 7: 10 de outubro de 2013 

PT 7:  Então o artigo de opinião, a pessoa que está escrevendo esse texto, ele tem o 
interesse de convencer alguém, persuadir alguém por meio dos argumentos 
(...) (ponto de vista)  

(...) 
PP 19:  (...) por exemplo, gente quem aqui de vocês a mãe fala assim ó “Menino, vai 

lavar a louça pra mim!”?. (exemplificação de ponto de vista) 
Alice, Lara, Vivi e Iara levantam a mão 
Lara 12:  Vai cuidar do seu irmão. (complementação de exemplo oferecido por PP 19) 
PP 20:  Aí vocês falam assim. Daí você fala “ai não quero” (exemplificação de ponto 

de vista a partir de situação hipotética), “Ah, mas você tem que me ajudar 
(porque) você está crescendo” (refutação e sustentação). Olha sua mãe 
tentando te convencer. O que que ela argumentou com você? (pergunta aberta) 

Lara 13:  Não. Ela fala “ah, a mãe trabalha o dia inteiro, está cansada” (apresentação de 
sustentação). Pronto, convenceu. 

PP 21:  Isso, isso (concordância). E aí depois vocês querem ir à festa. 
(problematização)  

Lara 14:  Ah, mas você lavou a louça? (contra-argumento hipotético da mãe) 
(...)  
PP 22:  Aí a mãe fala assim pra você “olha, você não vai à festa porque é de noite e 

você é muito criança para ir à festa” (representação de ponto de vista). Não é 
isso? (pergunta fechada pedindo concordância) 

Alunos 3:  É, é. (concordância sem expansão) 
(...) 
Alice 4:  Eu falo assim: “ah, mãe, deixa eu (inc.), [porque] eu não apronto não (pedido 

com sustentação)! 
Sara 8:  eu falo que se meu irmão pode sair na rua eu também posso ir! (oferecimento 

de sustentação) 
Carol 1:  sabe o que eu falo? Que minha mãe tá me prendendo, porque quando ela tinha 

minha idade ela saía e fazia as coisas (apresentação de ponto de vista e de 
sustentação) . 

(...) 
 

Nessa interação, (a) a relação entre a vida cotidiana e o objetivo da aula (compreender 

como argumentar), (b) a contextualização que permitiu aos alunos assumirem diferentes 
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papéis, seja de pais ou filhos, e (c) os padrões de colaboração, responsividade, deliberação e 

alteridade trouxeram à tona um conflito existente entre pais e filhos, uma contradição 

construída através de gerações, que contribuiu para a criação de ZPD, entendida, conforme já 

discutido (VYGOTSKY, 1934/1991), como a possibilidade de o sujeito reorganizar e 

reelaborar os processos mentais na relação com outros, por meio do compartilhamento crítico 

do objeto em construção. O foco da criação de ZPDs, como discutido por Magalhães (2011a) 

e Magalhães et al. (2014), está na organização argumentativa da linguagem, o que possibilita 

relações colaborativas. Os três elementos citados serão analisados, a seguir.  

Após PT retomar o objetivo e uma das capacidades discursivas relacionadas à 

produção do AO (Então o artigo de opinião, a pessoa que está escrevendo esse texto, ele tem 

o interesse de convencer alguém, persuadir alguém (...)), PP cria possibilidade de os alunos 

relacionarem a argumentação à vida cotidiana e contextualiza a discussão, ao evocar uma 

situação comum  para eles: (...) quem aqui de vocês, a mãe fala assim ó “Menino, vai lavar a 

louça pra mim!”. Essa enunciação resgata uma situação do dia a dia e traz outra voz - a de 

uma mãe - que, no espaço polifônico da ZPD, representa distintos pontos de vista e 

argumentos. Como discute Ninin (2013), essa construção de PP possibilita (re)significações 

do conceito de argumento e de seu papel  nas relações de alteridade, favorecendo 

aprendizagem e  desenvolvimento. 

De acordo com Schneuwly (1994), os parâmetros da situação guiam a ação e 

estabelecem a relação meio-fim, que é a estrutura da atividade mediada, ou seja, ao terem uma 

direção que norteia os pontos de vista e argumentos, os alunos assumem papéis e têm mais 

condições de compreender que argumentar é uma ação por meio da qual se pode conseguir ou 

recusar algo a partir da formulação de ponto de vista e fundamentação de razões aceitáveis 

(LEITÃO, 2011). 

A escolha das perguntas feitas por PP sugere que ela criou condições para que os 

alunos considerassem as múltiplas vozes (ENGESTRÖM, 1999) existentes na atividade e 

determinadas por experiências sócio-históricas, como revelam as colocações hipotéticas das 

mães dos alunos, quando estes representam esse papel, como em Lara 12 (Lara 12: Vai 

cuidar do seu irmão.) e sua importância na organização dos argumentos.  

Assim, há indícios de que as perguntas propiciaram a compreensão do papel do outro 

(alteridade) nas relações. Isto é, os alunos, como pressupõe o padrão colaborativo da 

alteridade (NININ, 2013), colocam-se no lugar do outro – no caso, suas mães – e, assim, 

distanciam-se de posicionamentos pessoais para compreender os dos outros, como comprova 

a fala de Lara, representando o argumento empregado pela mãe: Lara 13:  (...) “ah, a mãe 

trabalha o dia inteiro, está cansada, convenceu”.  
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A ação intencional de PP é fundamental em pesquisas colaborativas (MAGALHÃES, 

2009, 2010) para que os sujeitos, nas interações que se propõem colaborativas, ofereçam 

suporte mútuo, a fim de que seus interlocutores se reorganizem. PP traz o entrelaçamento 

entre a vida cotidiana e o conhecimento epistêmico, criando ZPD para que os alunos 

aprendessem a argumentar e a sustentar seus pontos de vista e os prováveis pontos de vistas 

ou contra-argumentos de suas mães. Corroboram essa percepção a sustentação apresentada, 

por exemplo, por Alice, Sara, Carol e Lara, como podemos ver: Alice 4: (...) [porque] eu não 

apronto não!; Sara 8: (...) se meu irmão pode sair na rua eu também posso ir!; Carol 1: (...) 

minha mãe tá me prendendo, porque quando ela tinha minha idade ela saía e fazia as coisa; e 

Lara 13: (...) “ah, a mãe trabalha o dia inteiro, está cansada”. 

Vale lembrar que a relação entre o que se pretende desenvolver - o modo de agir 

voltado à argumentação - e a realidade da vida cotidiana do aluno, corresponde à base da 

ZPD, o materialismo histórico-dialético,  porque relaciona aprendizagem e desenvolvimento e 

teoria e prática como processos interligados e integrados à realidade, fatores perceptíveis 

nessa interação, em que dois elementos centrais na ZPD - o instrumento e o papel do outro -, 

de acordo com Magalhães (2009), estiveram presentes nas perguntas de PP e na apresentação 

dos pontos de vista e sustentação dos alunos. Em outras palavras, é na relação com o outro 

que pode haver transformação e constituição do indivíduo. John-Steiner (2000) denomina 

zona de desenvolvimento proximal mútua esse momento / situação que possibilita aos sujeitos 

aumentarem seu repertório de expressão cognitiva e emocional. 

Outra tarefa cujo objetivo foi desenvolver a capacidade argumentativa foi a de 

escrever argumentos, ocorrida no dia 17 de outubro, na aula 17. Nessa tarefa, cada grupo leu 

um texto previamente selecionado pelas professoras sobre o uso do celular na escola (Anexo 

I) e escreveu justificativa para sustentar a tese defendida pela sala. No encontro seguinte, em 

24 de outubro, na aula 18, a pedido de PP, cada grupo escreveu na lousa a justificativa que 

elaborou. As justificativas elaboradas e passadas na lousa encontram-se no quadro a seguir:  
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Quadro 28: Justificativas escritas pelos grupos em defesa ao uso do celular na escola.  

Favorável (ao uso do celular), pois não podemos ignorar as novas gerações, o avanço tecnológico e 
os meios de comunicação as crianças e adolescentes estão cada vez mais ligados a uma sociedade 
digital (escrito pelo grupo Aprendizagem) 
a favor, porque o aparelho celular é usado como uma questão de segurança, deixando nossos pais 
informados com trabalhos escolares e outros, além de ser usado para casos urgentes de 
comunicação. Além de diversão (escrito pelo grupo KSK). 
Favor pela segurança de um aluno, é uma forma de o responsável pelo aluno saber se chegou bem na 
escola. (escrito pelo grupo Conhecimento). 
Favorável, pois vários alunos usam o celular para ligar para os pais quando acontece alguma coisa. 
O uso do celular deve ser proibido na sala, mas permitido para urgência e na hora do recreio, para 
escutar música. (escrito pelo grupo Conhecimento). 
Favorável, pois se a escola tiver wi-fi, os alunos poderão entrar na internet, procurar notícias e 
pesquisar sobre a aula. (escrito pelo grupo QSS) 
Porque dá pra fazer várias coisas, exemplo: pesquisas na sala de aula, jogar, ouvir música e 
conversar (escrito pelo grupo Katchusca). 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Em seguida, PP pediu que os alunos que lessem as justificativas e as agrupassem de 

acordo com dois critérios: iguais e semelhantes. Após leitura e discussão, chegaram à 

conclusão de que havia três argumentos para justificar a tese que defendiam: segurança e 

manter os pais informados, pesquisa na escola e diversão (24 de outubro de 2013).  

Na aula seguinte, 04 de novembro, houve a continuidade das tarefas relativas aos 

argumentos empregados no AO. Assim, o objetivo da aula 19 foi revisar o AO de modo a 

organizar os argumentos discursiva e linguisticamente. PP projetou, por meio de slide no 

PowerPoint, o texto produzido pelo grupo e acrescentou nele os argumentos escolhidos na 

aula anterior (expostos no quadro X). Os alunos, sentados em grupos, receberam a comanda 

abaixo, e cada tarefa dessa comanda ficou sob a responsabilidade de um grupo.   

 

Quadro 29: Comandas oferecidas aos grupos para realização de tarefas. 

2. Nesse texto, há termos, expressões e palavras repetidas. Localize-as e sugira o que pode ser 
mudado ou substituído. 

3. Há palavras que servem para organizar o texto, como: “primeiramente”, “em segundo lugar”, 
“finalmente”, “além disso”. Onde poderíamos colocar essas expressões? 

4. Há palavras que servem para introduzir a conclusão do texto, são as conjunções chamadas 
conclusivas, como logo, portanto, por conseguinte, assim. Qual delas o grupo escolhe e onde 
será colocada? 

5. Há palavras que servem dar uma ideia de oposição, são as conjunções adversativas como mas, 
porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Qual delas o grupo escolhe para usar e onde 
pode ser colocada? 

6. É comum que o último parágrafo do artigo de opinião, apresente a conclusão das ideias e 
propostas de solução para a questão apresentada, no caso, o uso de celular  na escola. O grupo 
deve pensar e escrever uma solução para essa questão.  

Fonte: Elaborado pela autora, a partir do “Planejamento das aulas do 7º ano B”, Anexo I 
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Nos grupos, os alunos discutiram sua tarefa específica e cada grupo apresentou para a 

turma como a realizaram, enquanto os demais alunos poderiam auxiliá-lo nessa resolução. A 

discussão da resolução de cada tarefa pelos grupos, da apresentação à sala e da interação 

ocorrida nesse momento entre alunos e professoras encontra-se nos excertos 8, 9, 10 e 1119, 

que seguem a sequência da aula e focalizam as capacidades de linguagem relacionadas à 

produção do AO. Referem-se à aula 19, de 4 de novembro, e revelam, como veremos, uma 

transformação do padrão mediacional entre alunos e professores no plano da interação e nos 

modos como os conteúdos foram trabalhados.  

Inicio pela discussão sobre o uso de marcadores de integração linear, com base nas 

discussões de Koch (2010). Nessa interação, o grupo Maria, Jenifer, Valdir e Lia expuseram 

como solucionaram a tarefa 3 da comanda (Há palavras que servem para organizar o texto, 

como: “primeiramente”, “em segundo lugar”, “finalmente”, “além disso”. Onde 

poderíamos colocar essas expressões?). 

 

Excerto 8: 04 de novembro de 2013 

PP2:  Vocês apresentaram pra mim na última aula três argumentos, não 
apresentaram? (contextualização com referência à aula anterior, pergunta 
fechada). (...) O grupo que caiu com a atividade 3, o que vocês colocaram? 
(pergunta aberta, distribuição de voz) 

+++ 
PP3:  que palavra vocês vão por aí primeiro? (pergunta de sugestão de ação 

pedindo a solução de um problema  
Maria 2:  primeiramente (sugestão) 
PP 4:  primeiramente (espelhamento), Maria (distribuição de voz), onde? (pedido 

de explicação) 
Jenifer 2:  no primeiro parágrafo. (explicação) 
(...) 
PP 6:  (...) essas palavras vão organizar o que no nosso texto? (pedido de 

explicação/ explicitação) 
Lara 1:  Os argumentos (explicação) 
PP 7:  Então, primeiramente vem antes do quê? (pedido de explicação) 
Naiara 1:  no segundo parágrafo (explicita ) 
PP 8:  no segundo parágrafo por quê? (pedido de explicação) Quem sabe me 

explicar? (pedido de entrelaçamento de vozes) 
Sara 1:  porque primeiro tá apresentando o texto (explicação), mas eu acho que a 

gente tem que pôr no primeiro parágrafo (ponto de vista) 
Eli 1:  não... (discordância sem suporte) 
Sara 2:  ... ah não (espelhamento), primeiro parágrafo a gente tá explicando o texto 

(retomada, aceitação da controvérsia apresentada).  
PP 9:  tá apresentando o texto, né? (espelhamento) Daí o segundo parágrafo tá 

apresentando o primeiro argumento (expansão), por isso, vamos pôr o 
primeiramente (explicação). Qual que é outra palavrinhas ou expressão que a 
gente pode usar dessas que eu apresentei para vocês, grupo? (distribuição de 
vozes) Os outros grupos podem ajudar o grupo da Maria (pedido de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 PP participou da aula do dia 04 de novembro até determinado momento, de modo que se registra sua presença 

na sala durante os excertos 8 e 9; os excertos 10 e 11 foram conduzidos por PT. 
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entrelaçamento de vozes dos grupos). Grupo da Maria (distribuição de 
vozes), vocês têm alguma sugestão? (pergunta aberta) 

Maria 3:  a gente pensou “Em segundo lugar” (apresentação de ponto de vista de 
forma modalizada) 

PP 10:  isso (concordância), esse “em segundo lugar” vai apresentar o quê? (pedido 
de expansão) 

Naiara 2:  O segundo argumento (explicação) 
PP 11:  (...) E aí, qual é outra palavrinha que a gente tem pra organizar o texto? E os 

argumentos? (pergunta aberta com foco no conteúdo) 
Jenifer 4, Maria4, Lia 2: finalmente (ponto de vista sem suporte) 
 

As evidências de que há uma nova organização da sala de aula em relação a papéis e 

padrão mediacional podem ser percebidas na escolha lexical de vocês, em PP 2 (PP2: Vocês 

apresentaram pra mim na última aula três argumentos (...)), que responsabiliza os alunos 

pela autoria do texto, No mesmo turno, a distribuição de voz - O grupo que caiu com a 

atividade 3, o que vocês colocaram? - é indício do esforço de PP para organizar um contexto 

em que o aluno tenha um papel de solucionar situações e compartilhar as possíveis resoluções 

com os colegas. Assim, há a construção  de um padrão mediacional em que: 

 

Ø As colocações dos próprios colegas, e não mais somente as das docentes, fazem com que 

os alunos revejam seus pontos de vista.  

Isso pode ser visto, no excerto acima, na discussão sobre onde colocar 

“primeiramente”, quando Jenifer sugere que o termo deveria iniciar o primeiro parágrafo 

(Jenifer 2); 

 

Ø As perguntas de PP criam ZPDs para a apropriação dos conceitos em discussão. 

Por exemplo: as perguntas (PP 6: (...) essas palavras vão organizar o que no nosso 

texto? e PP 7: Então, primeiramente vem antes do quê?)) possibilitam a duas alunas, Lara e 

Naiara, elaborarem suas respostas (Lara 1: Os argumentos e Naiara 1: no segundo 

parágrafo), organizando o processo de mediação (VYGOTSKY, 1934/2003) a partir de meios 

auxiliares (instrumentos) para a solução do problema (objeto) - a o quê “primeiramente” se 

refere e onde deve ser empregado. Nesse processo mediacional, a intervenção de PP por meio 

de perguntas abertas e plenas (PP 6: (...) essas palavras vão organizar o que no nosso texto?, 

PP 7: Então, primeiramente vem antes do quê?) e as respostas de Lara  e Naiara indicam, de 

acordo com Magalhães (2010),  o início do estabelecimento da colaboração como uma ação 

conjunta, em que um parceiro oferece suporte para o outro, e cujo foco é a construção de um 

objeto. É preciso considerar que tanto as perguntas de PP quanto as colocações das alunas 

possibilitaram aos alunos revisarem a compreensão baseada no entendimento literal, expresso 
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em Jenifer 2, de que ‘primeiramente’ deveria introduzir o parágrafo (Jenifer 2: (...) primeiro 

parágrafo).  

 

Ø O pedido de explicação, em PP 8: no segundo parágrafo por quê? (...),provocando a 

expansão da discussão, quando Sara apresenta a explicação, em Sara 1: porque primeiro tá 

apresentando o texto (...). 

Na sequência, o ponto de vista apresentado pela mesma aluna, Sara 1: (...) eu acho que 

a gente tem que pôr no primeiro parágrafo, causa a discordância de Eli que, embora sem 

suporte, leva Sara a repensar e a reorganizar o que havia dito anteriormente, como se vê em 

Sara 2: ... ah não, primeiro parágrafo a gente tá explicando o texto.  

Esse pode ser um exemplo de como as perguntas, conforme Ninin (2013), podem criar 

ZPDs para a compreensão e ação intencional dos participantes na reorganização de saber do 

conteúdo em discussão. 

Essa interação revela que as falas dos alunos passam a apoiar-se nas dos demais 

colegas, não mais como falas que se sobrepõem, conforme acontecia anteriormente. Trata-se 

de um novo padrão mediacional em que os enunciados parecem abrir espaço para o 

estabelecimento de ZPDs mútuas porque as ações empregadas por meio dos discursos são 

recíprocas (MAGALHÃES, 2010), pensadas intencionalmente, e contribuem para que os 

sujeitos justifiquem o que dizem (Sara 1), posicionem-se (Eli 1) e repensem (Sara 2) sobre o 

que consideravam. 

As intervenções de PP também são intencionalmente organizadas para propiciar aos 

alunos um salto qualitativo em relação à interação, pois os alunos apresentam o que sabem e 

PP procura não dar respostas prontas, porém, favorece a produção compartilhada do 

conhecimento sobre as capacidades linguístico-discursivas relacionadas à produção do AO.  

Além do novo padrão interacional, há evidências de que o emprego do texto produzido 

por um dos grupos, um texto inserido numa situação comunicativa, com objetivos e leitores 

explícitos, acrescido dos argumentos produzidos por todos os alunos, possibilitou que  atuasse 

como instrumento para alcançar a produção de um AO a ser publicado no jornal.  

Retomando Liberali (2009), na atividade social, os instrumentos podem ser 

considerados meios de modificar a natureza para alcançar um objeto idealizado e constituem-

se no processo da atividade (instrumento e resultado). Apoiada nessa consideração da 

pesquisadora, ressalto que o texto em questão assume o caráter de instrumento e também de 

resultado, à medida que é construído ao longo da tarefa e se transforma de instrumento a 

objeto, pois passa a satisfazer a necessidade dos sujeitos enquanto produtores e editores do 

jornal.  
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Contraponho essa experiência de trabalhar com um texto real à aula do dia 02 de 

setembro, em que as capacidades linguístico-discursivas também foram abordadas, porém, de 

forma breve, transmissiva e sem sentido para os alunos. 

 O emprego do texto como instrumento mediador propiciou a criação da ZPD, porque 

os alunos podiam consultá-lo, verificar em quais parágrafos estavam os argumentos, explicar 

o motivo do termo em questão poder ser empregado no segundo parágrafo e não no primeiro, 

o que faz com que Sara retome seu ponto de vista, expresso em Sara 1: (...) eu acho que a 

gente tem que pôr no primeiro parágrafo, revisto em Sara 2: ... ah não, primeiro parágrafo a 

gente tá explicando o texto. Outros momentos revelam esse processo, como a pergunta de PP 

(PP 9: (...) Qual que é outra palavrinha ou expressão que a gente pode usar (...)), que leva 

Maria a sugerir  “Em segundo lugar” e propicia a Naiara 2 que relacione essa expressão ao 

“segundo argumento”.  

Extraído da mesma aula e seguindo o mesmo foco, ou seja, as capacidades linguístico-

discursivas do AO, o excerto 9 revela o momento em que PP pediu ao grupo responsável pela 

atividade 4 - Eli, Joana e Caio – que apresentasse o que discutiram sobre a conclusão do texto. 

Eli leu a comanda sob a responsabilidade de seu grupo (Há palavras que servem para 

introduzir a conclusão do texto, são as conjunções chamadas conclusivas, como logo, 

portanto, por conseguinte, assim. Qual delas o grupo escolhe e onde será colocada?) e 

iniciou-se breve discussão sobre operadores que introduzem uma conclusão (KOCH, 2010).  

 
Excerto 9: 4 de novembro de 2013 
PP 14: vocês sabem o que é a conclusão do texto? (questão controversa) 
Eli 3:  final (ponto de vista)  
PP 15:  final, fechamento (espelhamento com expansão). Daí tem várias palavrinhas 

aí, olha como vocês fizeram: vocês escreveram a palavrinha “conclusão”, mas 
tem palavrinhas que servem só pra fazer isso. Qual dessas vocês acham mais 
bonita e que vocês escolhem? (pergunta semirretórica) Vamos ver quais 
têm? (pergunta de sugestão de ação)  Vamos ler todo mundo: logo...  

Alunos 1  (lêem palavras propostas na comanda): Portanto, por conseguinte e assim. 
PP 16:  Qual vocês escolhem? (pergunta de sugestão de ação) 
Alunos 2:  portanto (ponto de vista sem sustentação) 
PP 17:  portanto? (espelhamento com outra entonação)  
(PP passa para a próxima tarefa sem aprofundar a discussão).  

 

Observamos, nesse excerto, que PP buscou estabelecer um contexto colaborativo, 

quando elaborou uma pergunta de conteúdo (NININ, 2013) referente a algo já discutido e que 

exigia uma resposta pontual dos alunos, com o intuito de retomar um item da capacidade 

discursiva (PP 14: vocês sabem o que é a conclusão do texto?) e, assim, situar os alunos sobre 

o que iriam discutir, antes de questionar sobre a capacidade linguístico-discursiva. Ao 

compreender que os alunos tinham clareza sobre o tema discutido, a partir do turno de Eli 3 
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(final), PP buscou promover a comparação quanto ao uso das conjunções mais adequadas, 

escritas na comanda, para iniciar a conclusão de um AO e a maneira como os alunos a 

elaboraram (com a palavra conclusão seguida de dois pontos), como mostra o turno de PP (PP 

15: (...) olha como vocês fizeram: vocês escreveram a palavrinha “conclusão”, mas tem 

palavrinhas que servem só pra fazer isso.(...))  Qual dessas vocês acham mais bonita e que 

vocês escolhem? Vamos ver quais têm? Vamos ler todo mundo: logo...). 

O emprego dos mecanismos de distribuição de voz também corrobora para a 

percepção do esforço de PP em instaurar a colaboração, uma vez que o uso de vocês remete à 

responsabilidade e à autoria dos alunos. O emprego da 1ª pessoa do plural em Vamos ver 

quais têm? Vamos ler todo mundo: logo (...) indica que PP incluiu-se na ação e colocou-se 

como parceira. Por meio desse enunciado, PP sugere que ela e os alunos, conjuntamente, 

tornem-se responsáveis por uma decisão – a escolha do operador que introduziria a conclusão 

no AO –, tal como propõem as pesquisas colaborativas (MAGALHÃES, 2007a, 2007b, 2010; 

LIBERALI, 2011, 2012; JOHN-STEINER, 2000). O pedido de participação dos alunos na 

escolha dos operadores é, portanto, indício do esforço da professora pesquisadora de trabalhar 

com os alunos de modo diferente do que acontece no ensino tradicional. 

A ação de PP, de colocar-se como parceira e colaboradora na decisão proposta, 

remete, ainda, à discussão de Szundy (2009), segundo a qual as relações sociais colaborativas 

pontuadas por conflitos, como os levantados por PP por meio de perguntas (PP 14, PP 15 e PP 

16), contribuem para a constituição da ZPD e podem resultar em novos processos, como a 

busca do termo adequado para introduzir a conclusão do AO. 

Ao chamar a atenção dos alunos para a inadequação na forma como introduziram a 

conclusão do texto, PP criou um contexto, conforme pensado por Magalhães (2010, 2011) e 

organizou a busca de solução para o problema apontado, ação conjunta dos participantes para 

intervirem – como na escolha sobre o operador –,possibilitando, assim, efetivas 

aprendizagens. Podemos reconhecer: (a) o dizer de PP (PP 15: (...) olha como vocês fizeram) 

como o artefato mediador para que os alunos introduzissem a conclusão de forma inadequada, 

(b) o papel de Eli 3, ao definir conclusão (Eli 3: final) e (c) o convite à leitura das sugestões 

da proposta, em PP 15 ((...)Vamos ver quais (palavras) têm?(...)), bem como (d) a pergunta 

de PP (PP 16: Qual vocês escolhem?) como outras intervenções formativas que levaram os 

alunos a consultarem e escolherem a conjunção pedida. Nessa interação, o foco da ZPD criada 

esteve no papel de PP e em suas colocações, que atuaram como instrumento mediador na 

internalização do conhecimento e no papel do outro, conforme a explicação de Magalhães 

(2009) sobre a ZPD. 
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Conquanto registre-se a ausência de aprofundamento sobre a opção feita pela turma 

(portanto) e as intervenções tenham sido realizadas exclusivamente por PP, é possível 

identificar, no excerto, sequente intervenções realizadas pelos alunos, fato que se configura 

como um avanço nas interações. 

O trecho abaixo revela a continuidade da leitura do texto que estava sendo revisado. 

Após a leitura realizada por Lara, Eli percebe a repetição de termos no texto e apresenta um 

questionamento sobre isso: 

 
Excerto 10: 4 de novembro de 2013 
Eli 8:  Professora, eu acho que tem muito “o uso” (ponto de vista) 
Sara 18:  olha, professora, primeiro, a gente tem..., tem um negócio muito estranho 

(ponto de vista sem sustentação) 
Lara 19:  é, também (acho) (concordância) 
Sara 19:  oh, professora (pedido de auxílio), (lê) “O celular é um material tecnológico 

fruto do avanço na área da tecnologia, “O celular é um material tecnológico, 
vírgula” (releitura do texto e sugestão de pontuação). 

PT 29:  (...) O uso do celular na escola, vai ficar repetido mesmo? (...) (pedido de 
posicionamento) 

Eli 9:  essa questão (apresentação de sugestão). 
(Eli relê como ficaria o texto)  
Eli 10:  não, mas já tem questão também (discordância e apresentação de suporte).  
PT 30:  tá repetido, a gente podia trocar (apresentação de sugestão de forma 

modalizada). 
Lara 20:  tira essa frase aí. (apresentação de sugestão). 
Eli 11:  não pode ser “O celular na escola”, em vez de “O uso do celular na escola” 

(...)?(apresentação de sugestão em forma de pergunta). 
PT 31:  Esse aparelho deveria ser permitido (apresentação de sugestão). 
(...) 
 

Esse excerto revela uma ação ainda iniciante das alunas, que percebem as 

inadequações, mas, no momento, não conseguem reorganizá-las. No turno Eli 8 (Eli 8: 

Professora, eu acho que tem muito “o uso” ) , o uso do verbo indicativo de opinião (acho) e o 

fato de a aluna sentir-se à vontade para intervir e trazer uma proposta para a revisão que 

estava ocorrendo revela apropriação, por parte dos alunos, não só do padrão mediacional 

colaborativo, mas, também, da compreensão da inadequação da escrita. A colocação de Eli 8 

pode ser considerada uma intervenção formativa que, de acordo com Engeström (1999), 

deriva do método vygotskyano de dupla estimulação, mecanismo por meio do qual o sujeito 

pode sair de uma situação problemática –  no caso, a revisão de um texto – e procurar resolvê-

la. Reportando essa consideração à presente pesquisa e apoiada em Sannino (2011),  

poderíamos considerar o texto e as inadequações presentes nele como o primeiro estímulo, 

enquanto o ponto de vista apresentado por Eli 8 e a pergunta de PT (PT 29: (...) O uso do 

celular na escola, vai ficar repetido mesmo? (...)) como o segundo estímulo. Estes, por sua 
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vez, funcionaram como instrumentos psicológicos que proporcionaram um novo olhar para o 

problema discutido. 

Esse olhar atento ao texto, com vistas a revisá-lo, é, no sentido amplo proposto por 

Vygotsky (1934/2001a), imitado por Sara, que percebe a existência de um “negócio muito 

estranho” (Sara 18), percepção que a leva a pedir auxílio a PT e a reler o trecho do texto 

(Sara 19: oh, professora, (lê) “O celular é um material tecnológico fruto do avanço na área 

da tecnologia” (...)). Embora não tenha verbalizado, o “negócio muito estranho” 

provavelmente se referia à proximidade entre os vocábulos  “tecnológico” e “tecnologia” no 

trecho lido, o que configurava um caso de repetição de palavras semelhantes. 

As relações criadas revelam confiança e consolidam a ideia de colaboração no 

envolvimento e na relação de interdependência observadas nas interações entre Eli e Sara, que 

levaram à criação das zonas de desenvolvimento proximal mútuas (JOHN-STEINER, 2000).  

As intervenções citadas também parecem ter levado os alunos a construírem saberes sobre 

coesão nominal em textos escritos, como mostro, a seguir. 

Observa-se que as intervenções de Eli 8 e PT 29 desencadearam duas possibilidades 

para evitar a repetição dos termos: a supressão do sintagma, como expresso em Lara 20: tira 

essa frase aí. e Eli 11: não pode ser “O celular na escola”, em vez de “O uso do celular na 

escola”, ou o emprego de anáforas, como sugerido por Eli 9, para que se substitua “o uso de 

celular” por “essa questão”, e por PT, no turno PT 31 (PT 31: Esse aparelho (...)). 

Quanto aos modos de agir, além do que já foi explanado, nota-se que Eli (em Eli 9), 

depois de apresentar a sugestão de substituir “o uso” por “essa questão”, relê o texto para 

validar ou não o que propôs. Esse movimento de voltar ao texto e analisá-lo, efetuado 

anteriormente por Sara e depois por Eli, não era uma prática voluntária até então, ela só 

acontecia a pedido das docentes.  

O retorno ao texto, a fim de revisá-lo, permitiu aos alunos que percebessem o tipo de 

linguagem empregada em um AO a ser publicado no jornal escolar, conforme revela o trecho 

seguinte:    

 
Excerto 11: 4 de novembro de 2013 
PT 3:  (lê o texto projetado na lousa): (...) “como nada de ouvir música sem foninho, 

porque cada um curte”, esse curte, a gente vai deixar ele lá?(pergunta 
fechada sem pedido de sustentação) 

Sara 7:  não, muito informal (ponto de vista e sustentação) 
PT 4:  que termo a gente pode pôr no lugar de curte? (pedido de ponto de vista) 
Lara 4:  escuta (apresentação de sugestão) 
Eli 4:  gosta (apresentação de sugestão) 
Iara 1:  cada um gosta (espelhamento com expansão) 
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PT 5:  gosta (espelhamento), escuta um tipo de música(espelhamento com expansão), 
certo? Prefere ... (apresentação de sugestão) 

Eli 5 e Iara2: prefere! (espelhamento) 
(...) 
(Alunos passam a discutir escolhas lexicais) 

 

Nessa interação, há evidências de que a retomada do texto, a pergunta de PT (PT 3: 

(...) esse curte, a gente vai deixar ele lá?), o desenvolvimento garantido pela coerência de 

raciocínio entre os interlocutores e a apresentação de sugestões, pelos participantes,  abriram 

espaço para a instauração de um contexto colaborativo que parece ter contribuído para a 

ocorrência de um compartilhamento de significado sobre a linguagem. A apresentação do 

ponto de vista de Sara (em Sara 7), de que o emprego de “curte” não era adequado porque se 

tratava de um termo “muito informal”, seguido da pergunta de PT (PT 4: que termo a gente 

pode pôr no lugar de curte?), desencadeia uma série de sugestões que fogem da 

coloquialidade  (Lara 4: escuta, Eli 4: gosta, Iara 1: cada um gosta, PT 5: (...) Prefere) e  

sinalizam a compreensão da necessidade do emprego de uma linguagem mais próxima à 

norma padrão escrita.  

Após as tarefas realizadas para superar as dificuldades iniciais apresentadas na escrita 

do AO, nova produção foi proposta a todos os alunos e será chamada de segunda produção 

escrita individual. 

Além das interações, para melhor compreender a apropriação das capacidades de 

linguagem do AO pelos alunos, serão retomadas brevemente as aulas e tarefas que 

antecederam o momento da segunda produção escrita, que, nessa etapa, foi realizada por 

todos os estudante,s individualmente. Na sequência, analisarei as produções de uma das 

alunas que já estava no grupo do AO (Eli) e de outras duas de alunas cujos AO se destacaram 

(Sara e Karina). Passemos à breve descrição do caminho percorrido até a segunda produção 

escrita do AO. 

 

• Contexto enunciativo da segunda produção escrita de AO 

A segunda produção escrita do gênero em estudo aconteceu após, aproximadamente, 3 

meses do início da pesquisa e 2 meses após a primeira produção escrita pelo grupo. Naquele 

momento da pesquisa, muitas discussões sobre modos de agir e tarefas diversas relacionadas à 

produção do jornal já tinham acontecido, de modo que as regras e a divisão de trabalho 

iniciais haviam se transformado; os alunos e as professoras já haviam construído modos de 

agir sobre o trabalho em grupo e assumido novos papéis, fatores que auxiliaram para que as 

discussões sobre as capacidades de linguagem relacionadas à produção do AO fluíssem com 
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menos interrupções e mais pertinência e desenvolvimento, no sentido proposto por 

Pontecorvo (2005). Essa nova constituição das relações também contribuiu para o 

desenvolvimento de um contexto colaborativo, contexto esse que estava em construção, como 

evidenciado nas análises anteriores.  

Nesse processo, as tarefas realizadas anteriormente e relacionadas à segunda produção 

escrita do AO foram20:  

a) Revisão das capacidades de ação e discursivas relacionadas à produção do gênero AO e 

discussão sobre como construir argumentos (aula 16, 10 de outubro de 2013). 

b) Leitura de textos variados sobre o uso do celular na escola e elaboração, em grupo, de 

argumentos que poderiam sustentar a tese defendida pelos alunos (aula 17, 17 de outubro 

de 2013). 

c) Socialização dos argumentos escritos na aula 17, agrupamento dos argumentos 

semelhantes e escolha daqueles que seriam incorporados na versão produzida pelo grupo 

(aula 18, 24 de outubro de 2013). 

d) Revisão do AO: discussão sobre escolhas linguísticas e discursivas de artigo de opinião 

produzido pelos alunos (aula 19, 4 de novembro de 2013). 

e) “Jogo sobre o AO”: brincadeira de perguntas e respostas para que os alunos discutissem 

sobre as capacidades de linguagem relacionadas à produção do gênero (aula 20, 7 de 

novembro de 2013). 

f) Debate sobre ficar e/ou namorar e produção escrita individual de AO (aula 25, 25 de 

novembro de 2013).  

Depois de desenvolvidas todas essas tarefas, na aula 25, de 25 de novembro de 2013, 

PP propôs aos alunos um debate21. Grazi, que havia sido remanejada, retornara à sala. A sala 

foi organizada em círculo e, com os alunos acomodados, PP apresentou algumas regras para 

participarem do debate, como a necessidade de falar um de cada vez, de levantar a mão para 

falar, e de justificar o que apresentassem como ponto de vista. No debate, os alunos 

colocaram pontos de vista e justificativas e sua participação demonstrou que se identificaram 

e se envolveram com o tema. Concomitantemente, esse envolvimento e o fato de ser o 

primeiro debate realizado na sala apresentaram algumas dificuldades, tais como falas 

sobrepostas ou sem relação com as anteriores. Muitos dos sentidos atribuídos durante o debate 

transpareceram no texto dos alunos. 

Após o debate, foi proposto que cada aluno produzisse um AO sobre o tema “Namorar 

ou ficar: qual é a melhor opção para o adolescente”, que seria publicado na edição seguinte 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 As tarefas citadas estão detalhadas nos Anexos I e II. 
21 A transcrição do debate encontra-se no Anexo XI. 
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d’O Estudantil. PT e PP retomaram algumas das capacidades de linguagem relacionadas à 

produção do AO, por exemplo, o objetivo, as sequências discursivas e o público-alvo. Os 

alunos realizaram a produção individualmente, sentados em suas respectivas carteiras, e não 

em grupo como no momento da primeira produção. Durante a produção, fizeram algumas 

perguntas sobre o que poderiam escrever em substituição a “na minha opinião”; se era para 

escrever “um texto sobre o que nós acha sobre isso?[sic]” (Caio, / 25 novembro de 2013) ou 

“o que é tese, mesmo?” (Jenifer, 25 novembro de 2013) . PT e PP fomos passando entre as 

carteiras. PT lembrou os alunos de que deveriam empregar argumentos no texto.  

 

Ø Segunda produção escrita individual do AO 

Nessa seção, analiso a segunda produção escrita de AO de três alunas, conforme já 

mencionado, a partir das categorias das capacidades de linguagem propostas por Dolz e 

Schneuwly (2010), a fim de verificar como tais capacidades transpareceram nos textos 

discentes. Inicio a análise do AO de Eli, seguida pelos textos de Sara e Karina.  Como já 

esclarecido, Sara e Karina  fizeram parte do grupo que escreveu o gênero carta de reclamação 

no primeiro bimestre de coleta de dados e cujos AO foram selecionados por se destacarem 

dentre os demais.  

Seguirei a ordem de análise da capacidade de ação, discursiva e linguístico-discursiva, 

conforme já realizado em relação à primeira produção do grupo. 

 

Quadro 30: Segunda produção escrita de AO - Eli, 25 de novembro de 2013.  

Namorar ou ficar na adolescência 
A maioria das adolescentes namoram ou ficam, mais qual seria a melhor opção, para o 

adolescente? 
Fizemos uma pesquisa na sala de aula e debatemos qual é a melhor opção, perguntando para cada 

aluno, a maioria da sala disse a seguinte frase “O namoro é melhor” 
Mais acredito que o namorar seria um relacionamento serio que as vezes pode machucar ou até 

atrapalhar os estudos. 
O ficar já é uma fase de curtição, ou seja, aonde o adolescente mata a vontade de ficar, isso muitas 

vezes acaba prejudicando o adolescente porque você pode ficar difamado ou seja com má fama na 
escola.  

Acredito que entre as duas opções, o namoro seria melhor para a pessoa que “procura” um 
relacionamento bom. 

Acredito também que o ficar seja uma coisa que poderá te prejudicar no futuro. 
Conclusão: portanto, eu sou favorável ao relacionamento mais serio ou seja, ao namoro. 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de texto produzido por aluno. 

 

Nessa produção, Eli defende um ponto de vista que, segundo ela, corresponde ao da 

maioria da sala: “O namoro é melhor”. Representa, assim, seu papel social de aluna e 

adolescente para quem a temática proposta para o AO faz sentido ser discutida. Também 
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representa pontos de vista de outras instituições, vozes sociais e históricas de professores ou 

familiares percebidas na preocupação de que “ficar” gera “má fama na escola”.  Nesse caso, 

essa voz originou-se de uma discussão com uma professora de outra disciplina, em uma 

situação que não se relacionou com a AS desta pesquisa. A aluna também ecoou as vozes dos 

colegas que defenderam o ficar (O ficar já é uma fase de aproveitar, ou seja, aonde o 

adolescente mata a vontade de ficar).  

O leitor do texto, para Eli, é alguém próximo, perceptível no pronome você, usado 

como segunda pessoa - com quem se fala - em “você  pode ficar difamado”. Usando uma 

linguagem coloquial, Eli expressa o que entende por “ficar” quando usa “mata a vontade”. 

Isso sugere que a aluna não compreendeu a necessidade de expressar, por meio da linguagem, 

um posicionamento mais distanciado do leitor considerando-se o veículo de propagação do 

texto.  

Percebe-se que a finalidade do texto é compreendida por ela, uma vez que expõe sua 

opinião (Acredito que entre as duas opções, o namoro seria melhor), mas a sustenta mais pela 

contra-argumentação (O ficar já é uma fase de aproveitar, ou seja, aonde o adolescente mata 

a vontade de ficar, isso muitas vezes acaba prejudicando o adolescente porque você pode 

ficar difamado ou seja com má fama na escola.). Em seu texto, há, até mesmo, um contra-

argumento para seu próprio ponto de vista (namorar seria um relacionamento sério que as 

vezes pode machucar ou até atrapalhar os estudos). 

Vejamos como Eli organiza as capacidades discursivas:  
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Quadro 31: Capacidades discursivas relacionadas à produção do AO – Eli, 2ª produção. 

Categoria Subcategorias Texto do aluno	  

Capacidades 
discursivas 

relacionadas 
à produção 
do gênero 
artigo de 
opinião	  

Título Namorar ou ficar na adolescência 

Questão 
controversa 

A maioria das adolescentes namoram ou ficam, mais qual seria a 
melhor opção, para o adolescente? 

Fizemos uma pesquisa na sala de aula e debatemos qual é a 
melhor opção, perguntando para cada aluno, a maioria da sala disse 
a seguinte frase “O namoro é melhor” 

Tese Acredito que entre as duas opções, o namoro seria melhor 
Apoio 

argumentativo 
Acredito que entre as duas opções, o namoro seria melhor para a 

pessoa que “procura” um relacionamento bom. 

Contra-
argumentação 

Mais acredito que o namorar seria um relacionamento serio que 
as vezes pode machucar ou até atrapalhar os estudos. (trecho que 
prejudica a coerência do texto) 

O ficar já é uma fase de curtição, ou seja, aonde o adolescente 
mata a vontade de ficar, isso muitas vezes acaba prejudicando o 
adolescente porque você pode ficar difamado ou seja com má fama 
na escola.  

Acredito também que o ficar seja uma coisa que poderá te 
prejudicar no futuro. 

Negociação/ 
conclusão 

Conclusão: portanto eu sou favorável ao relacionamento mais 
serio ou seja, ao namoro. 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de texto produzido por aluno. 

	  
Para verificar as capacidades linguístico-discursivas, retomo o texto com as marcações 

referentes a essa análise. 
Quadro 32: Marcas indicativas das capacidades linguístico-discursivas presentes no AO de Eli. 

Namorar ou ficar na adolescência 
A maioria das adolescentes namoram ou ficam (concordância verbal/coesão nominal 

introdutória: inicia unidade de significação), mais(=mas) qual seria(modalização) a melhor 
opção,(pontuação desnecessária) para o adolescente? 

Fizemos uma pesquisa na sala de aula e debatemos qual é a melhor opção, perguntando para cada 
aluno, a maioria da sala disse a seguinte frase “O namoro é melhor” 

Mais acredito (verbo que indica opinião) que o namorar seria(modalização)  um relacionamento 
serio que as vezes pode machucar ou até (operador que assinala o argumento mais forte de uma 
escala) atrapalhar os estudos.  

O ficar já (operador que tem por função introduzir conteúdos pressupostos) é uma fase de 
aproveitar, ou seja (ausência de vírgula) (operador que introduz explicação do enunciado 
anterior), aonde o adolescente mata a vontade de ficar, isso muitas vezes acaba prejudicando o 
adolescente (ausência de elementos de retomada) porque(operador argumentativo que introduz 
justificativa) você  pode ficar difamado ou seja (ausência de vírgulas)  (operador que introduz 
explicação do enunciado anterior) com má (mecanismo de valoração) fama na escola.  

Acredito que entre as duas opções (coesão nominal: retomada de namorar ou ficar), o namoro 
seria melhor (expressão modalizada que indica ponto de vista) para a pessoa que “procura” um 
relacionamento bom (mecanismo de valoração). 

Acredito também que o ficar seja uma coisa que poderá te prejudicar no futuro. 
Conclusão: portanto, eu sou favorável (expressão que indica ponto de vista) ao relacionamento 

mais serio ausência de vírgula ou seja,(operador que introduz explicação do enunciado anterior), 
ao namoro. 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de texto produzido por aluno. 
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Eli mantém a coesão no texto com a abertura do que seria a questão-controversa 

(namoram ou ficam), repetição dos termos (namoro, namorar, ficar). Um avanço nesse quesito 

seria o uso do sintagma “as duas opções”, que evitou repetições e retomou a questão-

controversa.  

Analisando as capacidades linguístico-discursivas, observo que Eli empregou, pela 

primeira vez: 

• verbo “acredito”, que introduz opinião; na primeira produção empregou os termos 

opinião/na minha opinião; 

• modalizações (seria); 

• porque (operador que introduz justificativa): justificativa que sustenta por que é contra o 

ficar e, implicitamente, favorável ao namoro; 

• ou seja (operador que introduz explicação do enunciado anterior) (ao relacionamento mais 

sério ou seja, ao namoro / O ficar já é uma fase de curtição, ou seja, aonde o adolescente 

mata a vontade de ficar); 

• seria melhor (expressão modalizada que indica ponto de vista); 

• sou favorável (expressão que indica ponto de vista); 

• também (operador que soma argumento a favor de uma mesma conclusão): Acredito 

também; 

• até (operador que assinala o argumento mais forte), isto é, “atrapalhar os estudos”); 

• portanto (operador que marca conclusão); 

• mais [sic] (mas): operador que orienta conclusão contrária e, no AO de Eli,  provoca 

incoerência dado que, na sequência do texto, a aluna apresenta um aspecto negativo ([o 

namoro] pode machucar ou até  atrapalhar os estudos) referente à tese defendida por ela, 

e não o refuta. 

 

Eli empregou, tanto na primeira quanto na segunda produção:  

• Já (organizador argumentativo: operador que tem por função introduzir conteúdos 

pressupostos): referindo-se aos aspectos negativos do ficar; 

• mais [sic] (mas): operador que orienta conclusões contrárias).  

 

Na segunda versão, o texto da aluna ainda não apresentou organizadores textuais, 

como os que indicam a ordem dos argumentos, mas apresentou o termo portanto que, embora 

empregado  de forma inadequada após “conclusão”, indica que a aluna sabe da necessidade de 

que o AO tenha uma finalização.  
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A ausência de elementos anafóricos também é observada no texto, bem como 

problemas decorrentes da pontuação e ortografia (mais, serio, as vezes, dentre outros).  

Na comparação entre os dois AO produzidos por Eli, quanto às capacidades 

linguístico-discursivas, temos:  

 
Quadro 33: Análise das capacidades linguístico-discursivas relacionadas à produção do AO nos textos 
de Eli22. 

Categorias Tipos Eli 1ª 
produção 

Eli: 2ª 
produção 

O
rg

an
iz

ad
or

es
 a

rg
um

en
ta

tiv
os

 

Operadores que assinalam o argumento mais forte 
de uma escala orientada no sentido de determinada 
conclusão. 

 até 

Operadores que introduzem um argumento e 
deixam subentendida a existência de uma escala 
com outros argumentos mais fortes. 

  

operadores que somam argumentos a favor de uma 
mesma conclusão.  também 

Operadores que introduzem uma conclusão.  portanto 

Operadores que introduzem argumentos 
alternativos. 

 
namorar ou 

ficar na 
adolescência	  

Operadores que estabelecem relação de comparação 
com vistas a uma conclusão. 

  

Operadores que introduzem justificativa ou 
explicação de um enunciado anterior. 

pois ou seja, 
porque 

Operadores que orientam conclusões contrárias. mais (mas) mais (mas) 
acredito 

Operadores que tem por função introduzir 
conteúdos pressupostos. 

já na opinião 
dos 

professores 

o ficar já é 
uma fase de 
aproveitar 

Operadores que marcam conclusão.  

portanto sou 
favorável ao 
relaciona-

mento mais 
sério 

Marcadores 
de integração 

linear 

Possibilitam a organização linear, asseguram 
abertura, continuidade e desfecho de uma série.   

Verbos e expressões que indicam opinião, oposições e objeções. na minha 
opinião 

acreditar, 
seria melhor, 
sou favorável 

(Continua na próxima página)

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Baseado no quadro 17 desta tese, que foi elaborado a partir de Koch (2010), Dolz e Schneuwly (2010), 

Bräkling (2000) e Turco e Coltier (1988).	  
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Categorias Tipos Eli 1ª 
produção 

Eli: 2ª 
produção 

Uso das 
marcas 
modais 

Modalizações lógicas  seria 
(melhor) 

Modalizações deônticas deve ser  
Modalizações apreciativas   
Modalizações pragmáticas   

Advérbios, verbos auxiliares e tempos verbais que expressem 
dúvida, probabilidade ou certeza   

Elementos 
anafóricos 
(dêiticos) 

Asseguram a retomada ou substituição de um termo 
no desenvolvimento do texto  

as duas 
opções (para 
namorar ou 

ficar) 
a pessoa 

(para 
adolescente) 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

O quadro comparativo indica que a aluna apropriou-se de alguns termos linguísticos 

trabalhados na sala, como os operadores que introduzem explicação, conclusão e os verbos 

indicadores de opinião. 

Contribuem para a sustentação do ponto de vista de Eli, além do verbo acredito, o 

operador que soma argumento favorável à tese de que o namoro é melhor (acredito também); 

a conjunção porque, que, no texto, refere-se a um problema causado pelo ficar (porque você 

pode ficar difamado). 

A recorrência dos termos é observada em namoro, ficar e adolescente. A única 

anáfora do texto aparece com o pronome isso, que retoma ‘o ficar’ (4º parágrafo). 

Passemos aos artigos de opinião produzidos por Sara. 

 

Quadro 34: Produção escrita de AO - Sara, 25 de novembro de 2013. 

Adolescência: namorar ou ficar? 
Na adolescência, uma fase onde o jovem não tem opinião definida, fase de testes, de grandes 

emoções, é também uma fase de namoro e beijos, o chamado “ficar”. Mas será que tudo isso é próprio 
para esta idade? 

O ficar é uma relação onde ocorrem beijos e carinhos sem compromisso, podendo, na maioria 
das vezes, ambas as partes nem saberem o nome do “ficante”, dura minutos. 

A relação do namoro é bem mais séria, o casal estabelece a relação de confiança e 
companheirismo.  

Pensando nisso, concluímos que na adolescência é impossível que estas relações não ocorram. 
Por isso, o melhor para os jovens é o ficar, pois não gera responsabilidade, baixo rendimento escolar e 
ciúmes, mas isso não significa beijar todos de uma só vez. Pois pessoas assim sempre saem 
prejudicadas com apelidos por exemplo. 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de texto produzido por aluno. 
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O AO de Sara sugere que esta identifica o papel social do autor e compreende que o 

grupo de leitores, além dos colegas da escola, é formado também por pais e a comunidade 

escolar, como revela a preocupação da aluna em esclarecer o que é ‘ficar’. Isso possibilita a 

compreensão de que ela tem ciência de que para alguns leitores – provavelmente, os pais e a 

comunidade escolar –, esse tipo de relacionamento não é uma prática comum.  

Por outro lado, ao apresentar o apoio argumentativo (pois não gera responsabilidade, 

baixo rendimento escolar e ciúmes), Sara somente cita algumas ideias discutidas no debate 

sobre o tema realizado na sala, sem explicar seus argumentos, dentre eles, o de que o namoro 

poderia prejudicar os estudos. Na sala, as causas citadas para isso e não explicitadas por Sara 

seriam: o tempo destinado aos encontros do casal ou o fato de os sentimentos poderem deixar 

os alunos mais desatentos, porque só pensariam no namorado (a). Essa percepção sugere que 

a aluna também concebe um leitor imediato, talvez fruto da tradição escolar de produzir textos 

somente com a finalidade de serem avaliados pelo professor. 

Observa-se, também, que a aluna reproduz a preocupação em receber apelidos se 

alguém beijar todos de uma vez (texto de Sara). Pode-se traçar um paralelo entre este, de Sara, 

e “ficar com má fama na escola”, de Eli. 

Outro indício da compreensão da capacidade de ação é a linguagem apropriada a um 

jornal escolar e o atendimento ao objetivo proposto para o texto: a aluna discute a questão 

expressa no título, assume um ponto de vista e apresenta justificativas. 

Considerando-se as capacidades discursivas, o texto de Sara apresenta:   

 



191	  

	  
	  

Quadro 35: Capacidades discursivas relacionadas à produção do AO escrito por Sara. 
Categoria Subcategorias Texto do aluno 

Capacidades 
discursivas 

relacionadas 
à produção 
do artigo de 

opinião	  

Título Adolescência: namorar ou ficar? 

Questão 
controversa 

Na adolescência, uma fase onde o jovem não tem 
opinião definida, fase de testes, de grandes emoções, é também 
uma fase de namoro e beijos, o chamado “ficar”. Mas será que 
tudo isso é próprio para esta idade?  

O ficar é uma relação onde ocorrem beijos e carinhos 
sem compromisso, podendo, na maioria das vezes, ambas as 
partes nem saberem o nome do “ficante”, dura minutos. 

A relação do namoro é bem mais séria, o casal 
estabelece a relação de confiança e companheirismo.  

Tese Por isso, o melhor para os jovens é o ficar  
Apoio 

argumentativo 
pois não gera responsabilidade, baixo rendimento escolar e 
ciúmes,  

Contra-
argumentação 

mas isso não significa beijar todos de uma só vez. Pois pessoas 
assim sempre saem prejudicadas com apelidos por exemplo. 

Negociação/ 
conclusão 

 Pensando nisso, concluímos que na adolescência é impossível 
que estas relações não ocorram. Por isso, o melhor para os 
jovens é o ficar, pois não gera responsabilidade, baixo 
rendimento escolar e ciúmes, mas isso não significa beijar 
todos de uma só vez. Pois pessoas assim sempre saem 
prejudicadas com apelidos por exemplo. 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de texto produzido por aluno. 

 

Para verificar as capacidades linguístico-discursivas, retomo o texto com as marcações 

dessa análise. 

 

Quadro 36: Marcas indicativas das capacidades linguístico-discursivas presentes no AO de Sara. 

Adolescência: namorar ou ficar? 
Na adolescência, uma fase onde o jovem não tem opinião definida, fase de testes, de grandes 

emoções, é também (operador que soma argumentos a favor de uma mesma conclusão) uma fase 
de namoro e beijos, o chamado “ficar”. Mas (1) (operador que orienta conclusão contrária)  será 
que tudo isso é próprio para esta idade? 

O ficar é uma relação onde ocorrem beijos e carinhos sem compromisso, podendo, na maioria 
das vezes, ambas as partes nem (=e não, operador que soma argumentos a favor de uma mesma 
conclusão)  saberem o nome do “ficante”, dura minutos. 

A relação do namoro é bem mais (operador que estabelece relação de comparação com 
vistas a uma conclusão) séria, o casal estabelece a relação de confiança e companheirismo.  

Pensando nisso, concluímos (marcas de conclusão) que na adolescência é impossível 
(modalização lógica) que estas relações não ocorram. Por isso(operador que introduz justificativa 
ou explicação de um enunciado anterior), o melhor para os jovens é o ficar, pois(operador que 
introduz justificativa ou explicação de um enunciado anterior) não gera responsabilidade, baixo 
rendimento escolar e ciúmes, mas (2)(operador que orienta conclusão contrária)  isso não significa 
beijar todos de uma só vez. Pois (operador que introduz justificativa ou explicação de um 
enunciado anterior) pessoas assim sempre saem prejudicadas com apelidos (ausência de vírgula) 
por exemplo. 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de texto produzido por aluno. 

 

 Vejamos os elementos empregados por Sara: 

• também, e (operadores que somam argumentos a favor de uma mesma conclusão); 



192	  

	  
	  

• mas (operador que orienta conclusão contrária): (1) aponta contradição representada na 

pergunta do título, (2) refere-se à restrição imposta à tese da aluna (mas isso não significa 

beijar todos de uma só vez); 

• nem (=e não, operador que soma argumentos a favor de uma mesma conclusão): adiciona o 

argumento de que o ficar é uma relação sem compromisso e na qual muitas vezes não se 

sabe o nome do ‘ficante’. 

• bem mais (operador que estabelece relação de comparação com vistas a uma conclusão);  

• pensando nisso, concluímos (marcas de conclusão); 

• é impossível (modalização lógica); 

• por isso (operador que introduz conclusão); 

• o melhor para os jovens é: expressão que introduz o ponto de vista da aluna; 

• pois (operador que introduz justificativa ou explicação de um enunciado anterior): justifica 

porque considera o ‘ficar’ melhor. 

 

A aluna emprega os elementos anafóricos descritos, a seguir, seguidos dos termos a 

que se referem: 

• tudo isso: namoro e beijos, o chamado ficar; 

• esta idade: adolescência; 

• estas relações: namorar e ficar; 

• isso: ficar. 

 

Passemos à análise do texto de Karina. 

 

Quadro 37: Produção escrita de AO - Karina, 25 de novembro de 2013. 

Namorar ou ficar? 
Eis a questão mais discutida entre os adolescentes, pais e professores. Eu acredito que o melhor 

para o adolescente seja o namoro, mas isso se não estiver atrapalhando os estudos por paixões ou até 
mesmo decepções, porque é desde essa idade que o adolescente começa a aprender a ser responsável e 
a saber agir num relacionamento que pode levar para a vida.  

Mas o que não pode acontecer é que o adolescente queira largar os estudos, compromissos e até 
deveres por conta de uma paixão. Penso que com o hábito de ficar, os adolescentes não se sentem 
compromissados, isso pode deixar o adolescente difamado no futuro quando tiver filhos e família.  

Por conta disso, eu defendo o namoro na adolescência, porque desde cedo o adolescente vai 
aprender a ter compromisso, responsabilidade e até mesmo fidelidade. 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de texto produzido por aluno. 

 

 A produção revela que Karina compreendeu a finalidade do AO. Isso fica evidente 

quando a aluna expõe seu ponto de vista e o sustenta com argumentos. No entanto,  o texto 



193	  

	  
	  

mostra, também, que o fato de a aluna não apresentar a questão controversa para o leitor 

indica uma representação de que o AO seja lido somente por pessoas da classe que 

participaram do debate sobre o tema, desconsiderando, assim, os demais leitores do jornal. 

Por outro lado, o emprego de linguagem mais formal evidencia que a aluna identifica o 

veículo de circulação do texto.  

No texto de Karina também há a ideia de que a prática do ‘ficar’ pode deixar o aluno 

difamado. 

Em relação às capacidades discursivas, o quadro, a seguir, apresenta as sequências 

discursivas do AO preenchidas pela aluna:  

 

Quadro 38: Capacidades discursivas relacionadas à produção do AO – Karina. 

Categoria Subcategorias Texto do aluno 

Capacidades 
discursivas 

relacionadas 
à produção 
do artigo de 

opinião	  

Título Namorar ou ficar? 

Questão 
controversa 

(ausência de unidade de significação que promova 
abertura da discussão) Eis a questão mais discutida entre os 
adolescentes, pais e professores.  

Tese Eu acredito que o melhor para o adolescente seja o 
namoro, 

Apoio 
argumentativo 

mas isso se não estiver atrapalhando os estudos por 
paixões ou até mesmo decepções, porque é desde essa idade que 
o adolescente começa a aprender a ser responsável e a saber agir 
num relacionamento que pode levar para a vida.  

Contra-
argumentação 

Mas o que não pode acontecer é que o adolescente queira 
largar os estudos, compromissos e até deveres por conta de uma 
paixão. Penso que com o hábito de ficar, os adolescentes não se 
sentem compromissados, isso pode deixar o adolescente 
difamado no futuro quando tiver filhos e família.  

Negociação/ 
conclusão 

Por conta disso, eu defendo o namoro na adolescência, porque 
desde cedo o adolescente vai aprender a ter compromisso, 
responsabilidade e até mesmo fidelidade. 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de texto produzido por aluno. 
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Quadro 39: Marcas indicativas das capacidades linguístico-discursivas presentes no AO de Karina. 
Namorar ou ficar? 

(ausência de unidade de significação que promova abertura da discussão) Eis a questão 
mais discutida entre os adolescentes, pais e professores. Eu acredito (verbo que indica opinião) que o 
melhor para o adolescente seja o namoro, mas (operador que orienta conclusão contrária) isso 
(mecanismo de coesão nominal)se não estiver atrapalhando os estudos por paixões ou (operador que 
introduz argumento alternativo) até mesmo (operador que assinala o argumento mais forte de 
uma escala)decepções, porque(operador que introduz justificativa ou explicação)  é desde essa 
idade (mecanismo de coesão nominal) que o adolescente começa a aprender a ser responsável e 
(operador que soma argumentos a favor de uma mesma conclusão)a saber agir num 
relacionamento que pode (modalização deôntica)  levar para a vida.  

Mas (operador que orienta conclusão contrária)o que não pode acontecer é que o adolescente 
queira largar os estudos, compromissos e (operador que soma argumentos a favor de uma mesma 
conclusão) até (operador que assinala o argumento mais forte de uma escala) deveres por conta de 
uma paixão. Penso(verbo que indica opinião) que com o hábito de ficar, os adolescentes não se 
sentem compromissados, isso (mecanismo de coesão nominal)  pode(modalização deôntica) deixar 
o adolescente difamado no futuro quando tiver filhos e família.  

Por conta disso(expressão para introduzir conclusão), eu defendo(verbo que indica opinião) 
o namoro na adolescência, porque (operador que introduz justificativa ou explicação) desde cedo o 
adolescente vai aprender a ter compromisso, responsabilidade e até mesmo(operador que assinala o 
argumento mais forte de uma escala) fidelidade. 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de texto produzido por aluno. 

 

 Vejamos os elementos empregados por Karina: 

• Penso, acredito, defendo (verbos que indicam opinião): o primeiro verbo refere-se a 

posicionamento sobre o ‘ficar’ e os demais, sobre ‘namorar’. 

• o melhor para o adolescente seja; 

• mas (operador que orienta conclusão contrária); 

• ou (operador que introduz argumento alternativo); 

• até mesmo (operador que assinala o argumento mais forte de uma escala); 

• porque (operador que introduz justificativa ou explicação); 

• e (operador que soma argumentos a favor de uma mesma conclusão); 

• pode (modalização deôntica); 

• mas (operador que orienta conclusão contrária); 

• até (operador que assinala o argumento mais forte de uma escala); 

• pode (modalização deôntica); 

• por conta disso (expressão para introduzir conclusão); 

 

Karina emprega as seguintes anáforas: 

• isso, referindo-se ao namoro; 

• essa idade, retomando adolescência; 

• isso, que retoma ‘ficar’.  
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Como foi possível verificar, as interações e produções escritas revelam que os alunos 

apropriaram-se de algumas capacidades de linguagem, como as relacionadas ao papel social 

do autor e do leitor, ao objetivo do gênero, ao apoio argumentativo, e algumas capacidades 

linguístico-discursivas. No entanto, outras capacidades precisavam ser mais exploradas. Isso 

aconteceu durante o ano letivo de 2014, cujos dados não constam desta pesquisa devido ao 

recorte que ela demandou, mas que serão descritos na próxima seção a fim de oferecer ao 

leitor o desfecho (e um recomeço) deste estudo.  

 

 

5.3   Continua assim... 

 
PP, vai ter jornal esse ano?23 

 

A presente seção objetiva descrever, brevemente, a continuidade da pesquisa de 

campo, cujos dados não foram analisados devido ao necessário recorte para a escrita da tese. 

A atividade social “Produzir um Jornal” na escola prevaleceu durante todo o ano de 2014, 

com algumas modificações. Em 201424, a sala foco de pesquisa escreveu somente os AO, 

enquanto as demais salas da escola, orientadas por seus respectivos professores de Português 

e sem minha participação direta, produziram notícias. 

Ressalto que, conquanto o recorte para esta tese tenha sido o segundo semestre de 

2013, é importante dizer que a continuidade da pesquisa de campo resultou, naturalmente, em 

avanços que desejo compartilhar aqui. Justifico essa decisão com um motivo simples: as 

transformações foram “deliciosamente” surpreendentes. Para que possam acompanhá-las, 

apresento trechos da última produção escrita dos estudantes e excertos do nosso último 

encontro, quando discutimos o encaminhamento que seria dado ao jornal O Estudantil. 

Os trechos selecionados dos AO produzidos em 17 de outubro de 2014, um ano e dois 

meses após o início da pesquisa, revelam o quanto os alunos apropriaram-se das capacidades 

de linguagem relacionadas a esse gênero. A SD para produção do último AO contou com a 

escolha do tema pelos alunos – Cantina na escola –, leituras sobre o tema, dramatizações, 

debate e parcerias em duplas para revisão dos próprios textos e o dos colegas. Por esse breve 

relato é possível perceber a mudança nos modos de agir meus e dos alunos. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Pergunta elaborada pelo aluno Adriano, em uma das minhas visitas à escola no dia 26 de março de 2015. 
24 O planejamento dessas aulas também consta no Anexo I. 
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Chama a atenção, nesses trechos25, a diversidade de opiniões, bem como o efeito da 

exotopia que faz de cada texto uma criação única.  

 

Quadro 40: Trechos extraídos do AO produzido pelos alunos em 17 de outubro de 2014. 
(...) Primeiramente, defendo que se tivesse uma cantina na escola, muitas pessoas iriam 

gostar. Mas por outro lado, algumas crianças não têm dinheiro para comprar as coisas da cantina e, 
por isso, elas podem reclamar com os pais e até ficar doentes. Para que isso não aconteça, as 
crianças podem dividir para que as outras não fiquem com vontade (...) (Iara) 

 
(...) Eu defendo que deve ter cantina, mas com níveis controlados de doces e gorduras, 

como por exemplo: podemos fazer que cada pessoa compre um chocolate, não dois ou três. 
Além disso, na cantina, pode ter vitaminas, que são saudáveis e muito gostosas. 
Finalmente, a cantina pode dar mais variações no cardápio. (...) (Grazi) 
 
(...) A questão ter ou não uma cantina na escola é complexa, pois envolve o fato de que 

alguns alunos não têm o dinheiro disponível para comprar o alimento, porém, a merenda escolar é 
oferecida gratuitamente(...) 

Portanto, concluo que a cantina deveria ser aberta uma vez por semana, possibilitando 
que os alunos optem por comer o lanche desejado, praticando o hábito do alimentar-se bem, com 
frutas, verduras e legumes, e o ato de dividir com os colegas necessitados. Assim, gerando renda 
para APM, com o dinheiro voltado a melhorias para a escola. (Sara) 

 
(...) Nas cantinas podem vender algumas guloseimas como chocolate, salgadinho, 

refrigerante, entre outros, mas só vender esses alimentos 2 vezes por semana e vender todos os dias 
alimentos saudáveis, como lanches e sucos naturais, frutas, vitaminas, etc. 

Para a escola ter um controle sobre o que os alunos consomem, ter uma lista com os 
nomes dos alunos e anotarem tudo o que compram, mas não pode ter mais que 10 alimentos 
gordurosos ou coisas assim. 

Quem tiver se alimentando muito bem, comendo só coisas saudáveis, poderia concorrer 
a um sorteio mensal. Com isso, os alunos se interessariam em comer alimentos que fazem bem à 
saúde (...). (Joana) 

 
 (...) Na cantina podem ter muitos alimentos gostosos e sem açúcar e gordura (...). 

Poderíamos também trazer nosso próprio lanche de casa. (...)A cantina não precisa funcionar todos 
os dias, mas sim uma ou duas vezes por semana, assim evitamos comer chocolate, doce e salgados,  
pois isso pode levar a obesidade, colesterol, pressão alta, etc. (Lia)  

 
(...) o lado bom é que há alunos que não comem a merenda e então comeriam na 

cantina. 
Também nas cantinas haveria mais variedade para comer. 
Acredito que seria bom, mesmo com os alimentos gordurosos, pode haver alimentos 

saudáveis como sucos naturais, frutas e lanches naturais (...). 
Em muitos casos, poderia também ajudar aquelas pessoas “cheinha” a emagrecer. (...) 

(Naiara) 
 
(...) Acredito que as cantinas escolares deveriam funcionar três vezes por semana, para 

que os alunos possam variar o cardápio com alimentos saudáveis. Além disso, o dinheiro da cantina 
pode ser revertido para a APM e utilizado para melhorar a escola. (...) (Valdir) 

 
(...) tendo uma cantina com alimentos saudáveis e ao mesmo tempo gostosos será muito 

bom. 
(Continua na próxima página) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 Os textos podem ser consultados na íntegra no Anexo IX ou apêndice? (AO produzidos pelos alunos). 
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Defendo que a cantina seja feita, ao mesmo tempo em que os alunos estão se 
alimentando bem, a escola ganha um dinheiro.(Alice) 

 
(...)Acredito que deveria ter cantina pelo fato de muitas pessoas não comerem na escola. 

Na cantina deveria ter comida saudável e, às vezes, ter algumas guloseimas.(...) (Jenifer) 
 
(...) Concluo que seria melhor se cada aluno trouxesse seu próprio lanche de casa, pois 

traria o que gosta e ninguém passaria vontade. (Vivi) 
 
(...) Se tivesse uma cantina, seria uma boa ideia, pois tem gente que não gosta da 

comida da escola.(...) (Daniela) 
 
(...) Defendo a cantina, se houver alunos que não podem comprar, continuaria a servir 

merenda, mas teria que perguntar quem iria comer ou quem iria comprar na cantina para não sobrar 
merenda (...). (Vanessa, aluna matriculada em 2014) 

 
(...) A cantina tem muitos lanches gordurosos, poderíamos trazer nossos próprios 

lanches de casa (...) (Robson, aluno matriculada em 2014) 
 

(...) Ter merenda na escola vale a pena porque os alunos podem comer algo diferente e saudável. 
(...) (Gustavo, aluno matriculada em 2014) 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de textos produzidos por alunos. 

 

Após a aula do dia 17 de outubro, na qual os alunos produziram os AO, realizamos, em 

21 de outubro, o último encontro do ano, com o objetivo de que a turma decidisse o que seria 

feito do jornal, como revela meu dizer na abertura da reunião: PP 2: Hoje nós vamos discutir... 

O assunto vai ser o futuro do jornal O Estudantil.   

Os alunos, ao longo do segundo semestre de 2014, tinham dado mostras de cansaço em 

relação às tarefas que realizavam há um ano e meio e eu estava preparada para que a resposta 

da turma fosse um pedido de encerramento da AS. Porém, nesse dia, diferentemente do que eu 

esperava, os alunos fizeram uma nova proposta, construída ao longo da negociação de pontos 

de vista e de pedidos de explicação e de esclarecimentos: eles propuseram firmar uma parceria 

com um jornal municipal para publicar suas produções. Além da parceria, apresentaram uma 

nova forma de trabalho: se organizariam em grupos para desenvolverem as atividades de 

produção de texto em outras salas, juntamente com os docentes de Português e/ou Leitura, de 

modo que os grupos seriam os “formadores” que atuariam com professores e outras turmas 

discentes.  

Para iniciar essa conversa, pedi aos alunos que se sentassem em círculo e dei-lhes um 

barbante: quem quisesse dizer algo, levantaria a mão e o portador do barbante o jogaria no 

centro da roda, a fim de formar uma teia. O intento era que, ao final da tarefa, os alunos 

relacionassem a teia à construção de um consenso por meio de diferentes ideias. Os alunos 

esqueciam-se de jogar o barbante, mas a regra “levantar a mão” foi suficiente para que todos 

participassem. 
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Exemplificarei, com trechos desse encontro, transformações importantes ocorridas no 

padrão mediacional dos alunos e das professoras. Em relação à PP, é possível notar que as 

perguntas por ela elaboradas, antes, na maioria das vezes, semirretóricas ou retóricas, 

passaram a ser organizadas de forma mais modalizada, como em PP 3: Então, como eu já 

disse, vocês finalizaram com sucesso o artigo de opinião do jornal e agora eu preciso saber 

de vocês que encaminhamento nós vamos dar para o jornal O Estudantil. Repara-se também, 

pelo mecanismo de distribuição de vozes, que PP pede um posicionamento dos alunos, mas, ao 

mesmo tempo, coloca-se como parceira deles.  

Foi possível registrar, nas colocações dos alunos, com maior frequência do que até 

então observado, a presença de pontos de vista já seguidos de sustentação, como revela Sara 

3: Eu acho que a gente podia crescer, a gente poderia fazer uma parceria com um jornal 

grande, tipo a “A Comarca26” porque aí o nosso jornal ia ser divulgado pra outras pessoas 

também, assim a gente ia melhorando. 

Mesmo diante de turnos mais elaborados como o de Sara 3, PP buscou, durante toda a 

interação, aprofundar a discussão com perguntas que pediam explicação, como em PP 8: (...) 

Explica pra mim como seria essa parceria, e por meio de pedido de entrelaçamento de vozes,  

em PP 9: O que vocês acham da ideia da Sara?; de concordância e/ou discordância, em PP 

10: Quem gostaria de falar o sobre o que acha? Se concorda ou se não concorda?; e de 

sustentação de pontos de vista, em PP 11: (...)? Por que vocês concordam com a ideia da 

Sara? 

Essas perguntas e pedidos propiciaram uma organização da linguagem de forma mais 

argumentativa. Corrobora essa observação a concordância de Naiara 3 e 4 sobre a sugestão de 

Sara 3 (Naiara 3: Eu acho que seria uma boa, porque a escola ia ter mais gente conhecendo a 

escola e (inc.); Naiara 4: É, e ia ter mais assunto sobre a cidade também, sobre a escola). O 

uso do verbo de opinião (acho), a conjunção introdutória de justificativa (porque) e os 

operadores que somam argumentos em direção a uma conclusão (e, também) são marcas 

linguísticas típicas da argumentação.  

Os pedidos de explicação possibilitaram, ainda,  a expansão da ideia inicial apresentada 

pelos alunos, como revela o excerto a seguir, em que PP, diante da sugestão dos alunos de 

firmarem uma parceria com o jornal municipal e formarem grupos para desenvolverem os 

textos com as outras salas, pede uma explicação:  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 “A Comarca” é um jornal que circula no município onde foi realizada a pesquisa. 
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PP 18:  (...) Queria que vocês falassem como seria em sala de aula isso. 
Maria 2:  Cada sala faz o seu texto. Não em grupos, todas as salas fazem. 
PP 19:  Explica melhor, Maria, todas salas fazem... 
Maria 3:  É, tipo, a gente faz em grupos e ao invés da gente fazer os grupos, cada sala é 

um (cada grupo trabalharia numa sala). 
(...) 
Joana 8:  Eu acho que podia juntar todo mundo, a professora de Português e a 

professora de Leitura e aquela lá, aquela professora que vocês falaram... Qual 
o nome daquela professora lá? 

PP 33:  Heloísa. 
Joana 9:  Heloísa, então, podia juntar todo mundo junto e os alunos... 
Joana 10: Aí junta todo mundo e os alunos ajudam as professoras pra divulgar pra 

escola. 
(...) 
PP 35:  E quem podia ser esse grupo? 
(...) 
Naiara 5:  Eu acho que deveria fazer um grupo para cada sala e cada um vai em uma 

sala. 
 

PP passa a empregar, também, perguntas que sintetizem a discussão, como a questão 

elaborada antes do fechamento da aula: PP 41: Ô pessoal, a minha pergunta é a seguinte, 

quem poderia então resumir tudo o que a gente conversou aqui (...)? Essa questão possibilita, 

de acordo com Ninin (2013), a recuperação de ideias importantes levantadas em uma 

discussão.  

Quanto a papéis, nota-se que PP procura, distintamente do que ocorria no início da 

pesquisa, deixar que os alunos tomem decisões para resolver a proposta que fizeram, de forma 

a favorecer a descentralização docente em prol do protagonismo discente. Isso pode ser 

verificado no trecho em que PP pergunta aos alunos como entrariam em contato com o jornal 

A Comarca e o que falariam para a pessoa responsável:  

 
PP 54:  (...) Como que a gente vai pensar pra entrar em contato com o jornal  A 

Comarca?   
Joana 14:  Mandar e-mail. 
(...) 
Naiara 7:  A gente pode combinar um dia pra ir lá. 
PP 57:  Combinar um dia pra ir lá... E o que vocês falariam? A pessoa responsável lá é 

a Luana, o que vocês falariam? 
(...) 
Maria 8:  Que a gente queria colocar algumas coisas sobre a escola no jornal deles. 
PT 9:  Mas aí assim, o projetinho, como você acha que seria? Elaborar um projeto e 

levar pra eles? Como seria isso?  
Maria 9:  A gente faz alguns textos sobre a escola, o que acontece e levava até lá, aí 

eles, sei lá, davam uma olhada. Porque a gente já tem, a gente pode mostrar 
pra eles o que a gente já fez. 

 (...) 
Joana 20: Vai(sic) duas pessoas. 
Sara 32:  É, pode ser mais ou menos três pessoas. 
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Esse novo papel – tomar decisões para resolver problemas – foi construído aos poucos 

pelos alunos, desencadeou um agir mais consciente e a possibilidade de antecipar e planejar 

situações, como revela a pergunta de Maria na sequência da discussão de planejar como seria 

a conversa com Luana, a responsável pelo jornal municipal:  

 
Maria 14: Pera (espera), mas e se ela (Luana) não aceitar isso? O que a gente vai fazer 

com o jornal? 
(...). 

 

Após mostrar esses indícios de transformações, seja na apropriação das capacidades de 

linguagem relacionadas à producão do AO observadas nos textos discentes ou nos modos 

crítico-colaborativos de agir entre os participantes da pesquisa, acredito que consegui 

compartilhar a deliciosa surpresa que foi, para mim, observar esse agir mais consciente e 

emancipado dos participantes.  

Na sequência, seguem as considerações finais. 
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6   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Não sei quantas almas tenho 

 
Não sei quantas almas tenho. 

Cada momento mudei. 
Continuamente me estranho. 

Nunca me vi nem achei. 
De tanto ser, só tenho alma. 

Quem tem alma não tem calma. 
Quem vê é só o que vê, 

Quem sente não é quem é, 
 

Atento ao que eu sou e vejo. 
Torno-me eles e não eu. 

Cada meu sonho ou desejo 
É do que nasce e não meu. 

Sou minha própria paisagem, 
Assisto à minha passagem, 

Diverso, móbil e só, 
Não sei sentir-me onde estou. 

 
Por isso, alheio, vou lendo 

Como páginas, meu ser. 
O que segue prevendo, 

O que passou a esquecer. 
Noto à margem do que li 
O que julguei que senti. 

Releio e digo: "Fui eu"? 
Deus sabe, porque o escreveu. 

 
Fernando Pessoa 

 

 

O verso “Continuamente me estranho” do poema que abre esta seção traduz, da 

maneira mais límpida, o que sinto, penso, vejo na proximidade do término do Doutorado. A 

estranheza é tão grande que, se eu não tivesse consciência de que sou um ser histórico, social, 

contextualizado, eu diria: “não sou mais eu”. Porém, com o olhar de quem sabe que a 

criatividade não se dá apenas em grandes feitos (VYGOTSKY, 1930/1999), reconheço que o 

dado e o existente em mim se transformaram. Muito. E, ainda com os ecos e repliques sobre a 

ZPD, afirmo que vivenciei uma ZPD frenética e intensa.  

É a partir dessas reflexões que retomo meus objetivos de pesquisa para elaborar estas 

considerações finais, que somente finalizam esta tese, mas suscitam inúmeras outras 

possibilidades de discussões. Assim, iniciei a pesquisa com o objetivo geral de analisar o 

processo de produção escrita do gênero Artigo de Opinião, desenvolvido na proposta da 

Atividade Social “Produzir um Jornal”. Os objetivos específicos voltaram-se a: (a) identificar 
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as características da interação entre os participantes na produção do AO e (b) identificar os 

modos de apropriação das capacidades de linguagem, pelos alunos, ao longo da produção do 

artigo de opinião.	  

Para consecução desse objetivo, formulei as perguntas:  

1. Como se caracterizam as interações entre os participantes na AS Produzir um 

Jornal? 

2. Como se organiza a interação para construção das capacidades de linguagem 

relativas à produção do AO? 

A análise e interpretação das interações demandou a compreensão da “escola 

enquanto espaço cultural, social e político” (MAGALHÃES, 2004) e, nesse espaço, a 

historicidade manifestou-se nos modos de agir dos alunos e das professoras e nos conflitos. 

Isso permitiu-nos perceber o ser humano como ser contextualizado, histórico e social, fazendo 

história, como salienta Holzman (2002).  

Sob esse viés, no início da pesquisa, foi possível perceber papéis de alunos e 

professores típicos de uma escola tradicional, em que ambos, divididos por relações verticais, 

cumpriam papéis bem delimitados e não-complementares e agiam sem objetivos comuns, a 

partir de uma concepção de escola como espaço de transmissão de saberes.  

Romper com essa organização institucional foi, para mim, coordenadora da pesquisa, 

um difícil processo, pois, como bem colocam Cardoso et al. (2007, p.83), “produzir 

colaborativamente dá trabalho!”, uma vez que colocar-se como parceira suporte para o 

aprendizado do outro da mesma forma que o outro também o é, e atuar como provocadora de 

indagação, conflito, negociação e reflexão, termos próprios da colaboração crítica, é muito 

mais difícil que ser uma professora diretiva. Essa dificuldade referiu-se, acima de tudo, à 

relação interpessoal, à busca dos padrões de colaboração propostos por Ninin (2013) e do 

estabelecimento de um contexto colaborativo pautado na confiança e na reciprocidade 

(JONH-STEINER, 2000). As barreiras para a construção da colaboração entre os participantes 

podem ser explicadas, como já apresentei, pela forma como a escola se organiza 

historicamente. 

Por outro lado, a história social e individual, que ao mesmo tempo reproduz relações, 

forças de poder, modos de agir, traz em si um suporte para transformação, por meio das 

contradições que geram conflitos. As tensões e os conflitos, frutos da contradição, na 

concepção de Engeström (2008), surgem das diversas e variadas experiências dos 

participantes, sócio-historicamente localizadas em distintos tempo-espaços, e geram contínuas 

transformações a partir da negociação de diferentes sentidos.  
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Dentre os conflitos observados, que provocaram transformação na atividade, posso 

citar a forma de participação dos alunos em aula, às vezes, sem comprometimento com o seu 

papel, fato que me levou a reorganizar meu modo de agir de forma a que os estudantes se 

responsabilizassem por tarefas como: resolver problemas, tomar decisões ou conduzir a aula. 

Esses são exemplos em que significados cristalizados sobre a representação de aluno e de 

professor foram confrontados e, durante a busca de uma nova constituição de ser aluno e ser 

professor ocorreram negociações que resultaram em um novo significado compartilhado, 

perceptível nos modos de agir mais emancipados assumidos pelos alunos e, menos diretivo, 

pela professora ao longo da pesquisa.   

Em momentos nos quais os estudantes precisaram tomar decisões, fazer escolhas, 

colocar seus pontos de vista e justificar-se, aconteceram ZPDs mútuas, em que eu revi meu 

papel, reorganizei-me e busquei agir de modo que o aluno fosse o protagonista do processo 

ensino-aprendizagem. Em outras palavras, a interação com os alunos permitiu que eu 

aprendesse muito sobre a práxis (MARX, 1844/ 2004), a partir, por exemplo, da relação entre 

a atitude responsiva dos alunos e a análise dos tipos de perguntas que eu apresentava a eles, 

ou da percepção do tipo de organização linguística que precisaria empregar caso desejasse 

aprofundar uma discussão. Magalhães (2011) ressalta que a transformação da prática é uma 

tarefa complexa, dados os obstáculos e resistências da instituição e dos sentidos 

historicamente construídos.    

A tomada de consciência e revisão sobre minhas ações em busca de transformação 

sugere que passei por um processo de reflexão crítica que, de acordo com  Magalhães e 

Fidalgo (2007), deve permitir aos indivíduos olhar sua prática rotineira, perceber suas ações 

como escolhas políticas e, a partir daí, propor a transformação. Essa reflexão crítica, fruto dos 

estudos de Freire (1987), visa provocar transformação da ação, ou seja, a transformação 

social, já que a práxis “implica a ação e a reflexão dos homens sobre o mundo para 

transformá-lo” (FREIRE, 1987, p.67).  

Assim, observo que procurei passar de uma prática centralizadora para a construção 

com os alunos, e não mais para eles. A busca de um modo de agir que daria mais espaço para 

os alunos propiciou ZPDs em que pus em cena o que eu era – uma docente cujas tradicionais 

vivências escolares refletiam-se em sua prática – e o que poderia tonar-me – uma professora 

que, pautada em um agir intencional e relacional (EDWARDS, 2007), poderia promover na 

sala de aula a ZPD e situações caracterizadas pela criatividade e pela colaboração.  

Na construção de um contexto colaborativo, percebi que, diante das relações 

dialéticas, tal contexto não se instaura nem se mantém de maneira linear, mas é um 

movimento ora de avanços, ora de aparente estagnação. E porque “trabalhar 
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colaborativamente dá trabalho!”, considero cada transformação observada nesse processo 

uma grande conquista. Dentre elas, cito o desenvolvimento de novos modos de agir por parte 

dos alunos – a organização do trabalho em grupo, o foco em um objeto comum –, da 

professora – a contextualização de uma situação no estudo da língua; e de ambos – o 

estabelecimento dos padrões de colaboração, da confiança, do ouvir o outro, e da construção 

com (e não para) o outro.  

Voltando o olhar para o conhecimento específico sobre o AO,  constatei que a 

organização da escola em tempos e espaços fechados contribui para o ensino direto e 

centralizado no professor, pois essa metodologia é mais rápida, porém, nada eficaz para que 

se efetive a aprendizagem e o desenvolvimento. Fizeram muito sentido as palavras de 

Vygotsky (1934/2003) de que o ensino-aprendizagem não é algo direto, mas algo que se 

constrói e se reconstrói, “passa pelo mesmo ponto” (VYGOTSKY, 1934/2003, p.74) por 

várias vezes. Em decorrência disso, aconteceram, de 2013 a 2014, 45 aulas voltadas a um 

gênero, embora meu recorte seja o ano de 2013, da aula 1 à 26. Esse processo tornou-se, para 

mim, algo da mais singela beleza, porque pude ver, nos textos escritos, como os alunos se 

apropriaram e revozearam o que aprenderam. Pude ver, em mim, nos alunos e na professora 

da classe (PT) um crescimento que vai além dos muros escolares, pois se refere a modos de 

agir no mundo, de ver o outro, de se colocar, de se importar em sustentar seus pontos de vista 

não para vencer, mas para que o outro os compreenda e, posicionando-se em relação a isso, 

possa provocar a expansão desse ponto de vista. Tornou-se da mais singela beleza ver, numa 

das últimas aulas, Sara perguntando se poderia auxiliar uma colega na escrita do texto, e, em 

decorrência dessa atitude de Sara, outros alunos passaram a me dizer que iriam sentar-se com 

colegas para ajudá-los também.  

Para finalizar, retomo os versos da mesma poesia que abre esta seção: Atento ao que 

sou e vejo,/ Torno-me eles e não eu. (PESSOA, 2015), pois percebo que, após esse processo 

longo e imerso no Doutorado, a alteridade e o dialogismo, a exotopia fazem muito mais 

sentido hoje, porque “meu” discurso comporta muitas outras vozes, meu olhar já ocupa outro 

lugar, os sentidos são outros, a vida que se vive, é outra.  

Sobre o olhar, preciso ainda registrar que antes eu não via ZPD, mediação, 

instrumentos, ou melhor, eu só os via na teoria, mas quando consegui unir teoria e prática, a 

práxis tornou-se nítida e os conceitos ganharam vida. E quando o que fazemos sai da 

estagnação e ganha vida, a vida que há em nós se renova, se recria, não só no sentido 

vygotskyano de criar algo novo a partir do que já existe, mas também de se criar algo que é 

tão especial que te faz dar um suspiro e pensar: valeu a pena, afinal de contas, aprender e 

desenvolver-se  é mágico! 
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ANEXO I 

Planejamento das aulas do 7º ano B 
 
Aula 1- 19 de agosto, 2 aulas 

Nº do 
exercício  

Objetivos: 
 

Exercício  Metodologia  

1 
1 

Apresentar os objetivos do 
trabalho que será desenvolvido 
com os alunos 

Apresentação da 
professora-
pesquisadora  

Exposição oral do professor  

2
2 

Elaborar combinados e normas 
de convivência  

Escrita de combinados  Diálogo, perguntas de 
esclarecimento, anotar os 
combinados na lousa.  

3
3 

Valorizar os saberes de todos 
alunos, possibilitando-lhes 
fortalecer a auto-estima 

Fale 3 coisas que você 
acredita que a 
professora ou colega 
não sabe e que você 
sabe. 

Conversa entre alunos e 
professoras 

4
4 

Dividir os alunos em grupos Professor organiza 
agrupamento já 
combinado 

Exercício orientado pelo 
professor 

5
5 

Observar a organização 
enunciativa de um jornal e 
planejar o nosso jornal 

Leitura e análise de 
jornais diversos 
(Exercício de 
reconhecimento do 
aspecto enunciativo do 
jornal) 

Leitura de jornais e 
exercícios que abordem o 
aspecto enunciativo. 

 
Detalhamento dos exercícios  
Exercício 1 
No primeiro encontro no 7º ano B, a fim de assinalar e nomear um novo espaço coletivo e 

sinalizar o início de um novo cenário de práticas culturais.   
Apresentar a proposta de trabalho de produção de um jornal como um exercício social.   
Explicar que nossa atividade social será produzir um jornal, que vamos trabalhar em 

grupos numa proposta que envolve a produção escrita, relatoria, negociação de pontos de vista.  
Exercício 2 
Perguntas para nortear a elaboração de regras:  
Se alunos falarem sobre respeito, participação, educação:  
O que significa isso? O que você entende por x?  
E se esses combinados forem desrespeitados, como vamos agir? 
Abordar: 
Quem vai falar, para quem? Como e quando vai se colocar? 
Quais serão os combinados para o trabalho em grupo (todos devem colaborar, cada um 

tem um papel pensando em um objeto comum, o que faremos se o grupo apresentar um problema, 
como de relacionamento ou de falta de responsabilidade de algum membro?) 

Qual será o papel do aluno? E do professor? 
Temos alunos de opiniões e jeitos de pensar diferentes aqui, como devem ser os modos de 

agir diante dessas diferenças de opinião?  
Exercício 3 
Fale 3 coisas que você acredita que a professora ou colega não sabe e que você sabe. 
Exercício 4 
Organização dos grupos 
Escrever um gênero do jornal em três cartões e, em cada um desses cartões, anotar o 

nome de um aluno, de forma que serão três nomes de alunos para cada gênero. Cada trio formará um 
grupo. Fazer isso com os gêneros: notícia, resenha, entrevista, anúncio publicitário, reportagem, artigo 
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de opinião e tirinha. Para um dos alunos, anexar seu cartão a um chocolate. Depois de distribuídos os 
cartões com nomes dos alunos e alguns com um chocolate, dizer que devem agrupar-se por gêneros 
iguais. O chocolate, que contem duas unidades, deve ser partilhado entre os membros do grupo e, 
aqueles grupos que receberem dois cartões com o doce, devem partilhar com os outros grupos.   Nesse 
momento, trabalhar a importância de trabalho em grupo, se um faltar, vai sobrecarregar colegas, a nota 
será do grupo e não individual, ou seja, se o grupo ou um membro tiver com um problema, deve me 
procurar para resolvermos em horário extra-classe. Dizer que os alunos terão um papel, mas que todos 
participarão de todos os exercícios do trio.  Perguntar se entenderam o motivo de eu ter dado aquela 
exercício com chocolates. 

Organização dos grupos (feita previamente com a PT) 
Agrupamento dos alunos 
Bia  
Adriano  
Waldir  
 

Lara  
João  
Iara  

Joana  
Caio  
Eli   

Vivi  
Paulo  
Karina  

Maria  
Alice  
Jenifer  

Naiara  
Rodrigo 
Daniela  

Grazi 
Carol 
Sara  

 
Exercício 5 
Exercício de reconhecimento da questão enunciativa de um jornal 
Proposta entregue aos alunos para analisarem o jornal: 
1-Qual é o nome do jornal e data de publicação do jornal? 
2- Onde ele circula? 
3-Você acha que esse jornal foi escrito para pessoas: 

a) Com alto poder aquisitivo 
b) Com médio poder aquisitivo 
c) Com baixo poder aquisitivo 
d) Adolescentes 
e) Crianças 
f) Idosas  

g) Do sexo masculino 
h) Do sexo feminino  
i) Com alto grau de letramento 
j) Com médio grau de letramento 
k) Com baixo grau de letramento 
 

 
4-No jornal há muitos gêneros, assinale os gêneros que você encontrou nesse jornal: 
a) Notícia 
b) Piadas 
c) Fábulas  
d) Reportagem 
e) Artigo de opinião  
f) Editorial 
g) Carta do leitor 
h) Errata 
i) Classificados 
j) Crônicas  
k) Verbete de enciclopédia 

l) Resenha  
m) Entrevista 
n) Conto de fada 
o) HQ 
p) Anúncio publicitário  
q) Editais 
r) Proclamas  
s) Previsão do tempo 
t) Agenda cultural  
u) Outros, quais? 

 
Agora, vamos pensar no jornal que a classe irá produzir:  
1-O nome do nosso jornal é “O Estudantil”. Onde ele circulará? 
2-Para quem ele será escrito (quem irá lê-lo)? Com qual objetivo? 
 
Aula 2- 22 de agosto, 1 aula 
Nesse dia, a exercício 5 da aula anterior foi retomada, pois na aula anterior não 

houve tempo para sua realização. 
Nº do 
exercício  

Objetivos: 
 

Exercício  Metodologia  

1 
1 

Retomar e reforçar combinados 
do grupo 

Leitura dos 
combinados 

Pregar combinados 
impresso na parede e 
entregar uma cópia para 
cada aluno colar no caderno 
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2
2 

Observar a organização 
enunciativa de um jornal e 
planejar o nosso jornal 

Leitura e análise de 
jornais diversos 
(Exercício de 
reconhecimento de 
jornal) 

Leitura de jornais e 
exercícios que abordem o 
aspecto enunciativo. 

 
Exercício 1 
Pregar combinados impresso na parede e entregar uma cópia para cada aluno colar 

no caderno: 
REDAÇÃO DO JORNAL “O ESTUDANTIL” 
COMBINADOS 
1-TODOS DEVEM PARTICIPAR E CUMPRIR SEU PAPEL. 
2-DISCUTIR JUNTOS, DAR IDEIAS, FALAR UM DE CADA VEZ, ERGUER A MÃO E 
CONSIDERAR O QUE O OUTRO DISSE. 
3-OUVIR O OUTRO, PROCURAR ENTENDER E BUSCAR UMA CONCLUSÃO. 
4-RESPEITAR (OUVIR, PARTICIPAR, NÃO EXCLUIR). 

Precisei reorganizar os grupos, devido a Grazi. Nova organização: 
Naiara  
Daniela  
Rodrigo 

Ana L. 
Iara 
João    

Joana  
Eli  
Caio  

Paulo  
Vivi  
Alice  

Jenifer  
Adriano  
Maria  

Grazi  
Lia  
Adriano  

Sara 
Carol 
Karina 

 
Exercício 2 
Nesse dia, a exercício 5 da aula anterior foi retomada, pois na aula anterior não 

houve tempo para sua realização. 
 
Aula 3- 26 de agosto, 2 aulas 

Nº do 
exercício  

Objetivos: 
 

Exercício  Metodologia  

1 
1 

Tomar decisões no grupo e 
apresentar uma justificativa 
 
 

Escolher um nome 
para o grupo 

Escolher um nome para o 
grupo a fim de dar mais 
unidade aos alunos e 
fazerem-nos se justificarem  

2
2 

Inserir a idéia de papeis a serem 
desempenhados no grupo 

Folha para os alunos 
anotarem os papéis 
que vão cumprir 

 

2
3 

Observar os diferentes objetivos 
e público-alvo de cada jornal  

Socializar as respostas 
dos exercícios da 
questão enunciativa 
dos jornais 

 

3
4 

Combinar questão enunciativa do 
jornal das classes 

Diálogo com a classe Diálogo entre alunos e 
professoras.  

5
5 

Reconhecer as questões 
enunciativas, discursivas e 
lingüístico-discursivas de 
diferentes gêneros. 

Reconhecimento das 
características dos 
gêneros  

Leitura de um determinado 
gênero, análise a partir de 
questões enunciativas, 
discursivas e lingüístico-
discursivas de diferentes 
gêneros e socialização. 

 
Exercício 1  
Os alunos devem pensar em um nome para o grupo, apresentar para a classe e 

justificar a escolha  
Exercício 2  
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Distribuir folha para os alunos anotarem os papeis que vão cumprir, os papéis 
estabelecidos são: coordenador, orador, relator. Explicar cada um deles e dizer que serão 
rotativos. 

Exercício 3 
Socializar as respostas dos exercícios da questão enunciativa dos jornais 
Exercício 4 
Combinar questão enunciativa do jornal da classe: quem produz, para quem, onde 

circulará, suporte material. 
Exercício 5 
Reconhecimento e comparação entre gêneros  
• Dar um gênero para cada grupo 
• Pedir para deixarem uma cadeira para as professoras irem passando pelos 

grupos e auxiliando-os 
• Explicar que, após responderem, vão socializar as respostas e, com a turma, 

montaremos as características do gênero discutido para formar um manual dos gêneros.  
• O grupo que terminar primeiro, anota nome na lousa, poderá escolher um 

colante.  
Exercícios para os grupos (cada grupo recebeu um gênero para analisar): 
 

TEXTO 1  
Leia “Alunos da EMEB Prof Jorge Bertolaso Stella visitam Fazenda Morro Pelado” no jornal 
“O Estudantil” (edição 1):  
Capacidades de ação 
1-Quem poderia ter escrito esse texto? Onde está essa informação? 
 
2-Assinale o objetivo do texto: 

a) Contar uma história não verdadeira 
b) Contar uma história que tem base na realidade 
c) Relatar/descrever um acontecimento verídico para informar o leitor e para denunciar  

e/ou questionar uma situação.  
d) Relatar/descrever um acontecimento verídico para informar o leitor 
e) Descrever e discutir um tema, um acontecimento de forma completa para que o leitor se 

informe sobre algo. 
a)  Defender um ponto de vista por meio da argumentação. 
b) Persuadir o leitor. 

 
3-O que o levou a compreender esse objetivo? Responda de forma clara e completa. 
 
4- Relacione o que você assinalou como objetivo com o gênero do discurso:
(    ) artigo de opinião 
(    ) crônica 

(    ) notícia 
(    ) reportagem 

 
5-Observe como o texto está organizado. Leia cada parágrafo e assinale abaixo, nos parênteses, 
(V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as afirmações falsas, no que se refere à 
organização discursiva do texto. Retomando o texto desde o seu início, você acha que ele: 
(   ) Descreve o espaço físico 
(   )Apresenta uma questão polêmica e tese. 
(   ) Situa o fato no tempo 
(   ) Proposta de solução para uma questão polêmica. 
(   ) É construído com argumentos. 
(   )Apresenta quem participou dos acontecimentos 
(   ) Apresenta contra-argumentos. 
(   ) Relata acontecimentos 
(   ) Apresenta uma conclusão 
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6-Leia o texto e grife as palavras e expressões que descrevem/situam a Fazenda Morro Pelado. 
Em que essas expressões te ajudam a entender o texto? Elas são importantes? Por quê? Por que 
o autor os escolheu? 
 
7-Circule as palavras que demonstram as ações praticadas pelos visitantes. Em que essas 
expressões te ajudam a entender o texto? Elas são importantes? Por quê?  
 
8-Destaque as palavras que indicam uma organização dentro do próprio texto, de modo a dar-
lhe sequência. Em que essas expressões te ajudam a entender o texto? Elas são importantes? Por 
quê? Por que o autor os escolheu? 
 
9- Destaque as palavras que indicam a inclusão de uma informação. Elas são importantes? Por 
quê? Por que o autor os escolheu? 
 
10-O texto apresenta uma posição favorável ao fato relatado. Em qual parágrafo é possível 
perceber isso e qual expressão demonstra essa avaliação positiva? Em que essas expressões te 
ajudam a entender o texto? Elas são importantes? Por quê? Por que o autor os escolheu? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TEXTO 2 
Leia no jornal “O Estudantil”, na seção “Opinião” o texto segundo o qual o uso de boné deve 
ser permitido nas escolas.  
Capacidades de ação 
1-Quem poderia ter escrito esse texto? Onde está essa informação? 
 
2-Assinale os objetivos do texto: 

c) Contar uma história não verdadeira 
d) Contar uma história que tem base na realidade 
e) Relatar/descrever um acontecimento verídico para informar o leitor e para denunciar  

e/ou questionar uma situação.  
f) Relatar/descrever um acontecimento verídico para informar o leitor 
g) Descrever e discutir um tema, um acontecimento de forma completa para que o leitor se 

informe sobre algo.  
h) Defender um ponto de vista por meio da argumentação. 
i) Persuadir o leitor. 

 
3-A esse gênero textual, dá-se o nome de: 
(    ) artigo de opinião 
(    ) crônica 

(    ) notícia 
(    ) reportagem 

 
3.1-O que o levou a compreender esse objetivo? Responda de forma clara e completa. 
 
4-Coloque nos parênteses (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as afirmações falsas, no 
que se refere à organização discursiva do texto. Retomando o texto desde o início, você acha 
que ele: 
(   ) Descreve o espaço físico 
(   )Apresenta uma questão polêmica e tese. 
(   ) Situa o fato no tempo 
(   ) Proposta de solução para uma questão polêmica. 
(   ) É construído com argumentos. 
(   )Apresenta quem participou dos acontecimentos 
(   ) Apresenta contra-argumentos. 
(   ) Relata acontecimentos 
(   ) Apresenta uma conclusão 
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5-Em qual parágrafo estão expressas: 
a) A questão polêmica discutida? Descreva-a. 
b) A tese? Transcreva-a. 
c) Os argumentos?  

 
6-Sublinhe, no 2º parágrafo, a palavra que introduz a tese do autor. Em que essa expressão te 
ajudam a entender o texto? Elas são importantes? Por quê? Por que o autor os escolheu? 
 
7-Circule o parágrafo que apresenta um contra-argumento.  
 
8- O último parágrafo apresenta a conclusão do autor. Quais palavras introduzem essa 
conclusão? Em que essas expressões te ajudam a entender o texto? Elas são importantes? Por 
quê? Por que o autor os escolheu? 
 
9- Como é introduzida a proposta de solução para a questão polêmica levantada inicialmente? 
Em que essas expressões te ajudam a entender o texto? Elas são importantes? Por quê? Por que 
o autor os escolheu? 
 
10- Ao longo do texto, há várias expressões que introduzem argumentos e, simultaneamente, 
organizam o texto. Circule-as. Qual é a função delas no texto? 
______________________________________________________________________  
Texto 3 
Leia a página A7 do jornal, o texto sobre a Friboi:  
1-Quem poderia ter escrito esse texto? Onde está essa informação? 
 
 
2-Com base com que o que o grupo respondeu na questão anterior, assinale os objetivos do 
texto: 

a) Contar uma história não verdadeira; 
b) Contar uma história que tem base na realidade; 
c) Relatar/descrever um acontecimento verídico para informar o leitor e para denunciar ; 

e/ou questionar uma situação;  
d) Persuadir o leitor a consumir um produto ou um serviço, a aderir a uma ideia ou realizar 

um patrocínio; 
e) Relatar/descrever um acontecimento verídico para informar o leitor; 
f) Descrever e discutir um tema, um acontecimento de forma completa para que o leitor se 

informe sobre algo; 
g) Defender um ponto de vista por meio da argumentação. 

 
3-A esse gênero textual, dá-se o nome de: 
(    ) artigo de opinião 
(    ) anúncio publicitário 

(    ) notícia 
(    ) reportagem 

 
3.1-O que o levou a compreender esse objetivo? Responda de forma clara e completa. 
 
4-Coloque nos parênteses (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as afirmações falsas, no 
que se refere à organização discursiva do texto. Retomando o texto desde o seu início, você acha 
que ele: 
(   ) Descreve o espaço físico 
(   )Apresenta uma questão polêmica e tese. 
(   ) Situa o fato no tempo 
(   ) Proposta de solução para uma questão polêmica. 
(   ) É construído com argumentos. 
(   )Apresenta quem participou dos acontecimentos 
(   ) Apresenta contra-argumentos. 
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(   ) Relata acontecimentos 
(   ) Apresenta uma conclusão 
(  )Apresenta texto verbal e não verbal, marca, logotipo e slogan do produto, jogo de ideias ou 
palavras  
(  ) o tamanho e cor das letras são considerados, há frases concisas e objetivas e vocabulário 
adequado ao público alvo.  
 
5-Indique o trecho em que são apresentados os argumentos do anúncio. 
 
6--Leia o texto e identifique o slogan do anúncio. (slogan, frase de efeito) 
 
7- As letras de qual oração estão em destaque?  
 
8- Quanto aos verbos: qual é o tempo verbal predominante? E o modo? Em que essas 
expressões te ajudam a entender o texto? Elas são importantes? Por quê? Por que o autor os 
escolheu? 
 
9- No retângulo azul, uma a expressão introduz uma explicação dos motivos pelos quais o 
consumidor deve comprar “Friboi”, qual é essa expressão? Em que essas expressões te ajudam a 
entender o texto? Elas são importantes? Por quê? Por que o autor os escolheu?  
 
10- Relacione a propaganda às imagens, o que o grupo observa? Qual é a relação entre a 
linguagem verbal e a linguagem não-verbal? 
______________________________________________________________________  
Texto 4 
Leia entrevista com o grupo “Os Mamulengos” (jornal “O Estudantil”, 1ª edição) 
  
1-Quem poderia ter escrito esse texto? Onde está essa informação? 
 
2-Assinale os objetivos do texto: 

a) Contar uma história não verdadeira; 
b) Contar uma história que tem base na realidade; 
c) Relatar/descrever um acontecimento verídico para informar o leitor e para denunciar  

e/ou questionar uma situação; 
d) Persuadir o leitor a consumir um produto ou um serviço, a aderir a uma ideia ou realizar 

um patrocínio; 
e) Relatar/descrever um acontecimento verídico para informar o leitor; 
f) Descrever e discutir um tema, um acontecimento de forma completa para que o leitor se 

informe sobre algo; 
g) Estabelecer trocas entre discursivas entre dois ou mais participantes; 
h) Defender um ponto de vista por meio da argumentação. 

 
3-A esse gênero textual, dá-se o nome de: 
(    ) artigo de opinião 
(    ) anúncio publicitário 

(    ) notícia 
(    ) entrevista 

 
 
3.1-O que o levou a compreender esse objetivo? Responda de forma clara e completa. 
 
4-Coloque nos parênteses (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as afirmações falsas, no 
que se refere à organização discursiva do texto. Retomando o texto desde o seu início, você acha 
que ele: 
(   ) Descreve o espaço físico 
(   )Apresenta uma questão polêmica e tese. 
 (   ) Proposta de solução para uma questão polêmica. 
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(   ) É construído com argumentos. 
(   )Perguntas e respostas. 
(   )Apresenta quem participou dos acontecimentos 
(   ) Apresenta uma conclusão 
(   )Alternância nos turnos de fala. 
(  )Apresenta texto verbal e não verbal, marca, logotipo e slogan do produto, jogo de ideias ou 
palavras  
(  ) o tamanho e cor das letras são considerados, há frases concisas e objetivas e vocabulário 
adequado ao público alvo.  
 
5-A maioria das perguntas emprega o verbo no presente. Circule esses verbos e escreva porque 
você acha que o entrevistador faz isso.  
6-Há perguntas abertas e perguntas fechadas. Dê um exemplo de cada uma delas. 
7-Como é a pontuação na entrevista? Como a pontuação te ajuda a compreender o texto?  
8-Como é marcada, no texto, a indicação dos turnos de fala? 
______________________________________________________________________  
Texto 5 

Marley e Eu 
“Marley e Eu” é um filme surpreendente, que proporciona uma reflexão sobre a família e 

uma análise sobre a importância dos animais de estimação (...). 
O filme tem como atores principais Jennifer Aniston e Owen Wilson, respectivamente, Jenny 

e John Grogan. Jornalistas e recém casados, mudam-se para o sul da Flórida a fim de estabelecer 
a vida a dois. O casal de jornalistas é bastante centrado em seus afazeres diários e 
aparentemente mantém uma vida saudável. (...)  

Porém, John Grogan, em dúvida sobre a sua capacidade de ser pai, resolve, com ajuda do 
amigo e colega de trabalho Sebastian Tunney, comprar um cachorro para preencher o “vazio” 
que até então existia. Eis que aparece Marley, o cãozinho da liquidação, comprado por U$ 200 
dólares como um presente para Jenny, na verdade, Marley seria uma ferramenta de treino para o 
cargo “pais”. Marley, da raça Labrador, é bastante esperto, dinâmico e carinhoso logo conquista 
o casal, mas é um cachorro muito arteiro e indisciplinado(...). 

O filme não traz ênfase na temporalidade, e as coisas vão acontecendo de forma bastante 
ligadas e sem a expressão significativa ao tempo, em outras palavras. Quando Marley já está 
grande, no auge de seus 45 kg, o casal resolve ter  um filho. Após uma tentativa sem resultado, 
Jenny consegue engravidar e o casal tem o primeiro filho, Patrick(...). 

Por descuidos, vem o segundo filho, Connor. Devido a tal fato, o casal começa a organizar-
se financeiramente, até mudam-se para uma casa mais espaçosa em um bairro mais seguro. John 
Grogan consegue boas promoções no serviço, graças ao seu bom rendimento como colunista em 
grande jornal. Comprometido com as artes de Marley, John, aparentemente sem “inspiração” 
para escrever sobre o que lhe era indicado no jornal, começa a escrever sobre coisas que lhe 
aconteciam cotidianamente, inclusive sobre Marley, e o público leitor gosta muito. 

A esta altura, com dois filhos pequenos, o trabalhoso Marley, o jornal, e afazeres, Jenny e 
John se desentendem por stress e sobrecarga. Jenny sugere que John se “desfaça” de Marley. 
Mas com amor e educação, e a tremenda afinidade do casal, isso fora solucionado. Sendo assim, 
o casal entra em um consenso, resolve não ter mais filhos, e marcado por efeito cinematográfico 
cômico, Jenny engravida de uma menina loirinha, desta vez o último filho do casal. (...) 

Então John recebe uma proposta de trabalho que tanto esperava. A família muda-se e tudo 
parece correr bem. Porém, Marley já não era o mesmo. Toda a energia dantes estava aos poucos 
se perdendo em conseqüência da velhice. Marley tem uma complicação no estômago e fica 
internado. O clima é bastante tenso. Marley morre tranquilamente na mesa do consultório 
veterinário. No dia seguinte é levado para casa e enterrado no quintal da grande e linda casa, 
com uma singela cerimônia da família Grogan. Ao final, John, caminhando para dentro de sua 
casa, faz uma breve reflexão sobre tudo o que lhe aconteceu, Marley, seus filhos, sua esposa, 
sua vida. 

Verdadeiramente uma lição de vida, de amor e dedicação, o filme é adaptado a partir do livro 
autobiográfico de John Grogan. É interessante expressar aqui a pouca evidência que é dada ao 
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cão, pois diferente de outros filmes, o centro das atenções não é Marley, e sim o casal. O casal 
por sua vez é um modelo de perseverança e amor, pois em todos os momentos, mesmo os 
piores, eles mantiveram uma sintonia fantástica abrindo mão dos planos. 

Há no filme uma riqueza de recursos que contribuiu para a boa qualidade, entre eles, o 
elenco, o roteiro, qualidade da trilha, entre outros aspectos, mas o mais interessante é a lição 
jornalística deixada por John, pois no momento em que não havia inspiração para o trabalho ele 
escreveu. Escreveu sobre o que sentia, sobre o que lhe ocorria, e o fato é escrever, ser autêntico.  

http://luizcarlosbezerra.blogspot.com/2009/08/resenha-do-filme-marley-e-eu.html  
 

1-Quem poderia ter escrito esse texto? Onde está essa informação? 
 

2-Com base com que o que o grupo respondeu na questão anterior, assinale os objetivos do 
texto Retomando o texto desde o seu início, você acha que ele: 

a) Contar uma história não verdadeira; 
b) Informar o leitor sobre um produto cultural- livro, discos, filme, peça teatral, exposição, 

show, etc e avaliar seus aspectos positivos e negativos; 
c) Relatar/descrever um acontecimento verídico para informar o leitor e para denunciar  

e/ou questionar uma situação; 
d) Persuadir o leitor a consumir um produto ou um serviço, a aderir a uma ideia ou realizar 

um patrocínio; 
e) Relatar/descrever um acontecimento verídico para informar o leitor 
f) Descrever e discutir um tema, um acontecimento de forma completa para que o leitor se 

informe sobre algo; 
g) Estabelecer trocas entre discursivas entre dois ou mais participantes.  

 
3-A esse gênero textual, dá-se o nome de: 
(    ) artigo de opinião 
(    ) anúncio publicitário 

(    ) notícia 
(    ) resenha 

 
 

3.1-O que o levou a compreender o  objetivo desse texto? Responda de forma clara e completa. 
 
4-Coloque nos parênteses (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as afirmações falsas, no 
que se refere à organização discursiva do texto. Retomando o texto desde o seu início, você acha 
que ele: 
(   ) apresenta um resumo a respeito do objeto cultural analisado. 
(   )Apresenta uma questão polêmica e tese. 
(   ) Caracteriza-se por uma avaliação que aponta aspectos mais importantes e ressalta 
qualidades técnicas.  
(   ) Proposta de solução para uma questão polêmica. 
(   ) É construído com argumentos. 
(   ) Apresenta contra-argumentos. 
(   ) Relata acontecimentos 
(   ) Apresenta uma conclusão 
(   )Alternância nos turnos de fala. 
(  )Apresenta texto verbal e não verbal, marca, logotipo e slogan do produto, jogo de ideias ou 
palavras  
(  ) o tamanho e cor das letras são considerados, há frases concisas e objetivas e vocabulário 
adequado ao público alvo.  
 
 
9-Na resenha crítica, é comum o crítico comentar o desempenho dos atores, o trabalho da 
direção, a qualidade do figurino, a trilha sonora, etc. Em qual(quais) parágrafo(s) o autor faz 
isso?   
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10- O tempo e modo verbal predominante no texto é o presente do indicativo. Por que esse 
tempo verbal foi escolhido na escrita desse gênero?  
 
11- No penúltimo parágrafo há uma palavra que expressa uma apreciação pessoal do resenhista, 
que palavra é essa? Em que essa expressão te ajuda a entender o texto? Elas são importantes? 
Por quê? Por que o autor os escolheu? 
 
12. nesse mesmo parágrafo há outra expressão que também remete a uma avaliação. Que 
expressão é essa? Em que essa expressão te ajuda a entender o texto? Elas são importantes? Por 
quê? Por que o autor os escolheu?  
______________________________________________________________________ 
TEXTO 6 
 
Remetente: 
João da Silva 
Rua dos Joaquins, nº 01, Bairro JJ 
000-000 Campinas do Sul 
 
Destinatário:                  
COMPUTERLY, LTDA. 
Rua do equívoco, nº 2 
0000-000 Campinas do Sul 
 
 
Campinas do Sul, 29 de Fevereiro de 2009. 

 
Assunto: computador entregue com estragos aparentes 
 
 
Exmo(s).Senhor(es), 
 
 
            No último dia 05 de Fevereiro, dirigi-me ao seu estabelecimento, situado na Rua do 
equívoco, nº 2, como endereçado, a fim de comprar um computador. Após escolher o modelo 
que me interessou, solicitei que a mercadoria fosse entregue na minha casa.      Para tanto, 
assinei a nota de encomenda e paguei a taxa para que fosse realizado o serviço. No dia 10 do 
mesmo mês, foi-me entregue o computador encomendado, no entanto, após ligar o aparelho na 
tomada constatei que o mesmo emitia mais de 8 apitos e não funcionava. 
            Diante deste fato, recusei o computador e solicitei que me fosse enviado outro exemplar 
em excelente estado, o que faria jus ao valor já pago. Entretanto, até a presente data continuo à 
espera. 
            O atraso na resolução do problema vem ocasionado vários transtornos ao meu cotidiano. 
Por este motivo, demando que outro computador de mesma marca e modelo seja entregue, sem 
falta, dentro de 3 dias úteis. Caso contrário, anularei a compra e exijo o dinheiro do pagamento 
de volta. 
 
                                                                                                                 Sem mais, 
 
João da Silva. 
  
Anexos: fotocópias da nota fiscal de compra e do recibo da taxa de entrega. 
Fonte:www.brasilescola.com  
 
1-Quem escreveu essa carta? Onde está essa informação? 
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2- O objetivo dessa carta é: 
a) Contar uma história não verdadeira 
b) Informar o leitor sobre um produto cultural- livro, discos, filme, peça teatral, exposição, 

show, etc e avaliar seus aspectos positivos e negativos. 
c) Persuadir o leitor a consumir um produto ou um serviço, a aderir a uma ideia ou realizar 

um patrocínio 
d) Descrever e discutir um tema, um acontecimento de forma completa para que o leitor se 

informe sobre algo. 
e) Estabelecer trocas entre discursivas entre dois ou mais participantes 
f) descrever um problema ocorrido a um destinatário que pode resolvê-lo.  

 
3-A esse gênero textual, dá-se o nome de: 
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(    ) artigo de opinião 
(    ) carta de reclamação  
(    ) carta do leitor 
(    ) resenha 
 
3.1-O que o levou a compreender o objetivo desse gênero? Responda de forma clara e completa. 
 
4-Coloque nos parênteses (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as afirmações falsas, no 
que se refere à organização discursiva do texto. Retomando o texto desde o seu início, você acha 
que ele: 
(   )Relata uma situação problemática e uma experiência pessoal. 
(   ) apresenta um resumo a respeito do objeto cultural analisado. 
(   )Apresenta saudação, texto,  despedida, assinatura. 
(   ) Caracteriza-se por uma avaliação que aponta aspectos mais importantes e ressalta 
qualidades técnicas.  
(   ) Proposta de solução para uma questão polêmica. 
(   ) Apresentar o tema do problema a ser resolvido.  
(   ) É construído com argumentos. 
(   ) Apresenta contra-argumentos. 
(   ) Relata acontecimentos 
(   ) Apresenta uma conclusão 
(   )Alternância nos turnos de fala. 
 (  ) o tamanho e cor das letras são considerados, há frases concisas e objetivas e vocabulário 
adequado ao público alvo.  
 
5-Há nesse texto  vocabulário específico, como verbos de opinião, oposições e objeções, 
destaque-os. Em que essas expressões te ajudam a entender o texto? Elas são importantes? Por 
quê? Por que o autor os escolheu? 
 
6- Observe o uso da primeira pessoa para relatar uma experiência pessoal. Circule no texto 
verbos que demonstrem isso. Em que o uso da primeira pessoa te ajuda a entender o texto?  
 
7- Grife os organizadores argumentativos marcando o encadeamento dos argumentos e 
conclusão. Em que essas expressões te ajudam a entender o texto? Elas são importantes? Por 
quê?  

----------------------------------------------------------------------------- 
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TEXTO 7 
 

 
1-Quem produziu esse texto? Onde está essa informação? 
 
2- Ela se destina a quem? Como você percebeu isso? 
 
3- O objetivo desse texto é: 

a) Contar uma história não verdadeira; 
b) Informar o leitor sobre um produto cultural- livro, discos, filme, peça teatral, exposição, 

show, etc e avaliar seus aspectos positivos e negativos; 
c) Divertir o leitor; 
d) Persuadir o leitor a consumir um produto ou um serviço, a aderir a uma ideia ou realizar 

um patrocínio; 
e) Descrever e discutir um tema, um acontecimento de forma completa para que o leitor se 

informe sobre algo; 
f) Estabelecer trocas entre discursivas entre dois ou mais participantes; 
g) Descrever um problema ocorrido a um destinatário que pode resolvê-lo.  

 
 3.1-O que o levou a compreender esse objetivo? Responda de forma clara e completa. 
 
4-A esse gênero textual, dá-se o nome de: 
(    ) artigo de opinião  (    ) carta de reclamação  (    ) tirinha  (    ) resenha 
 
7-Coloque nos parênteses (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as afirmações falsas, no 
que se refere à organização discursiva do texto, isto é, retomando as características desde o 
início, você acha que ele nele: 
 (   ) Os desenhos vêm delimitados por linhas retas, que formam quadros e estes constituem as 
unidades narrativas mínimas.  
(   ) A “voz” do narrador pode manifestar-se no que chamamos de legendas, ou seja, espécies de 
orientações que descrevem um fato ou informa alguma coisa. 
(   ) há proposta de solução para uma questão polêmica. 
(   ) há um problema a ser resolvido.  
(   ) É construído com argumentos. 
(   ) Apresenta contra-argumentos. 
(   ) Narra acontecimentos através da criação de intriga 
(   ) utiliza recursos visuais como balões e desenhos que sugerem ação e movimento, conferindo 
ritmo às cenas e dando vida às figuras. 
(  )Apresenta texto verbal e não verbal.  
 
8-Há nesse tipo de texto vocabulário específico, como interjeições e legendas. Circule as 
interjeições* e legendas, se estiverem presentes na tirinha. 
*interjeições: palavras e/ou expressões que traduzem emoções, sentimentos, sensações, estados 
emocionais, etc. das personagens. Costumam vir acompanhadas do ponto de exclamação. 
9- Circule os recursos gráficos utilizados e indique o que eles representam. Por que eles foram 
usados? 
 
10- Na frase “Oh! meu anjo da gualda, me ajude!” (1º quadrinho),  
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-a exclamação indica:  
a) Indignação.    b) Surpresa. c) Dúvida.       d) Ansiedade. 
-por que a palavra gualda está em negrito? 
 
11-  A onomatopéia é uma figura de linguagem na qual se reproduz um som com um fonema ou 
palavra. Ruídos, gritos, canto de animais, sons da natureza, barulho de máquinas, timbre da voz 
humana fazem parte do universo das onomatopeias que em geral são de entendimento universal 
e muito usadas para enriquecer a cena na qual aparecem. Ex: Clap! Clap! (palmas), Crash! 
(batida), Nhec! (rangido), Splash! Tchibum! (mergulho), Zzz! (zumbido ou alguém dormindo). 
Que onomatopéia poderia ser incorporada nessa tirinha? 
 
 

Aula 4- 29 de agosto, 1 aula 
Nº do 
exercício  

Objetivos: 
 

Exercício  Metodologia  

1 
1 

Socializar observações sobre 
exercícios de reconhecimento dos 
gêneros  
 

Reconhecimento e 
comparação entre os 
gêneros  

Apresentação oral dos 
grupo 

 
Aula 5- 2 de setembro, 2 aulas 

Nº do 
exercício  

Objetivos: 
 

Exercício  Metodologia  

1 Pensar sobre as formas de agir Sessão reflexiva Atividade coletiva 

2
2 

sistematizar o conhecimento do 
exercício da aula anterior 
(reconhecimento de gêneros) 
 

elaborar páginas de 
cartazes sobre os 
gêneros que resumam 
os conhecimentos 
levantados na aula 
anterior 

Atividade em grupo 

3
3 

socializar páginas e participar da 
correção oral 
 

 Atividade coletiva 

 
Detalhamento do exercício 2 

Elaboração de páginas de cartazes seguindo o roteiro: 
Nome do gênero: 
Objetivo: 
Partes que deve ter (organizações discursivas) 
Como a gramática foi usada: 
 
Após a finalização no caderno, passe na lousa e ensaie uma breve apresentação dessas 
anotações.  
 

Aula 6- 5 de setembro, 1 aula 
Nº do 
exercício  

Objetivos: 
 

Exercício  Metodologia  

1 Retomar e fortalecer combinados Sessão reflexiva Atividade coletiva 

2
2 

Avaliar a atuação de todos os 
membros do grupo. 

Produção do primeiro 
relatório do grupo 

Atividade em grupo 
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Detalhamento do exercício 2  
Produção do primeiro relatório do grupo 

Roteiro para elaboração de relatório sobre o grupo 
Relatório nº _____                     Data: _________________________ 
Relate como foi a participação de cada membro do grupo nas exercícios 

desenvolvidas na semana passada, ou seja, na análise do gênero proposto pelo grupo e na 
socialização.  

Relate: 
 O que cada pessoa fez. 
Os problemas enfrentados pelo grupo em relação a comportamento e conteúdo, e o 

que foi feito para resolver isso   
Qual foi o papel de cada pessoa do grupo e se algum membro deixou de cumprir 

seu papel. 
Faça também uma avaliação sobre o grupo: os aspectos positivos e aqueles que 

precisam melhorar.  
O grupo deve fazer ainda uma proposta que garanta o bom andamento dos 

exercícios. 
Dê para todos lerem e assinarem o relatório. Lembrem-se, o trabalho em grupo e as 

relações que mantêm também contam na avaliação. 
 
 
Aula 7- 9 de setembro, 2 aulas 
*Rodrigo foi transferido, remanejar grupos. Grazi está suspensa. 
Nova constituição dos grupos: 

Nº do 
exercício  

Objetivos: 
 

Exercício  Metodologia  

1 Repensar sobre as dificuldades da 
aula anterior  

Sessão reflexiva Atividade coletiva 

2
2 

Avaliar a atuação de todos os 
membros do grupo. 

Término da produção do 
relatório do grupo 

Atividade em grupo 

3
3 

Produzir gêneros observando as 
três capacidades de linguagem 
estudadas 

Produção escrita 

 
Detalhamento do exercício 3 

• O grupo deve escolher os temas dos gêneros que serão produzidos. 
• produzir textos observando as três capacidades de linguagem estudadas 
• fazer a revisão inicial do seu próprio texto 
• ler as produções dos colegas 
• discutir sobre os textos produzidos, negociar pontos de vistas e produzir uma versão do 

gênero proposto considerando as três produções do grupo. 
 
Retomar questão enunciativa do jornal da sala. 
 
Começar a planejar os gêneros do jornal: 
 
Gênero  Entrevista Resenha Artigo de 

opinião 
Notícia 
 

Artigo 
de 
opinião 

Notícia Carta de 
reclamaçã
o    

Nome do 
grupo 

Usando a 
imaginação 

Aprendiza- 
gem 

QSS Conheci-
mento 

AJM Katchusca KSK 

Inte- Naiara Lara Joana Paulo Jenifer Grazi Sara 
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grantes  Daniela 
 

Iara 
João 

Eli 
Caio 

Vivi 
Alice 

Adriano 
Maria 

Lia 
Adriano 

Carol 
Karina 

 
Sugestões de temas para produção da notícia: campeonato de pipa, speeling bee, desafio da 
escrita, excursão, feira de ciências da escola, semana da pátria.  

 
Resenha: (grupo Aprendizagem) 
 
Sugestões de filmes:  
(Fonte:http://www.filmesonlinegratis.net/assistir-os-croods-dublado-online.html)  
Valente 1:40 Sinopse e detalhes 

A jovem princesa Merida foi criada pela mãe para ser a sucessora perfeita ao cargo 
de rainha, seguindo a etiqueta e os costumes do reino. Mas a garota dos cabelos rebeldes não 
tem a menor vocação para esta vida traçada, preferindo cavalgar pelas planícies selvagens da 
Escócia e praticar o seu esporte favorito, o tiro ao arco. Quando uma competição é organizada 
contra a sua vontade, para escolher seu futuro marido, Merida decide recorrer à ajuda de uma 
bruxa, a quem pede que sua mãe mude. Mas quando o feitiço surte efeito, a transformação da 
rainha não é exatamente o que Merida imaginava... Agora caberá à jovem ajudar a sua mãe e 
impedir que o reino entre em guerra com os povos vizinhos. 
Branca de neve e o caçador 

No filme épico de ação e aventura Branca de Neve e o Caçador, Kristen Stewart 
(Crepúsculo) interpreta a única pessoa na terra mais bonita do que a rainha má (a vencedora 
do Oscar Charlize Theron), a qual está decidida a destruí-la. Porém o que a malvada tirana 
nunca imaginou é que a jovem que ameaça seu reinado vem treinando a arte da guerra com o 
caçador (Chris Hemsworth, Thor), que foi enviado para matá-la. Sam Claflin (Piratas do Caribe 
4: Navegando em Águas Misteriosas) se une ao elenco como o príncipe há muito tempo 
encantado pela beleza e pelo poder da Branca de Neve. 
A invenção de Hugo Cabret  

Paris, anos 30. Hugo Cabret (Asa Butterfield) é um órfão que vive escondido nas 
paredes da estação de trem. Ele guarda consigo um robô quebrado, deixado por seu pai (Jude 
Law). Um dia, ao fugir do inspetor (Sacha Baron Cohen), ele conhece Isabelle (Chloe Moretz), 
uma jovem com quem faz amizade. Logo Hugo descobre que ela tem uma chave com o fecho 
em forma de coração, exatamente do mesmo tamanho da fechadura existente no robô. O robô 
volta então a funcionar, levando a dupla a tentar resolver um mistério mágico. 

Fonte: http://www.adorocinema.com/filmes/filme-136181/. Acesso em 09 de 
setembro de 2013. 

 
Artigo de opinião: grupo (QSS). 
Escolher uma questão polêmica/controversa. Sugestões: o uso de rede social 

prejudica ou ajuda o aluno a se desenvolver, uso do celular na escola  
 
Carta de reclamação: grupo KSK. 
Coletivamente, perguntar aos alunos quais questões da comunidade querem 

abordar. Sugestões: lixos nos terrenos baldios, pessoas que não respeitam limite de velocidade 
na Av. Mogi-Guaçu- Mogi-Mirim e necessidade de radar/fiscalização, ruas do bairro mal-
iluminadas. 

 
Entrevista: grupo Usando a imaginação. 
Escolher a pessoa que irão entrevistar, sugestão: alguém que fale algo sobre o tema 

discutido no artigo de opinião. 
 
Orientação para os grupos- retomar os cartazes se necessário  
 
Cada aluno vai fazer seu primeiro texto individualmente. Após a primeira versão 

pronta, cada um deve reler e revisar seu texto, o grupo lerá as três versões e, a partir da 
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negociação, verificando o que pode ser mantido, aproveitado ou melhorado de cada texto, 
produzirão uma nova versão da qual todos serão autores.  

 
Entrevista: 
Escolher pessoa que será entrevistada, pensar em como convidá-la para dar 

entrevista, fazer por escrito um convite, elaborar perguntas abertas e fechadas, fazer um breve 
histórico da pessoa. Observação: pode ser uma entrevista entre os membros da comunidade 
escolar sobre a questão polêmica/controversa discutida no artigo de opinião.   

 
 
Aula 8- 12 de setembro, 1 aula 
Reorganizar os grupos: Grazi foi remanejada, Ricardo, transferido, grupo AJM 

precisa ser revisado. 
Retomar os exercícios de produção dos gêneros. 

Reorganização de grupos feita dia 12 de setembro 
Entrevista Resenha Artigo de 

opinião 
Notícia 
 

Notícia Carta de 
reclamação    

Usando a 
imaginação 

Aprendiza- 
Gem 

QSS Conheci-
mento 

Katchusca KSK 

Naiara 
Daniela 
Adriano  
 

Lara 
Iara  
João 

Joana 
Eli 
Caio 

Paulo 
Vivi 
Alice 

Jenifer 
Maria 
Valter  
Lia  

Sara 
Carol 
Karina 

 
Aula 9- 16 de setembro, 2 aulas 

Nº do 
exercício  

Objetivos: 
 

Exercício  Metodologia  

1 Repensar a atuação dos membros 
do grupo e como agir nos grupos 

Sessão reflexiva 
Devolutiva sobre os 
relatórios dos grupos 

Exposição oral da 
professora com diálogo com 
alunos coletivamente 

2
2 

Produzir gêneros observando as 
três capacidades de linguagem 
estudadas 

Continuação da escrita 
dos gêneros  

Produção escrita individual 
e em grupo 

 
Detalhamento do exercício 2 
Orientação oferecida aos grupos que já me entregaram a primeira versão. 
Carta de reclamação: Anotei no texto de Sara algumas mudanças de informações 

que poderiam ficar próximas de outras, ex: marca de pneu no asfalto em um parágrafo e motivo: 
racha em outro. 

Notícia: retomem os cartazes e folha de orientação, pois as notícias estão 
incompletas, relatem o que, onde, quando, como, por que, quem. 

Entrevista: Escrever uma introdução na qual relatem as dificuldades enfrentadas 
para atravessar a rodovia Dep. Nagib Chaib. 

Fazer perguntas sobre a vida profissional do entrevistado, como há quanto tempo 
esta na profissão, por que a escolheu. 

Artigo de opinião: Anotei nos textos trechos que ficaram bons de cada texto e que 
devem ser aproveitados na 2ª versão, o que poderia ser contra-argumento. Anotei no texto que 
as três versões traziam boas idéias, e que os alunos deveriam aproveitá-las para fazer a 2ª 
versão.  

Resenha: O grupo já pode começar a produzir suas versões, com as informações 
que possuem. Lembrem-se, o resumo do filme deve ser breve, de 8 a 10 linhas.  
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Aula 10- 19 de setembro, 1 aula 
Assistir ao filme Branca de Neve e o caçador para produção de resenha. 
 
Aula 11- 23 de setembro, 2 aulas 

Nº do 
exercício  

Objetivos: 
 

Exercício  Metodologia  

1 Pensar sobre modos de agir -   
 

Sessão reflexiva Diálogo entre professores e 
alunos 

2
2 

Completar informações de uma 
notícia  

Revisão coletiva  

 
Aula 12- 26 de setembro, 1 aula  
 
Nº do 
exercício  

Objetivos: 
 

Exercício  Metodologia  

1 Pensar sobre modos de agir    
 

Sessão reflexiva 
Autoavaliaçao  

Atividade coletiva 

2
2 

Revisar textos dos alunos  Revisão de texto 
 

Revisão de texto feita 
coletivamente e orientada 
pelo professor. 

 
Detalhamento dos exercícios 
Exercício 1 
Refazer o texto “concurso de vídeos do trânsito” 
Retomar:  
O escritor desse texto representa quem? 
Quem serão os leitores? 
Qual é o objetivo? Atendeu esse objetivo? Por quê? 
O que deve ter nesse tipo de texto: sequência narrativa, descritiva, argumentativa, diálogo? 
Como as palavras me ajudam a formar sentido? 
Adjetivos: servem para caracterizar lugar, pessoas, objetos, são importantes? Por que? 
Substantivos: referem-se ao o que esta sendo tratado 
Palavras que indicam as ações do que aconteceu na notícia: verbos fizeram, gravaram, 
entregaram...) 
Palavras que organizam ideia de tempo: primeiro, depois, após, mais tarde, no dia x, um dia. 
Palavras que dão ideia de inclusão de uma informação: também, além disso, ainda. 
A proposta é refazer esse texto pensando no nosso papel enquanto produtores do jornal, cujo 
objetivo é informar os alunos e comunidade escolar de fatos da escola e que tem como leitores 
alunos de outras séries, pais e comunidade escolar.  
 
Avaliação: O que eu aprendi sobre como escrever uma notícia. 
 
Exercício 2 (iniciada em outra aula) 
Revisão: o uso do celular na escola  
Socializar os três primeiros parágrafos que contêm apresentação do tema/questão controversa e 
tese (devia ser liberada na escola, mas com regras e horários certos para usar). 
Cada grupo discutirá entre os membros e responder a questão: o grupo é contra ou a favor que o 
aluno possa usar celular na escola? Por quê? 
O coordenador irá organizar essa discussão para que todos falem, um de cada vez e para que 
todos escutem. 
O relator vai anotar a opinião do grupo de forma organizada para que o orador apresente-a 
oralmente para a sala. 
Fazer um quadro na lousa: 
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Somos contra o uso do celular pelo aluno na escola. Por quê?/ somos a favor do uso...  
Escolher os argumentos que vão sustentar a tese defendida pelo grupo. 
 
Aula 13, 30 setembro de 2013, 2 aulas  
Nº do 
exercício  

Objetivos: 
 

Exercício  Metodologia  

1 Pensar sobre modos de agir    
 

Sessão reflexiva 
Autoavaliaçao  

Diálogo entre professoras e 
alunos  

2
2 

Revisar textos dos alunos  Revisão de texto 
 

Revisão de texto feita 
coletivamente e orientada 
pelo professor.  

 
Aula 14, 3 de outubro de 2013, 1 aula 
 
Nº do 
exercício  

Objetivos: 
 

Exercício  Metodologia  

1 Pensar sobre modos de agir Sessão reflexiva (feito pela PT) 

2
2 

Reescrever textos dos alunos  Reescrita de texto 
 

Revisão de texto feita 
coletivamente por um grupo 
de alunos.   

 
Exercício 2 
Apresentar o texto Spelling be, ler para os alunos. Cada grupo deve elaborar uma sugestão na 
revisão desse texto e apresentar oralmente sua sugestão enquanto a professora vai anotando com 
os alunos no próprio texto (esse texto só precisa que as informações sejam completadas). A cada 
sugestão dada, os grupos ganharão um cartão com uma palavra que formará uma oração. Nessa 
oração constará uma informação para a sala na próxima aula. 
Caça-palavras: encontre os gêneros presentes em um  jornal 
E C A A S S I F I C A D O S S 
C M  A S S A S T U E O P S A S 
D E R E P O R D S N D I A R T 
F G A S S F I G J T S G D S I 
J A N S S C U C A R T A D E R 
U T C V I I R E V E J S T I I 
D R I T B C F E A V A U I M N 
S O O J O R M I O I S R T A H 
A P D I A R I O C S D H U H A 
V E E T U I L D A T V G I N S 
B R D E R Y I C C A R T A E R 
L D E R E C L A M A Ç A O S E 
U T R A B O I C N U N A V E D 
O I R A T I C I L B U P R R S 
A R T I G O D E O P I N I A O 
 
Cruzadinha: vamos ver se você aprendeu: 
1         
2        
3         
4        
5         
6          
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7            
 

1. Brincadeira feita para envolver os alunos: dinâmica  
2. Palavra que pode substituir o termo professor: docente 
3. Palavra que pode substituir o termo aluno: educando 
4. Gênero que traz uma avaliação crítica sobre um produto cultural: resenha 
5. ___ pessoa: pessoa do discurso que indica de quem ou do que se fala. (terceira) 
6. Palavras que servem para dar características de um lugar, pessoas ou objetos: adjetivos  
7. Nome do nosso jornal  

 
Aula 15, 7 de outubro de 2013, 2 aulas  
Nº do 
exercício  

Objetivos: 
 

Exercício  Metodologia  

1 Pensar sobre os modos de agir Sessão reflexiva Atividade coletiva 
2 Revisar textos dos alunos Revisão de texto 
3 Fazer uma autoavaliação:  o que eu aprendi  

sobre a notícia? 
Atividade individual 

 
Aula 16, 10 de outubro de 2013, 1 aula  
Nº do 
exercício  

Objetivos: 
 

Exercício  Metodologia  

1 Pensar sobre os modos de agir Sessão reflexiva  
Atividade coletiva 2 Refletir, revisar e reescrever o 

gênero artigo de opinião  
Conversa com a sala 
para retomar 
características do 
gênero, leitura e 
escrita de 
argumentos. 

 
Detalhamento do exercício 2 
Escolher um grupo que terminará de conduzir esse exercício na próxima aula. Retomar as 
características de um artigo de opinião, desde as capacidades de ação: 
Quem escreve (no nosso caso e para quem?) 
Com qual objetivo? (apresentar a opinião e os argumentos da sala e convencer o leitor sobre 
eles) 
O que compõe gênero? (questão controversa,no caso, uso do celular na sala de aula; tese: a 
posição que vou defender, argumentos que sustentam a tese e conclusão)  
Como as palavras ajudam a escrever e compor esse gênero?  
Palavras que organizam os argumentos: anotar na lousa 
 
Aula 17, 17 de outubro de 2013, 2 aulas  
Nº do 
exercício  

Objetivos: 
 

Exercício  Metodologia  

1 Pensar sobre os modos de agir Sessão reflexiva  
 
 
Atividade coletiva 

2 Refletir, revisar e reescrever o 
gênero artigo de opinião  

Conversa com a sala 
para retomar 
características do 
gênero, leitura e 
escrita de 
argumentos. 

 
Detalhamento do exercício 2 
1-Façam a leitura do texto que receberam e que aborda a questão discutida na sala: o uso de 
celular na escola.  
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2-  O uso de celular por alunos deve ser liberado na escola? Discutam essa questão no grupo, 
escrevam a tese que irão defender e um argumento que fundamente essa tese.   
 
Texto 1:  
  O uso do celular na escola 
Não podemos ignorar o elo existente entre as novas gerações, avanço tecnológico e os meios de 
comunicação.As crianças, os adolescentes e os jovens estão intimamente ligados a uma 
“sociedade digital” (...)Diante dessa evidência, surgem indagações sobre como devemos 
trabalhar algumas dessas questões no espaço escolar. 
Somos cientes de que o uso da mídia pode favorecer o trabalho na escola, tornando-o mais 
criativo, envolvente e dinâmico. No entanto, no Brasil, de modo geral, ainda não temos uma 
formação que habilite os educadores a experiências significativas com o uso da mesma, 
principalmente na rede pública, onde se encontra a maior parte do alunado brasileiro. 
(...) 
Quanto aos alunos, observa-se uma grande disposição para a utilização seja de computadores, 
ipod, celulares e as específicas funções que estes aparelhos dispõem. Os alunos as reconhecem 
rapidamente e as utilizam de maneira simultânea. E aqui fica o alerta, pois, enquanto a escola 
não se apropria da utilidade desse aparato tecnológico, ele invade a escola podendo inclusive 
comprometer a finalidade da mesma no tocante ao ensino e aprendizagem. 
Sobre este aspecto, falaremos do aparelho celular, que reconhecemos ser importante. Segundo 
alguns pais, é o meio mais eficaz para monitorar a trajetória dos filhos, no entanto, sem 
orientação de vida de seu uso, tem se constituído motivo de muitas reclamações de dirigentes de 
estabelecimentos de ensino. 
O prejuízo é observado quando os alunos se distraem em sala de aula acessando internet, 
ouvindo músicas, fazendo e/ou recebendo ligações, enviando torpedos, divertindo-se com jogos, 
etc. Outro fator preocupante é a cola eletrônica, usada por muitos alunos, que se sentem 
fortalecidos por burlar a vigilância dos professores, prejudicando toda a finalidade da avaliação. 
Estas ações muito contribuem para a dispersão do aluno.  
Outro aspecto prejudicial que tem surgido é o furto desses aparelhos no espaço escolar, criando 
toda uma situação constrangedora, que foge à responsabilidade da escola apurar, uma vez que o 
celular não é recurso necessário às exercícios desenvolvidas pela escola, assim sendo, não deve 
a escola ter responsabilidade por perda de objetos que não fazem parte dos materiais por ela 
utilizados.  
Paulo Silvestre Avelar Silva.  http://www.santadoroteia-rs.com.br/37/o-uso-do-celular-na-
escola/ . Acesso em 04 de outubro 2013 (adaptado). 
 
 Texto 2: 
Lei Nº 4.131/2008, do Distrito Federal 
A Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou, em maio de 2008, uma lei que proíbe alunos 
de usar celulares e aparelhos eletrônicos como MP3 players e videogames em escolas públicas e 
privadas da Educação Básica. Está liberada a utilização nos intervalos e horários de recreio, fora 
da sala de aula, cabendo ao professor encaminhar à direção o aluno que descumprir a regra. O 
projeto de lei que originou a norma diz que o uso do telefone pode desviar a atenção dos alunos, 
possibilitar fraudes durante as avaliações e provocar conflitos entre professores e alunos e 
alunos entre si, influenciando o rendimento escolar. Se por um lado, a tecnologia serve de apoio 
às ações educacionais, por outro o seu uso exacerbado se torna um empecilho. Há diferenças 
entre a discussão das formas e dos modos de fazer uso de tecnologias em espaços coletivos e 
sua exclusão. A escola tem o dever de humanizar e educar cidadãos, posicionando-se por vezes 
no fio da navalha entre exercer a autoridade e ser autoritária. Não é imprescindível criar uma lei 
para disciplinar o uso desses aparelhos nas escolas, pois as determinações sobre essa questão 
podem constar do regimento interno e do projeto político-pedagógico. 
http://gestaoescolar.abril.com.br/politicas-publicas/lei-proibe-uso-celular-sala-aula-
739266.shtml . Acesso em 04 de outubro 2013. 
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Texto 3 
Em defesa da lei 
No meu entender, a nova lei vem em boa hora e os seus objetivos são mais do que justos. A 
proibição quer evitar que as aulas sejam frequentemente interrompidas pelo toque dos 
aparelhinhos, que os alunos se distraiam conversando com os amigos ou mandando torpedos e 
que atrapalhem os colegas. Além disso, vai impedir também os abusos, como no caso de 
estudantes que usam o telefone para colar nas provas. Eles usam mensagens de texto para passar 
cola com os celulares, sabia? Tem até quem tire foto da prova ou de uma questão e passe para 
um amigo de outro turno. 
[Depoimento de professor à Página 3 Pedagogia & Comunicação] 
 
Dar um basta 
Boné e celular dentro da sala de aula são um claro desrespeito dos alunos para com os 
professores e seus colegas. Os pais perderam o controle sobre seus filhos. Agora alguém terá 
que impor regras e disciplinas. Estamos vivendo tempos de egoísmo, onde cada um só pensa em 
si mesmo. Isso tem que mudar, pois estamos assistindo menores engravidando, menores 
assaltando e menores cometendo os mais variados tipos de crime, desde xingamento aos 
próprios pais até o consumo de todo tipo de drogas. Está na hora de dar um basta. 
[E-mail de internauta para o UOL Educação, por ocasião da notícia sobre a proibição em Juiz 
de Fora (MG).] 
 
Texto 4 
É proibido proibir 
O Estado proibir os celulares dos alunos em sala de aula me parece um exagero, na medida em 
que viola o direito de a pessoa ir e vir com seus bens, atenta à dignidade da pessoa humana e 
também interfere no direito à segurança. Em muitos casos, o equipamento pode ser utilizado 
para afastar riscos ou danos às pessoas ou terceiros. Imagine, por exemplo, um professor 
descontrolado, que impõe um castigo cruel ao aluno. É raro? Sim, mas ninguém vai negar que 
pode acontecer. Além disso, vamos e venhamos, o Estado precisa se intrometer numa questão 
como essa? A escola, por si só, não tem autoridade para estabelecer a proibição? 
[Depoimento de educador à Página 3 Pedagogia & Comunicação] 
Um caso extremo 
Vamos a um caso fictício: em uma sala de aula, em escola particular no Estado de São Paulo, 
duas alunas começam uma briga. A roda se forma, as meninas caem no chão e em alguns 
minutos o professor que estava fora da sala intervém e as alunas, machucadas, são levadas à 
enfermaria, uma claramente mais ferida, com cortes no rosto e o nariz sangrando. Esta cena, 
apesar de lamentável, não seria tão incomum assim, não fosse o fato de um aluno ter filmado 
todo o ocorrido com seu ultracelular, em altíssima resolução. Publicar na internet? Ele vai além 
e exige sexo com a adolescente para que o vídeo não seja divulgado. 
[Dr. José Antônio Milagre, advogado, no Webinsider]  
 
Texto 5 
Celular: mocinho ou vilão? 
Nas últimas décadas tem se intensificado o uso de tecnologias diversas no cotidiano das 
pessoas. Esse é o caso do celular, que até a década passada era considerado um artigo de luxo, 
mas passou a fazer parte da vida das pessoas,independentemente da sua classe social. 
Entretanto, na medida em que se torna acessível essa tecnologia, torna-se relevante a 
preocupação quanto aos limites de sua utilização. 
(...) 
Diante da infinidade de recursos, a utilização do celular vem sendo discutida por educadores, 
em virtude de este ser visto como um meio de dispersar a atenção em sala de aula, além de 
poder propiciar a transgressão da privacidade e a apologia à violência, uma vez que filmar 
brigas entre alunos por meio das câmeras de celular e disponibilizar o vídeo na rede se constitui 
prática comum. 
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Entretanto, o espetáculo em que se transforma a violência no ambiente escolar e, também, o 
desvio de atenção dos alunos não devem ser atribuídos à posse do celular, mas à falta de limites 
impostos pelas instituições família, principalmente, e escola em relação ao uso dessa tecnologia. 
Os pais se isentam da educação dos filhos porque eles mesmos não têm limites em se tratando 
do uso de tecnologias, e as escolas  têm sido, o que pode ser notado em ocasiões em que há 
desrespeito às regras de sociabilidade. 
Não cabe ao Estado disciplinar o uso dos celulares, mas aos próprios pais educarem seus filhos 
e se educarem quanto ao uso ético do aparelho e, ainda, à escola delimitar suas regras. (...) 
Portanto, o celular não pode ser considerado vilão, mas é vilã sua utilização imprópria. Deve 
esse aparelho nos servir nos momentos convenientes. É necessário que tenhamos maturidade 
para usá-lo e isso implica dizer que, para presentear nossos filhos com um aparelho, devemos 
saber se estes já podem utilizá-lo com consciência. Assim, cabe aos pais e à escola regulamentar 
o uso e aplicar medidas que visem corrigir vícios decorrentes do uso indiscriminado do celular. 
http://educacao.uol.com.br/bancoderedacoes/proposta201002.jhtm. Acesso em 04 de 
outubro 2013 (Adaptado). 
 
Após a escrita dos argumentos pelos grupos, pedir que socializem para que possamos escolher 
os argumentos que farão parte do artigo de opinião.   
 
Após a leitura e escrita dos argumentos, um aluno de cada grupo vai anotar o que o grupo 
escreveu na lousa. A partir da leitura de todos os argumentos, partiremos para a reestruturação 
do texto coletivamente com uso de data-show.  
 
Aula 18, 24 de outubro de 2013, 1 aula 
Nº do 
exercício  

Objetivos: 
 

Exercício  Metodologia  

1 Pensar sobre os modos de agir Sessão reflexiva Atividade coletiva 
2 Refletir, revisar e reescrever o 

gênero artigo de opinião  
Conversa com a sala 
para retomar 
características do 
gênero, leitura e 
escrita de 
argumentos. 

 
Detalhamento do exercício 2 
Pedir para os grupos passarem na lousa os argumentos que escreveram  
Dar uma comanda para cada grupo: 
1 O grupo deve organizar a sala para início dos trabalhos (grupos). 
2-O grupo deve organizar a lousa e chamar os grupos para que escrevam o argumento que 
construíram. 
3-O grupo deve conduzir a leitura dos argumentos passados na lousa e perguntar se há 
argumentos iguais que podem ser agrupados.  
4-O grupo deve pedir para a classe decidir três argumentos que sustentarão a tese defendida (o 
celular deve ser permitido na escola). 
5-Grupo que fará sessão reflexiva na próxima aula: deve observar os modos de agir dos alunos, 
o que foi bom e o que precisa melhorar. 
6-O grupo deve retomar seu artigo de opinião e reescrever. Perguntas a serem feitas para o 
grupo: 
Qual argumento virá em primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar? 
Que palavras nós vamos usar para organizar esses argumentos? 
Que palavras podem introduzir a conclusão? 
O que podemos sugerir como solução para o problema o uso do celular na escola? 

 
Aula 19, 04 de novembro de 2013 

Nº do Objetivos: Exercício  Metodologia  



242	  
	  

exercício   
1 Retomar regras 

 
Sessão reflexiva Atividade coletiva 

2 Finalizar a revisão do artigo de 
opinião com foco nas 
capacidades lingüísticas do 
texto; 

Conversa com a sala 
para retomar 
características do 
gênero, leitura e escrita 
de argumentos. 

3 Avaliar o que os alunos 
aprenderam sobre o artigo de 
opinião  

 Atividade 
individual 

 
Detalhamento do exercício 2:  
Projetar o texto na lousa já organizado com os argumentos que os alunos 

escreveram. 
Comandas para os grupos: 

1-Em que parágrafo está a tese defendida e onde seria melhor colocá-la? 
2-Nesse texto, há termos, expressões e palavras repetidas. Localize-as e sugira o que pode ser 
mudado ou substituído. 
3-Há palavras que servem para organizar o texto, como: “primeiramente”, “em segundo lugar”, 
“finalmente”, “além disso”. Onde poderíamos colocar essas expressões? 
4-Há palavras que servem para introduzir a conclusão do texto, são as conjunções chamadas 
conclusivas, como logo, portanto, por conseguinte, assim. Qual delas o grupo escolhe e onde 
será colocada? 
5- Há palavras que servem dar uma ideia de oposição, são as conjunções adversativas como 
mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Qual delas o grupo escolhe para usar e 
onde pode ser colocada? 
6-É comum que o último parágrafo do artigo de opinião, apresente a conclusão das ideias e 
propostas de solução para a questão apresentada, no caso, o uso de celular  na escola. O grupo 
deve pensar e escrever uma solução para essa questão.  

 
Detalhamento do exercício 3 
O que você aprendeu sobre o artigo de opinião? 
a)Para que ele é escrito? 
b)Quais partes ele deve ter? 
c)Como as palavras são usadas?  
 
Aula 20, 7 de novembro – 1 aula 

Nº do 
exercício  

Objetivos: 
 

Exercício  Metodologia  

1 Retomar modos de agir do aluno 
Adriano 
 

Sessão reflexiva  
 
Atividade coletiva 

2 Retomar as capacidades de 
linguagem do artigo de opinião 

Conversa com a sala 
para retomar 
características do 
gênero, leitura e escrita 
de argumentos. 

 
Detalhamento do exercício 2 
Com os alunos em círculo, devolver as avaliações sobre “o que aprendi sobre o 

artigo de opinião”, feita na última aula, propor o seguinte jogo: 
A PP lerá a primeira pergunta que os alunos  já responderam, uma pessoa responde. 

Mais duas pessoas vão responder também acrescentando algo ao que já foi dito e a sala avalia se 
está certo ou não.  Se o aluno arriscar uma resposta e ela estiver errada, não há problema, 
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ninguém perde nada com isso e quando alguém ajuda o outro a acertar a resposta, todos ganham 
porque aprendem. 

Regras do jogo:  
1-A professora vai ler uma pergunta, qualquer aluno levanta a mão, responde-a. Mais dois 
alunos devem auxiliar seu colega, ajudando-o a responder e completando sua resposta. Se 
necessário, outros alunos poderão ajudar a construção de uma resposta mais adequada. 
2-Cada aluno tem direito a uma só participação, mas pode participar novamente quando lhe for 
pedido ou quando todos os outros já tiverem participado. 
3-Um aluno ficará encarregado de anotar o nome de quem já participou, só para garantir que 
todos falem. 
4-Ouça o que o colega fala para que você não repita informações e possa completar o que ele 
disse. 
5-Todos ganham quando todos participam e chegam a uma resposta completa, por isso, lembre-
se: todo aluno é muito importante porque pode ajudar o outro a aprender. É imprescindível que 
todos participem. 

 
Aula 21,  11de  novembro de 2013, 2 aulas 
Nº do 
exercício  

Objetivos: 
 

Exercício  Metodologia  

1 Pensar sobre os modos de agir Sessão reflexiva Atividade coletiva 
2 Refletir, revisar e reescrever o 

gênero carta de reclamação   
Conversa com a sala 
para retomar 
características do gênero, 
leitura e escrita de 
argumentos. 

 
     

Aula 22,  14 de  novembro de 2013, 1 aula 
Avaliação 
Escreva uma notícia sobre a visita que os alunos dos 7º ano B e 8º ano B fizeram à redação do 
jornal “A Comarca”. Essa notícia será encaminhada para o jornal “O Estudantil” para 
publicação. 
 
Aula 23,  18 de  novembro de 2013, 2 aulas 
Segundo o calendário da escola, nessa data deverá ser aplicada a prova bimestral da disciplina 
“Leitura”. A prova consta no anexo V.  
 
Aula 24,  21 de  novembro de 2013, 1 aula 
 
Nº do 
exercício  

Objetivos: 
 

Exercício  Metodologia  

1 Pensar sobre os modos de agir Sessão reflexiva  
 
Atividade coletiva 

2 Refletir, revisar e reescrever o 
gênero carta de reclamação   

Conversa com a sala 
para retomar 
características do 
gênero, leitura e escrita 
de argumentos. 

 
Aula 24,  21 de  novembro de 2013, 1 aula 
 
Nº do 
exercício  

Objetivos: 
 

Exercício  Metodologia  

1 Pensar sobre os modos de agir Produção de relatório 
do grupo 

Atividade em grupo 
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Produção de relatório do grupo 

 
Roteiro para elaboração de relatório sobre o grupo 
Relatório nº 2                     Data: _________________________ 
Relate como foi a participação de cada membro do grupo nas exercícios 

desenvolvidas no 4º bimestre.   
Relate: 
1-O que cada membro do grupo fez que: 

a) Ajudou o grupo a melhorar, aprender e avançar, justifique: 
b) Atrapalhou o grupo, justifique. 
c) Faça também uma avaliação sobre o grupo: os aspectos positivos e aqueles que 

precisam melhorar.  
d) A professora deu 10 pontos para que o grupo divida entre os membros. Façam 

essa divisão e justifiquem suas escolhas.  
 
Aula 25,  25 de  novembro de 2013, 2 aulas 
Nº do 
exercício  

Objetivos: 
 

Exercício  Metodologia  

1 Pensar sobre os modos de agir Sessão reflexiva Atividade coletiva 
2 Participar de um debate   Debate  
3 Produzir um artigo de opinião   Atividade individual 
 
Detalhamento do exercício 2- (combinar regras para participação em um debate, quem será o 
debatedor). Debate sobre o tema: 
Uma das experiências mais gratificantes da juventude é o namoro, época em que o jovem/ 
adolescente pode “ensaiar” para uma vida afetiva mais plena, já que não sabem ainda a 
diferença entre gostar e amar. Porém, muitos têm pulado essa fase, com relacionamentos 
descompromissados como o “ficar”, “ter rolo”, ou atropelam o namoro com o início da vida 
sexual. Pensando nessa realidade, produza um artigo de opinião sobre o tema: “Namorar ou 
ficar: qual é a melhor opção para o adolescente?” 
Exercício 3 
Escreva um artigo de opinião sobre a questão debatida. Seu texto pode ser publicado no jornal 
“O Estudantil”. 
 
Aula 26,  28 de  novembro de 2013, 1 aula 
Nº do 
exercício  

Objetivos: 
 

Exercício  Metodologia  

1 Pensar sobre os modos de agir Preparo para jornal  
Atividade em grupo 2 Avaliar o projeto  Gravação de um 

jornal 
 
Detalhamento dos exercícios 1 e 2 
Cada grupo hoje terá 5 minutos para apresentar um jornal televisivo que será assistido pela 
escola no qual haverá dois momentos: 

a) Em um deles vocês farão uma reportagem sobre o projeto para a produção do 
jornal desenvolvido na sala.  

b) No outro momento, vocês darão opinião sobre esse projeto, assumam diferentes 
papeis: de alunos, pais, professores, diretores para opinarem e justificar seus 
pontos de vista. 

 
Retomada de aulas em 2014 
  Aula 27,  03 de abril de 2014, 2 aulas 
Nº do Objetivos: Exercício  Metodologia  
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exercício   
1 Retomar a produção do jornal Conversa informal  Conversa  
2 Retomar regras e divisão de 

trabalho  
Leitura- NININ 
(2013) 

Leitura e discussão  

3 Revisar AO Revisão coletiva Atividade coletiva 
 
Aula 28,  9 de maio  de 2014, 1 aula 
Nº do 
exercício  

Objetivos: 
 

Exercício  Metodologia  

1 Repensar modos de agir Sessão reflexiva, 
reorganização de 
grupos 

Diálogo entre 
alunos e PT  

 
Detalhamento do exercício 1 
PT irá conversar com os alunos sobre os modos de agir da última aula. Dessa conversa, os 
alunos propuseram a seguinte reorganização para os grupos (considera-se que em 2014 a sala 
não se manteve exatamente a mesma, saíram 5 alunos e entraram 7: Marcos, Vanessa, Gustavo, 
Robson, Aila, Sandra  e Márcia, as duas últimas foram reprovadas em 2013).  
 
Papeis do 
grupo 

Muppets 
 

As 
bonitas 

Paçoca 
 

Sogui-
mata    

Bisteca 
 

Gol da 
Alemanha   

Tomhill 

Coordenador Iara  Jenifer  
Eli  
Sandra  

Valdir Sara  
Taís  

Adriano  Vivi e 
Grazi 

Robson 

Relatora  Lara Nayara  Sara  
Taís 
Gustavo  

Vanessa  Maria  Márcia 

Oradora Alice  Lia  Sara  
Taís 
Marcos  

Joana Vivi 
 Maria   

Aila  
 

 
 Aula 29, 14 de maio de 2014, 1 aula 
Nº do 
exercício  

Objetivos: 
 

Exercício  Metodologia  

1 Revisar textos observando tabela 
de correção  

Revisão de texto Explicação dos itens 
da tabela pela 
professora 

 
Detalhamento do exercício 1 
Pedir para alunos corrigirem o próprio texto, observando os itens anotados na tabela 
(individualmente) 
Item a observar - o seu texto: J L 

1. Apresenta o tema?   
2. Deixa a tese clara?   
3. Apresenta argumentos que sustentam a tese?   
4. Apresenta conclusão (finalização)? *A conclusão não deve 

ser indicada assim- Conclusão: ..., mas com palavras como 
logo, portanto,  

  

5. Apresenta título?   
6. Inadequações da linguagem: (se você apresentou, marque 

na expressão triste) 
  

7. Uso de você, como se estivesse conversando com o leitor   
8. Abreviações (ñ, tá para “está”, pra)   
9. Marcas de oralidade: daí, aí, então, tá?, né? bom   
10. Ortografia: adolescência, consciência, uso de 1 ou 2 S, uso   



246	  
	  

de m/n, uso de letra maiúscula no meio da oração. 
11. Linguagem informal: ex: dar uns beijos, curtição   
12. Pontuação e paragrafação (não se usa flecha para indicar 

parágrafo, nem travessão) 
  

13. Você acentuou as palavras?   
 
Aula 30 ,  19 de maio de 2014, 2 aulas (essa aula dividiu-se entre a 1ª e a 5ª aula) 
Nº do 
exercício  

Objetivos: 
 

Exercício  Metodologia  

1 Revisar o próprio texto Revisão de texto Revisão e reescrita 
seguindo observações 
feitas em tabela de 
avaliação de texto. 

2 Reescrever seu texto a partir de 
tabela  

Reescrita de texto 

 
Aula 31, 26 de maio  de 2014, 2 aulas (divididas entre a 1ª e 5ª aulas) 
 
Nº do 
exercício  

Objetivos: 
 

Exercício  Metodologia  

1 Levantar sentidos sobre o debate 
de 25 de novembro (Namorar ou 
ficar, qual é a melhor opção para 
o adolescente?)  

Leitura de trechos do 
debate transcrito 

Exercício em grupo 

2 Retomar debate Debate Exercício coletivo 
 
 
Aula 32, 28 de maio de 2014, 2 aulas 
Nº do 
exercício  

Objetivos: 
 

Exercício  Metodologia  

1 Escrever um AO em grupo Escrita de AO pelo 
grupo 

Exercício em grupo 

 
Aula 33,  de 02 de junho de 2014, 1 aula 
Nº do 
exercício  

Objetivos: 
 

Exercício  Metodologia  

1 Reestruturar texto de dois grupos 
Fortalecer argumentos 
apresentados no texto 

Revisão de texto Exercício coletivo  

 
 
2º semestre de 2014  
Aula 34, 16 de julho  de 2014, 1 aula  
Nº do 
exercício  

Objetivos: 
 

Exercício  Metodologia  

1 Produzir relatório sobre 1º 
semestre a fim de avaliá-lo e 
propor melhorias.  

Produzir relatório  Exercício em grupo  

2 Apresentar propostas para 
segundo semestre 

Diálogo  Exercício coletiva 

 
Aula 35,  30 de julho de 2014, 2 aulas 
Nº do 
exercício  

Objetivos: 
 

Exercício  Metodologia  

1 Retomar regras Relacionar figuras 
aos princípios da 

Exercício coletivo  
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colaboração (Ninin) 
2 Reestruturar texto Reestruturação de 

textos  
Exercício coletivo  

 
Aula 36,  06 de agosto  de 2014, 2 aulas 
Nº do 
exercício  

Objetivos: 
 

Exercício  Metodologia  

1 Reorganizar aspectos 
lingüísticos do texto em grupos 

Análise de texto 
produzido pela sala  

Exercício em grupo 

 
Detalhamento dos exercícios  
1-Ler todo o texto e pôr um título que resuma o artigo de opinião e que seja atraia o leitor. 
2-Transformar o que está grifado no primeiro parágrafo em uma afirmativa (está em forma de 
interrogação). 
3-Organizar os argumentos. Sugestões de expressões para fazer isso: inicialmente (ou 
primeiramente), em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar, finalmente, além disso, é 
preciso considerar também, também concordamos. 
4- Verificar onde é possível usar verbos como: concordamos, discordamos, defendemos, 
acreditamos. 
5-Fazer do último parágrafo uma conclusão. Lembrem-se de que a conclusão pode ser iniciada 
por palavras como: logo, portanto, por tudo o que foi exposto, concluímos que. 
6- Apresentar para a sala o que o grupo fez, explicando qual era a exercício e como foi feita 
 
Aula 37,  8 de agosto de 2014, 1 aula 
Nº do 
exercício  

Objetivos: 
 

Exercício  Metodologia  

1 Socializar exercícios Socialização das 
respostas da aula 
anterior 

Exercício coletivo 

 
Aula 38,  14 de agosto de 2014, 2 aulas 
Nº do 
exercício  

Objetivos: 
 

Exercício  Metodologia  

1 Organizar argumentos no AO  Exercício coletivo 
 
 
Exercício 1 
Ler os argumentos produzidos pelo grupo e organizá-los no AO. 
Negrito: o que foi mudado pelos grupos 
Grifado: o que precisa ser revisto 
Negrito e itálico: contribuições da PP e PT. 
 
Ficar ou namorar. Namorar ou ficar. Tem diferença? 

Alguns dos adolescentes namoram ou ficam, mas os jovens têm dúvida sobre 
qual seria a melhor opção. Esse assunto de namoro ou ficar é muito polêmico, pois envolve os 
pais, a escola e os estudos, e, principalmente, a opinião dos alunos. Acreditamos que o namoro 
seria melhor.  

Inicialmente, defendemos o namoro porque é um tipo de relacionamento que 
pode deixar o adolescente mais feliz, pois a pessoa está ao lado de quem a ama. Acreditamos 
também que algumas pessoas preferem namorar pois acham que,  quando estão nessa situção, 
um pode contar com o outro. , numa relação de confiança. (já tem abaixo) 

Em segundo lugar, num relacionamento sério, é comum os pais ou responsáveis 
conhecerem os parceiros dos filhos, de modo que poderão  Os pais conhecendo o namorado 
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dos filhos conversa com ele para tentar conhecê-lo e vão dar opinião se a pessoa é boa ou não, 
ou seja, se é o melhor para o (a) filho (a) e se vale a pena a relação.  

Finalmente, consideramos o namoro melhor / Defendemos o namoro, por ser o 
melhor caminho para o adolescente, quando é estabelecida a relação de confiança e seriedade. É 
mais sério, pois o namoro é uma fase de preparação e experiências, para um futuro casamento e 
a construção de uma família. 

Algumas pessoas procuram  e diversão e menos compromisso e por isso optam 
por  ficar mas isso não seria a melhor opção, pois tanto o menino quanto a menina podem ficar 
difamados. Por isso devemos pensar e avaliar a situação antes de agir.   

Por esses motivos, concluímos que namorar é melhor porque é uma relação mais 
séria para o adolescente. Porém, namorar pode ser a melhor opção desde que seja com uma 
pessoa que queira compromisso sério e que tenha  responsabilidade.  

 
Aula 39,  20 de agosto de 2014, 2 aulas 
Nº do 
exercício  

Objetivos: 
 

Exercício  Metodologia  

1 Rever um argumento  Escrita de argumento 
e contra-argumento 

Exercício em grupo  
2 Refutar um argumento 
 
Exercício 1 e 2 
A tarefa do grupo é: (todos fazem no caderno e um aluno anota a resposta atrás desta folha) 

1-Revisar, melhorar, fortalecer os argumentos que defendem o ficar. 
2-Refutar um argumento contra o ficar. (Refutar= dizer o contrário, contestar). 
Ponto de vista/ tese defendida: Nós defendemos o ficar. 

 
ARGUMENTOS A FAVOR DO FICAR ARGUMENTOS CONTRA O FICAR 

Em 1º lugar ficar é menos 
estressante. 
 
Gol da Alemanha 
Thomil 

O ficar dura minutos, 
normalmente ocorre troca de carinhos e beijos, 
mas nem sempre e assim, atualmente o 
adolescente não está se valorizando, fica com 
vários (as), em uma semana recebendo assim o 
apelido justo de “rodada, galinha e pegador e 
vassourinha”.  
Soguimata/ Gol da Alemanha/ Thomil 
 

3º. Alguns namoros não dão 
muito serto certo por falta da responsabilidade 
e um compromisso mais sérios. 
Muppets 
Soguimata 
 
 

Por outro lado, namorar seria 
melhor, o casal estabelece relação de 
confiança, comprometimento e acima de tudo 
amizade, com conhecimento dos pais. 
Muppets 
Bisteca 
 

Defendemos que ficar é melhor 
pois em nossa opinião evita compromissos, 
responsabilidades, reservando tempo útil para 
estudos, assim garantindo um proveitoso 
futuro. 
As bonitas 
Paçoca 
 

2º lugar. Algumas pessoas que 
estão namorando e só ficam pensando na 
pessoa o dia inteiro, isso atrapalha nos 
estudos,  e outras coisas. Somos ainda criança, 
ainda sonos novos para namorar. Pois não tem 
compromisso muito serio. 

O namoro muitas vezes causa 
ciúmes entre os jovens pode também 
prejudicar os estudos. Já ficar não prejudica e 
nem causa ciúmes nos jovens. 
As bonitas 
Paçoca 
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Ficar é melhor para quem procura 

diversão (argumento da redação que defendia 
o namoro).  

Bisteca 

 

 
 
Aula 40,  21 de agosto de 2014, 1 aula 
Nº do 
exercício  

Objetivos: 
 

Exercício  Metodologia  

1 Rever modos de agir  Assistir a alguns 
trechos das gravações  

Exercício em grupo  

 
 
Aula 41,  24 de setembro de 2014, 2 aulas 
Nº do 
exercício  

Objetivos: 
 

Exercício  Metodologia  

1 Revisar um texto e completar 
tabela 

Revisão de AO Exercício em grupo  

 
Texto para revisão 

Qual opção? 
Na adolescência, uma faze fase em que o jovem está em formação e ainda não tem 

opinião definida, fase época  de testes, de grandes emoções, e é também uma fase de namoro e 
beijos, o chamado “ficar”. , e questão de tempo, tudo não passa de experiência.  Muitas pessoas 
mais velhas, mais experientes, acham que não devemos namorar ou ficar, mas nós entendemos 
que isso é uma fase da vida passageira, e defendemos o ficar. 

Em 1º lugar ficar é menos estressante, pois você  fica só uma vez com a pessoa e, 
às vezes, você nem vê mais ela.  

Defendemos que ficar é melhor porque evita compromissos, ou seja, quando está 
namorando, o casal marca encontros, ficam mais tempo juntos, já quando está ficando, não há 
nada disso isso não acontece. Sendo assim, para a nossa faixa etária, a melhor opção é o ficar, 
não atrapalha os estudos como o namoro  pois o adolescente pode  dedicar todo seu tempo aos 
estudos ou à alguma outra exercício como o esporte.  Defendemos que ficar é melhor pois em 
nossa opinião evita responsabilidades, reservando tempo útil para estudos, assim garantindo um 
proveitoso futuro. 

3º. Somos jovens e muito novos para namorar, não temos noção de um 
compromisso sério.  

Ficar é melhor para quem quer diversão, porque quando você namora você se 
preocupa com a pessoa que ama, se você  está solteiro, não precisa se preocupar com 
compromisso, pode ficar com quem bem entender tem mais liberdade para conhecer outras 
pessoas. 

Portanto, concluímos que ficar é o melhor na adolescência. O adolescente não está 
pronto para esta fase da vida, ele tem que estar mais maduro para o namoro, pois primeiro eles 
querem terminar os estudos e fazer faculdade para depois pensar em namoro. 

 
Leia o antes e depois do texto: 
Qual opção? 
Texto original                                                             Texto corrigido  
Na adolescência, uma faze fase em 

que o jovem está em formação e ainda não tem 
opinião definida, fase época  de testes, de 
grandes emoções, e é também uma fase de 
namoro e beijos, o chamado “ficar”. , e questão 

Na adolescência, uma fase em 
que o jovem está em formação e ainda está 
construindo sua opinião, época de testes, 
de grandes emoções, é também uma fase de 
namoro e beijos, o chamado “ficar”.  Muitas 
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de tempo, tudo não passa de experiência.  Muitas 
pessoas mais velhas, mais experientes, acham 
que não devemos namorar ou ficar, mas nós 
entendemos que isso é uma fase da vida 
passageira, e defendemos o ficar. 

pessoas mais velhas, mais experientes, 
acham que não devemos namorar ou ficar, 
mas nós entendemos que isso é uma fase 
da vida passageira, e defendemos o ficar. 

Em 1º primeiro lugar ficar é menos 
estressante, pois você  fica só uma vez com a 
pessoa e, às vezes, você nem vê mais ela.   

Primeiramente, ficar é menos 
estressante, pois você  fica só uma vez com 
a pessoa e, às vezes, você não a vê mais. 

Defendemos que ficar é melhor 
porque evita compromissos, ou seja, quando está 
namorando, o casal marca encontros, ficam mais 
tempo juntos, já quando está ficando, não há nada 
disso isso não acontece. Sendo assim, para a 
nossa faixa etária, a melhor opção é o ficar, não 
atrapalha os estudos como o namoro  pois o 
adolescente pode  dedicar todo seu tempo aos 
estudos ou à alguma outra exercício como o 
esporte.  Defendemos que ficar é melhor pois em 
nossa opinião  evita responsabilidades, 
reservando tempo útil para estudos, assim 
garantindo um proveitoso futuro. 

Defendemos que ficar é melhor 
porque evita compromissos, ou seja, quando 
está namorando, o casal marca encontros, 
ficam mais tempo juntos, já quando está 
ficando, isso não acontece. Sendo assim, 
para a nossa faixa etária, a melhor opção é o 
ficar,  pois o adolescente pode  dedicar 
todo seu tempo aos estudos ou à alguma 
outra exercício, como o esporte.  
Defendemos que ficar é melhor pois evita 
responsabilidades, reservando tempo útil 
para estudos, assim garantindo um 
proveitoso futuro. 

3º. Somos jovens e muito novos 
para namorar, não temos noção estamos 
preparados para de um compromisso sério.  

Em  terceiro lugar, somos 
jovens e muito novos para namorar, não 
estamos preparados para um compromisso 
sério. 

Ficar é melhor para quem quer 
diversão, porque quando você namora você se 
preocupa com a pessoa que ama, se você está 
solteiro, não precisa se preocupar com 
compromisso, pode ficar com quem bem 
entender tem mais liberdade para conhecer 
outras pessoas. 

Discordamos de quem defende 
o namoro, porque quando o adolescente 
namora, ele fica preso ao relacionamento, se 
está solteiro,  tem mais liberdade para 
conhecer outras pessoas. 

Portanto, concluímos que ficar é o 
melhor na adolescência. O adolescente não está 
pronto para esta fase da vida, ele tem que estar 
mais maduro para o namoro, pois primeiro eles 
querem (querem ou precisam) terminar os 
estudos e fazer faculdade para depois pensar em 
namoro. 

Portanto, concluímos que ficar 
é melhor. O adolescente precisa estar mais 
maduro para o namoro, pois primeiro ele 
precisa terminar os estudos e fazer 
faculdade para depois pensar em namoro. 

 
Após a leitura, preencha a tabela e faça o indicado na terceira coluna: 

Item a observar - o seu texto: L J  
1. Apresenta o tema?   Sublinhe  
2. Deixa a tese clara?   Sublinhe  
3. Apresenta argumentos que sustentam a tese?   Circule  
4. Apresenta conclusão (finalização)? *A conclusão não deve 

ser indicada assim- Conclusão: ..., mas com palavras como 
logo, portanto,  

  Coloque 
um x 

5. Apresenta título?   Pinte de 
amarelo 

6. Inadequações da linguagem: (eu acho, na minha opinião)    
7. Uso de você, como se estivesse conversando com o leitor    
8. Abreviações (ñ, tá para “está”, pra)    
9. Marcas de oralidade: daí, aí, então, tá?, né? bom    
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10. Ortografia: adolescência, consciência, uso de 1 ou 2 S, uso 
de m/n, uso de letra maiúscula no meio da oração. 

   

11. Linguagem informal: ex: dar uns beijos, curtição    
12. Pontuação e paragrafação (não se usa flecha para indicar 

parágrafo, nem travessão) 
   

13. Você acentuou as palavras?    
14. Usou verbos adequados ao gênero como defendo, acredito, 

concordo, discordo, penso que. 
  Pinte de 

azul 
15. Apresenta organizadores (em primeiro/segundo/terceiro 

lugar, inicialmente, finalmente, além disso) 
  Pinte de 

verde 
 
Aula 42,  01 de outubro de 2014, 1 aula 
Nº do 
exercício  

Objetivos: 
 

Exercício  Metodologia  

1 Ler textos sobre a cantina na 
escola e socializar informações 
sobre ele de alguma forma 
(música, teatro, jornal televisivo, 
etc) 

Leitura e discussão Exercício em grupo  

 
Textos: 
Alimentação na escola: merenda ou cantina? 
A alimentação desempenha um papel essencial ao longo do tempo de existência das pessoas. A 
idade escolar é o período em que a criança apresenta um metabolismo muito mais intenso, e 
uma alimentação inadequada lhe traz consequências orgânicas, como diminuição da 
capacidade de raciocínio e memorização, deficiência no crescimento e desenvolvimento, 
alterações de humor, desnutrição ou até mesmo obesidade. 
Assim, a escola torna-se um ambiente favorável para o desenvolvimento de ações para a 
formação e promoção de hábitos alimentares saudáveis, por ser um espaço social onde as 
crianças passam grande parte do seu tempo (aproximadamente 180 dias por ano) convivendo e 
aprendendo novidades diariamente. 
A hora do recreio é um momento em que lanchar com os colegas está associado à competição, 
comparação e necessidade de serem aceitos pelo grupo. As crianças normalmente desejam 
comer os mesmos alimentos que seus amigos. Dessa forma, a criança não aceita levar uma 
fruta para a escola, por exemplo, já que seu grupo de amigos leva ou compra na cantina da 
escola um salgadinho e refrigerante. Outro problema referente à necessidade de se sentir parte 
de um grupo vem do fato de que levar lanche de casa é “coisa de pirralho” , período que 
acabaram de deixar e fazem de tudo para se diferenciarem dos mesmos. 
A cantina é um espaço no qual é possível observar, geralmente, a comercialização de alimentos 
industrializados. O consumo rotineiro desses alimentos pode contribuir para o desequilíbrio da 
dieta e para o aumento de doenças ligadas à alimentação, como a obesidade, diabetes, doenças 
cardiovasculares, etc. Além disso, o valor nutritivo das refeições fica comprometido quando há 
o aumento da inclusão de alimentos industrializados em detrimento do consumo de alimentos 
naturais, como as frutas e os vegetais. 
Entre os vários produtos vendidos nas cantinas das escolas, podemos citar as balas, pirulitos, 
doces, chicletes, chocolates, refrigerantes, sucos artificiais, salgadinhos do tipo chips, biscoitos 
recheados e salgados (muitos deles fritos). Esses alimentos possuem alta quantidade calórica 
em pequenas porções e baixa concentração ou ausência de nutrientes necessários ao bom 
crescimento e desenvolvimento das crianças. Quantidades excessivas de sódio, açúcar e 
gorduras, somadas as baixas quantidades de fibras, vitaminas e minerais aumentam os riscos 
para problemas nutricionais. 
As escolas também têm a opção de distribuir aos alunos a merenda (refeição preparada na 
própria escola). No Brasil, o Programa nacional de Alimentação Escolar (PNAE) regulamenta 
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a distribuição de refeições durante o intervalo dos exercícios escolares. Ele visa suplementar a 
alimentação do aluno e formar bons hábitos alimentares, melhorando sua suas condições 
nutricionais e sua capacidade de aprendizagem. A merenda da escola produzida sob a 
supervisão de um nutricionista, respeitando um cardápio variado e nutricionalmente 
equilibrado, é mais vantajoso às crianças. 
A comunidade escolar é formada pelos pais, professores, coordenadores, diretores, alunos, 
donos de cantinas, merendeiros e demais funcionários da escola. Diante dessa diversidade, essa 
comunidade bem esclarecida e informada pode participar ativamente na orientação de hábitos 
alimentares saudáveis às crianças. A opção da merenda escolar ou uma cantina com alimentos 
mais adequados deve tomada em conjunto, sempre com o foco na saúde infantil. 
Fonte: http://www.anutricionista.com/alimentacao-na-escola-merenda-ou-cantina.html 
 
 

Cantinas escolares oferecem alternativas para crianças e adolescentes. As escolas 
têm liberdade para determinar a localização, cardápio e horário de funcionamento. Os alunos 
podem comer com seus amigos ou estudar entre as aulas em um ambiente descontraído. (...). As 
cantinas escolares podem beneficiar alunos e professores ou prejudicá-los com oferendas 
alimentares pobres. A cantina da escola é um lugar de encontro natural para os alunos.  

Cantinas Escolares Saudáveis 
As cantinas escolares saudáveis, além de trazerem benefícios para a saúde dos 

alunos, é também rentável para o dono, pois agrega valores e aumenta os lucros 
No dia 05 de setembro de 2012, o Ministério da Saúde, em parceria com a 

Federação Nacional das Escolas Particulares, lançou o Manual das Cantinas Escolares 
Saudáveis: promovendo a alimentação saudável com o objetivo de incentivar as cantinas de 
escolas particulares a se transformarem em cantinas saudáveis, que vendem alimentos nutritivos 
e menos calóricos. 

Conforme explanado no texto “Alimentação Saudável em Cantinas Escolares”, 
sabemos que isso é o melhor para a saúde das crianças. Mas, será que realmente vale a pena, 
em sentido financeiro, para os donos de tais estabelecimentos provocarem tal mudança? 

O resultado de uma  pesquisa mostrou que 98% dos alunos entrevistados gostaram 
do novo tipo de cantina e 33% dos alunos aumentaram o consumo de alimentos saudáveis 
depois das mudanças implantadas. 

Portanto, a cantina saudável é sim um bom negócio! 
Então, se você quer pôr em prática esse tipo de cantina, o “Manual das Cantinas 

Escolares Saudáveis: promovendo a alimentação saudável” será de grande ajuda. De forma bem 
resumida, algumas dicas dadas são: 

• Busque mais informações do que é uma alimentação 
saudável. Se possível, busque a assessoria de um nutricionista;  

• Entre em contato com a escola para mostrar a sua intenção. 
Mostre a importância para a saúde dos alunos desse projeto, mostre que é também 
uma vantagem, pois é algo que os pais desejam e estude com a escola uma maneira de 
comunicar aos pais sobre as mudanças desejadas na cantina;  

• Coloque os alimentos saudáveis mais à vista dos clientes e os 
menos saudáveis em locais com menor visibilidade;  

• No ato da compra, converse de forma agradável com o cliente 
sobre a vantagem do alimento mais nutritivo.  

Fonte: http://www.brasilescola.com/saude-na-escola/conteudo/cantinas-escolares-saudaveis.htm 
 
Aula 43,  16 de outubro de 2014, 1 aula 
Nº do 
exercício  

Objetivos: 
 

Exercício  Metodologia  

1 Debater e argumentar  Participar de um 
debate  

Exercício em grupo  
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Detalhamento do exercício 1  
Participar de um debate. Distribuir aos alunos papeis: Nutricionista, Merendeira, Professor(a) de 
Ciências,  Diretora, Pai/mãe de aluno e Aluno (sortear).   
Sugestões de perguntas: 
a. O que você está tentando dizer? O que você quer dizer
 com isso? 
b. Qual  é o seu objetivo central? Como isso se relaciona
 a….? 
c. Você poderia dizer isso de outro jeito? 
d. Você poderia dar um exemplo? 
e. X, você poderia resumir nas suas palavras o que Y disse? 
f. Y, é isso que você quis dizer? 
g. Você poderia falar mais sobre isso?  
 
Banco de palavras:Concordo, discordo, defendo, acredito, penso que, sou favorável a/ porque 
QUESTÃO PARA O DEBATE: VALE A PENA TER CANTINA NA ESCOLA? 
Aula 44,  17 de outubro de 2014, 2 aulas 
Nº do 
exercício  

Objetivos: 
 

Exercício  Metodologia  

1 Socializar argumentos 
produzidos pelos alunos sobre a 
cantina na escola. 

Expressão de 
argumentos 

Exercício coletivo e 
individual  

2 Escrever AO: vale a pena ter 
cantina na escola? 

Produção escrita 

 
Exercício 1  
Socializar argumentos levantados no debate dos alunos: Vale a pena ter cantina na escola? 
Pontos positivos  Pontos negativos 

• Alimentos “gostosos”- chocolate, 
salgadinhos, frituras, refrigerantes. 

• Os alunos podem escolher comer coisas 
diferentes. 

• Podem ser vendidos alimentos saudáveis, 
como suco natural, vitaminas, lanche natural 
ou integral. 

• Há alunos que não comem merenda. 
• Se as cantinas venderem alimentos saudáveis, 

isso pode ajudar os alunos a se acostumarem 
com esse tipo de alimento e a desenvolverem 
hábitos alimentares saudáveis. 

• Fonte de renda para alguma família que 
arrende a cantina. 

• Alimentos considerados 
gostosos – gordura, açúcar que 
levam à obesidade, diabetes, 
colesterol, pressão alta. 

• Há alunos que não tem 
dinheiro para comprar e 
podem ficar com vontade. 

• Os pais podem não gostar que 
a escola tenha cantina. 

• Pode acontecer o desperdício 
da merenda escolar. 

Soluções:  
Cantina pode funcionar um dia sim, um dia não, ou uma vez por semana. 
A escola poderia liberar lanche uma vez por semana. 
Cantinas saudáveis, que vendem alimentos nutritivos e menos calóricos. 
Aula 45,  21 de outubro de 2014, 2 aulas 
Nº do 
exercício  

Objetivos: 
 

Exercício  Metodologia  

1 Discutir sobre o 
encaminhamento que será dado 
ao jornal. 

Debate Exercício em grupo  
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ANEXO II 
 

Conteúdo temático 7º ano B 
 

 
Aula 

Quanti-
dade de 
aulas/ 
tempo 

 
Da-
ta 

 
Objetivos 

 
Conteúdo temático 

1 2 – 100 
minutos 

19  
ago 

• Apresentar os objetivos do 
trabalho que será desenvolvido com 
os alunos  
• Elaborar combinados e 
normas de convivência  
• Valorizar os saberes de 
todos alunos, possibilitando-lhes 
fortalecer a auto-estima 
• Observar a organização 
enunciativa de um jornal e planejar o 
nosso jornal 

Objetivos de aula 
Apresentação da proposta de 
elaboração do jornal  
Discussão sobre combinados. 
Discussão sobre saberes dos 
alunos e dos professores. 
Sentidos iniciais sobre os gêneros 
do jornal. 
Discussão sobre modos de agir 
Avaliação final  

2 1-50 
minutos 

22 
 
ago 

• Retomar e reforçar 
combinados do grupo Observar a 
organização enunciativa de um 
jornal e planejar o nosso jornal 

Retomada de combinados. 
Discussão sobre agrupamentos. 
Aspectos enunciativos de 
diferentes jornais.  

3 2- 100 
minutos 

26 
ago 

• Tomar decisões no grupo e 
apresentar uma justificativa 
• Inserir a idéia de papeis a 
serem desempenhados no grupo 
• Observar os diferentes 
objetivos e público-alvo de cada 
jornal 
• Combinar questão 
enunciativa do jornal das classes 
• Reconhecer as questões 
enunciativas, discursivas e 
lingüístico-discursivas de diferentes 
gêneros. 

Objetivos dos exercícios  
Escolha do nome do grupo e 
justificativa 
Discussão sobre papeis de cada 
membro do grupo. 
Retomada de regras 
Aspectos enunciativos de 
diferentes jornais. 
Capacidade de ação do jornal da 
classe 
Capacidades de linguagem dos 
gêneros. 
 

4 50 
minutos 

29 
ago 

• Socializar observações sobre 
exercícios de reconhecimento dos 
gêneros  
 

Discussão sobre modo de agir. 
Discussão sobre objetivo do artigo 
de opinião. 
Discussão sobre o que é questão 
polêmica, opinião e argumentar 
Capacidades discursivas e 
linguísticas do artigo de opinião  
O que é e como elaborar o contra-
argumento 
Reconhecimento de tese.   

5 2 -100 
minutos 

2 
set 

• Pensar sobre as formas de 
agir 
• Sistematizar o conhecimento 
do exercício da aula anterior 
(reconhecimento de gêneros) 
• Socializar páginas e 
participar da correção oral 

Organização da sala e dos grupos 
Conflito  entre aluno e professora 
Discussão sobre conduta dos 
grupos 
Retomada de regras 
Apresentação dos objetivos da 
aula 
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 Capacidades de linguagem: artigo 
de opinião, resenha, propaganda, 
notícia, entrevista, carta de 
reclamação, reportagem, tirinha.  

6 1-50 
minutos 

5 
set 

• Retomar e fortalecer 
combinados  
• Avaliar a atuação de todos 
os membros do grupo. 

Discussão sobre modo de agir e 
regras. 
Orientação sobre a produção do 1º 
relatório do grupo  

7 2 -100 
minutos 

9 
set 

• Repensar sobre as 
dificuldades da aula anterior 
• Avaliar a atuação de todos 
os membros do grupo. 
• Produzir gêneros observando 
as três capacidades de linguagem 
estudadas 

Avaliação da aula anterior 
Discussão sobre modos de agir 
Explicação sobre a produção do 
primeiro relatório do grupo 
Retomada de combinados. 
Discussão e escolha de temas dos 
gêneros do jornal  

8 1-50 
minutos 

12 
set 

• Produzir gêneros observando 
as três capacidades de linguagem 
estudadas 

Produção individual dos gêneros 
propostos 

9 2 -100 
minutos 

16 
set 

• Repensar a atuação dos 
membros do grupo e como agir nos 
grupos  
• Produzir gêneros observando 
as três capacidades de linguagem 
estudadas 

Discussão sobre os textos 
produzidos e elaboração da nova 
versão (correspondente a versão 
do grupo) 

10 1-50 
minutos 

19 
set 

• Assistir ao filme Branca de 
Neve e o caçador para produção de 
resenha 

Os alunos assistiram ao filme 
“Branca de Neve e o caçador” para 
fazerem resenha.  

11 2 -100 
minutos 

23 
set 

• Pensar sobre modos de agir -   
• Completar informações de 
uma notícia  
 

Apresentação da notícia escrita por 
um grupo 
Como desenvolver as capacidades 
discursivas da notícia (exercício de 
revisão de texto) 
Escolhas lexicais para textualizar a 
notícia. 
Retomada de regras  
Complementação das informações 
que faltam na notícia produzida.  

12 1-50 
minutos 

26 
set 

• Pensar sobre modos de agir    
• Revisar textos dos alunos 

Explicação de tarefa de avaliação 
das aulas. 
Retomada de notícia. 
Retomada de aspecto enunciativo, 
discursivo e lingüístico-discursivo 
da notícia produzida. 
Discussão sobre o uso de 3ª 
pessoa, verbos, marcador de 
tempo e palavras que indicam 
acréscimo de informações. 

13 2 -100 
minutos 

30  
set 

• Pensar sobre modos de agir    
• Reescrever textos dos alunos  
• Revisar textos dos alunos 

Diálogo sobre as notas 
Discussão sobre as avaliações 
escritas.  
Discussão sobre os modos de agir 
dos alunos. 
Discussão sobre capacidades 
discursivas e lingüísticas da 
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notícia. 
  3  

out 
Observação: esse registro não refere-
se a uma aula, mas à reunião com as 
alunas responsáveis por conduzir a 
aula de revisão de texto.  
 

Planejamento do dia: retomada de 
regras, objetivos do exercício, 
esclarecimento sobre as exercícios. 
Discussão sobre os tipos de 
perguntas que podem ser feitas 
Decisão sobre o trabalho em grupo 
ou individual.  

14 1-50 
minutos 

3  
out 

• Pensar sobre modos de agir  
• Reescrever textos dos alunos 

Regras e combinados da sala 
Discussão sobre modo de agir  
Avaliação da aula anterior 
Revisão de notícia. 

15 2 -100 
minutos 

7 
out 

• Pensar sobre modos de agir  
• Revisar textos dos alunos 
• Fazer autoavaliação 

Avaliação da aula anterior 
Discussão sobre minha atuação: 
papel de professora e de vice-
diretora 

16 1-50 
minutos 

10 
out 

• Pensar sobre os modos de 
agir  
• Refletir, revisar e reescrever 
o gênero artigo de opinião 

Apresentação das exercícios e 
objetivos da aula 
Avaliação da aula anterior 
Capacidades de ação e discursivas 
do gênero artigo de opinião  
Discussão sobre como construir 
argumentos 

17 2 -100 
minutos 

17 
out 

• Pensar sobre os modos de 
agir 
• Refletir, revisar e reescrever 
o gênero artigo de opinião 

Retomada de regras 
Avaliação das aulas anteriores 
Discussão sobre modos de agir 
Discussão sobre como produzir 
argumentos 

18 1-50 
minutos 

24 
out 

• Pensar sobre os modos de 
agir 
• Refletir, revisar e reescrever 
o gênero artigo de opinião 

Discussão sobre a tarefa de cada 
grupo 
Agrupamento dos argumentos 
iguais  
Discussão sobre a ordem dos 
argumentos 
Reescrita dos argumentos 

19 2 
-100 
minutos 

04 
nov 

• Finalizar a revisão do artigo 
de opinião com foco nas capacidades 
lingüísticas do texto;  
• retomar regras 

Discussão sobre escolhas 
linguísticas e discursivas de artigo 
de opinião produzido pelos alunos. 

20 1-50 
minutos 

07 
nov 

• Retomar capacidades de 
linguagem do artigo de opinião  

Discussão sobre modos de agir 
Retorno de avaliação sobre artigo 
de opinião 
Discussão sobre regras de jogo 
para revisão 
Discussão sobre capacidades de 
linguagem do artigo de opinião  

21 2 
-100 
minutos 

11 
nov 

Pensar sobre os modos de agir 
Refletir, revisar e reescrever o 
gênero carta de reclamação   

Capacidades de linguagem da 
carta de reclamação 
Discussão sobre questionário 
aplicado ao aluno 

22 1-50 
minutos 

14 
nov 

Produzir uma notícia (avaliação) Discussão sobre a exercício de 
produzir uma notícia. 

23 2-100 
minutos 

18 
nov 

Avaliar os alunos por meio da leitura 
(prova anexo V) 

Avaliação bimestral: capacidades 
de linguagem- notícia e artigo de 
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opinião  
24 1-50 

minutos 
21 
nov 

Pensar sobre os modos de agir Produção do relatório do grupo 
referente ao 4º bimestre 

25 2 
-100 
minutos 

25 
nov 

Participar de um debate  
Produzir um artigo de opinião  

Discussão sobre ficar x namorar 
Capacidades de linguagem do 
artigo de opinião  

26 1-50 
minutos 

27 
nov 
e  
28 
nov  

Pensar sobre os modos de agir 
Avaliar o projeto  
Obs: nesse dia, a profa PT não tinha 
aula nessa sala, mas trocou aula para 
finalizar o projeto. 

Discussão sobre os aspectos 
positivos e negativos do projeto 

     
AULAS 2014 
27 2- 100 

minutos 
3 
abr 

Retomar a produção do jornal 
Retomar regras e divisão de trabalho 
Revisar AO 

Discussão sobre como a 
professora se sentiu diante da 
reação dos alunos, regras e divisão 
de trabalho. 
Aspectos discursivos do AO. 

28 1-50 
minutos 

9 
mai 

Repensar modos de agir Reorganização dos grupos 

29 1-50 
minutos 

14 
mai 

Revisar textos observando tabela de 
correção 

Aspectos enunciativos, discursivos 
e lingüísticos do AO 

30 2-100 
minutos 

19 
mai 

Revisar o próprio texto 
Reescrever seu texto a partir de 
tabela 

Aspectos enunciativos, discursivos 
e lingüísticos do AO 
Discussão sobre regras 

31 2-100 
minutos 

26 
mai 

Levantar sentidos sobre o debate de 
25 de novembro (Namorar ou ficar, 
qual é a melhor opção para o 
adolescente?) 
Retomar debate 

Vantagens e desvantagens entre 
namorar ou ficar 
Argumentação sobre o tema 

32 2-100 
minutos 

28 
mai 

Escrever um AO em grupo Orientações para escrita de AO em 
grupo. 

33 1-50 
minutos 

2 
jun 

Reestruturar texto de dois grupos 
Fortalecer argumentos apresentados 
no texto 

Discussão sobre capacidades 
lingüísticas do AO e sobre 
argumentos 

34 1-50 
minutos 

16 
jul 

Produzir relatório sobre 1º semestre 
a fim de avaliá-lo e propor 
melhorias. 

Orientação para produção de 
relatórios. 
Reorganização dos grupos. 

35 2-100 
minutos 

30 
jul 

Retomar regras 
Reestruturar textos  

Discussão sobre princípios da 
colaboração. 
Revisão de AO 
Discussão sobre modos de agir 

36 2-100 
minutos 

6 
ago 

Reorganizar aspectos lingüísticos do 
texto em grupos  
Socializar exercícios 

Perdi o vídeo na transferência  

37 1-50 
minutos 

8 
ago 

Socializar exercícios Discussão sobre capacidades 
lingüísticas do AO 

38 2-100 
minutos 

14 
ago 

Organizar argumentos no AO Capacidades linguísticas e 
discursivas do AO 

39 2-100 
minutos 

20 
ago 

Rever um argumento  
Refutar um argumento 

Capacidades linguísticas e 
discursivas do AO 

40 1-50 
minutos 

21 
ago 

Rever modos de agir Discussão sobre modos de agir 

41 2-100 24 Revisar um texto e completar tabela Capacidades linguísticas e 
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minutos set discursivas do AO 
42 1-50 

minutos 
01 
out 

Ler textos sobre a cantina na escola e 
socializar informações sobre ele de 
alguma forma (música, teatro, jornal 
televisivo, etc) 

Informações sobre cantina na 
escola 

43 1-50 
minutos 

16 
out 

Debater e argumentar Aspectos positivos e negativos de 
ter uma cantina na escola 

44 2-100 
minutos 

17 
out 

Socializar argumentos produzidos 
pelos alunos sobre a cantina na 
escola.  
Escrever AO: vale a pena ter cantina 
na escola? 

Argumentos favoráveis e 
contrários à cantina na escola 
Orientação para produção de AO 

45 1-50 
minutos 

21 
out 

Discutir o encaminhamento do jornal 
“O Estudantil”. 

Sugestões. Discussão e tomada de 
decisões sobre a nova organização 
do jornal.  
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ANEXO III 

 
Conteúdo temático das reuniões com PT 

 
Encontro  Data  Conteúdo temático 
1 15 ago 

 
Proposta do projeto do jornal 
Combinação de quando serão os encontros e planejamentos 
Discussão sobre regras  
Apresentação dos primeiros exercícios 
Relato de características de alguns alunos 
Discussão sobre como atribuir notas 
Concepções de ensino-aprendizagem, leitura e escrita  
Dificuldades dos alunos 
Relato sobre como a professora trabalha com os alunos  

2 22 ago 
 

Discussão sobre o planejamento: explicação sobre exercício de 
reconhecimento de gêneros  
Comentário/ avaliação sobre a aula anterior. 
Capacidades lingüístico-discursivas: verbos, conectivos, 
Discussão sobre a produção de relatórios 
Discussão sobre a atuação dos membros de um dos grupos  
Sequência de exercícios: retomada de regras, questão enunciativa de 
diferentes jornais 

3 29 ago 
 

Discussão sobre planejamento da próxima semana 
Objetivos das aulas 
Capacidades de linguagem 
Explicação sobre os exercícios  

4 05 set 
 

Discussão sobre o planejamento da semana (retomada de regras, 
Comentário sobre as últimas aulas: apresentações dos alunos, (comentário 
sobre Paulo,PT diz que foi um avanço)  questionar a turma sobre alunos 
que não seguiram regras) 
Explicação da proposta de produção do primeiro relatório do grupo, da 
primeira versão individual e segunda produção em grupo dos gêneros.  
Escolha de temas como propostas para produção escrita. 

5 26 
Set 
 

Discussão sobre planejamento da próxima semana 
Proposta de revisão de notícia com base nas capacidades de linguagem 
Proposta de avaliação: o que eu aprendi? 
Análise de artigo de opinião produzido pelos alunos e proposta de revisão 
Discussão sobre as dificuldades de ser professor (comportamento dos 
alunos) 

6 4 out 
 

Discussão sobre planejamento da próxima semana 
Objetivos das aulas 
Explicação sobre os exercícios 
Discussão sobre texto dos alunos: artigo de opinião, resenha, carta de 
reclamação. 

7 10 out 
 

Discussão sobre o planejamento:  
Sequência de exercícios 
Artigo de opinião: capacidades de ação e discursivas  
Análise do artigo de opinião produzido pelos alunos.  

8 17 out 
 

Conversa sobre minha postura em relação a PT 
Discussão sobre colaboração  
Planejamento da próximo exercício: revisão de artigo de opinião 

9 24 out 
 

Discussão sobre o planejamento da próxima aula (revisão artigo de opinião 
e carta de reclamação) 
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Discussão sobre dinâmica  
10 21 nov  

 
Planejamento de aula 
Discussão sobre produção de relatório, sobre debate e produção de artigo 
de opinião   
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ANEXO IV 

 

Textos produzidos pelos alunos do 7º ano B 
Neste anexo constam os textos dos alunos do 7º ano B: 
 
Versão individual, Versão do grupo, Versão que passou pela revisão, Versão individual na 

finalização do projeto 
 
Gênero: Artigo de opinião  
  
Versão individual 
Caio    Data: 12/09/2013 
O uso do celular na escola 
Eu acho que o uso do celular na escola devia ser liberado, mas com regras horários certos 

para usar  
Tipo nada de ouvir nada de ouvir música sem foninho, porque cada um curte um tipo de 

música, hora de usar, só na entrada e no recreio nada de usar celular em horário de aula. 
Nada de passar telefonema dentro da descola e nem tirar fotos para postar em redes sociais. 
até mesmo porque a escola pode ser prejudicada por essas fotos que serão tiradas dentro da 

escola. 
 
Joana   Data: 12/09/2013 
O uso do celular na escola 
O celular é um material tecnológico pessoal. 
Se trazer o celular na escola, as pessoas colocam musica alta e muitas pessoas são obrigada a 

“ouvir tipos de música”. 
E se roubarem o celular, a escola não é responsável. 
Se for trazer, coloca fones de ouvido e cada um cuida do seu. 
Mas sim, o celular pode ser usado na escola. 
Só que na hora do recreio e saída, e a entrada e nada de usar celular dentro da sala de aula.  
Conclusão- O celular deve ser permitido na escola.  
 
Eli   Data: 12/09/2013 
O uso do celular na escola 
O uso do celular é uma questão que é muito discutida entre alunos, professores, diretores e 

vice-diretores. 
O uso do celular, na opinião dos alunos, deve sim ser permitido na escola mais em horários 

certos e com regras. 
Já na opinião dos professores, diretores e vice-diretores o celular não deve ser permitido pois 

os alunos não usam o celular no horário certo, como em sala de aula, nas provas de matemática 
para resolver problemas etc. 

Na minha opinião o celular deve ser usado na escola, mais só na hora do recreio para ouvir 
músicas com fone de ouvido para não prejudicar quem não gosta de música.  

 
Versão do grupo QSS (Caio, Eli e Joana) 
O uso do celular na escola 
O celular é um material tecnológico pessoal.  
O uso do celular na escola é uma questão que é muito discutida entre alunos, professores e 

vice-diretores. 
Devia ser liberada na escola, mas com regras e horários certos para usar.  
“Como nada de ouvir música sem foninho porque cada um curte um tipo de música, hora de 

usar só na entrada e saída nada de usar celular na sala de aula, nada de passar telefonema dentro 



262	  
	  

da escola e nem tirar foto para postar em redes sociais até mesmo porque a escola pode ser 
prejudicada por essas fotos que foram tiradas dentro da escola.  

Conclusão: o celular deve ser permitido na escola. 
 
Versão do texto após revisão  
O uso do celular na escola 
O celular é um material tecnológico pessoal, fruto do avanço na área da tecnologia e da 

comunicação, que encanta as novas gerações envolvidas à sociedade digital. O uso do celular na 
escola é uma questão muito debatida entre alunos, professore e vice-diretores. O uso do celular 
deve ser permitido.  

Primeiramente, o aparelho é usado como uma questão de segurança, deixando os pais 
informados para informar onde os alunos estão, além de ser usado para casos urgentes de 
comunicação. Em segundo lugar, o aparelho deve ser usado, pois se a escola tiver wi-fi, os 
alunos poderão pesquisar na internet sobre as aulas. Além disso, poderão pesquisar sobre a 
matéria que esta sendo dada na aula.  

O aparelho deve ser usado também para diversão, como: jogar nos intervalos, ouvir música e 
entrar em redes sociais. 

Devia ser liberado na escola, mas com regras e horários certos para usar, como nada de ouvir 
música sem foninho, porque cada um gosta de um estilo musical, permitido o uso na entrada, 
saída e intervalo para a merenda. Nada de usar na sala de aula, não fazer telefonemas dentro da 
descola e nem tirar fotos para postar em redes sociais, até mesmo porque a escola pode ser 
prejudicada por essas fotos. Portanto, o celular deve ser permitido na escola, sendo usado de 
forma adequada e responsável. 

*Observação: a finalização desse texto foi desenvolvida pela professora PT.   
 
 
Gênero: Carta de reclamação  
Versão individual 
    Data: 12/09/2013 
Mogi mirim, dia 12 de setembro 
Senhores diretores da secretaria de trânsito Detran 
Uma vez por semana, quando tento atravessar a avenida Deputado Nagib Chaib, o problema 

é muito visível, pois os motoristas não têm educação e muito menos cautela ao dirigir. Os 
problemas que os moradores tem enfrentado são de muito tempo atrás também, adultos, jovens, 
crianças usam essa avenida para ir para a escola e ate mesmo trabalhar. Eu particularmente acho 
que o problema seria resolvido com um semáforo, assim, os motoristas teriam o tempo deles e 
também os pedestres. 

 
Agradecida pela compreensão,  
 

Carolina 
 
Aluna: Sara 
 
Mogi mirim, 12 de setembro de 2013 
 
Senhores diretores da secretaria de trânsito Detran 
 
Todos os dias, quando passo na avenida Prof. Adib Chaib, me preocupo com a situação 

lastimável do local pois é fácil de se encontrar marcas de pneus, muros e postes deteriorados, 
como um muro que nunca se encontra em bom estado, pra piorar a situação a casa fica muito 
perto deste muro, o que coloca em risco a vida dos moradores da mesma, ate de animais e 
pessoas que transitam no local. No começo do ano, um poste teve de ser retirado de um local 
por se envolver em vários acidentes. E tudo isso é causado pelos rachas que acontecem nas 
madrugadas. Em decorrência de tudo relatado, solicito que instalem lombadas para diminuir a 
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velocidade, esse projeto, em minha vista, já estava em “prática”, mas ate agora só se instalaram 
placas de sinalização, mas sem lombadas.  

Obrigada pela atenção e compreenção. 
 
 

Sara  
 
Aluna: Karina 
 
Mogi mirim, 16 de setembro de 2013 
 
Senhores diretores da secretaria de trânsito Detran 
 
De tanto atravessar a avenida, percebo que os motoristas estão atravessando o semáforo, 

antes do tempo. 
As pessoas que atravessam a faixa de pedestre não conseguem, pois eles não respeitam o 

limite de velocidade neste lugar. 
Os carros não respeitam as normas pois entram na contra mai e é perigoso porque os carros 

podem dar de frente um com o outro.  
diante de todos esses problemas solicito que providencias sejam tomadas. 
Obrigada pela atenção e compreenção. 
 
Ass: Karina 
 
*a aluna desenvolveu o texto com orientação da professora PT porque tinha faltado no dia 

em que o grupo o produziu. 
 
Versão do grupo KSK (Karina, Sara, Carol) 
Mogi mirim, 12 de setembro de 2013 
 
Senhores diretores da secretaria de trânsito Detran 
 
Todos os dias, quando passo na avenida Prof. Adib Chaib, me preocupo com a situação 

lastimável do local, pois, no asfalto, é fácil de se encontrar marcas de pneus, causadas pelos 
rachas que acontecem nas madrugadas. Ao longo da av., há postes deteriorados, em decorrência 
de automóveis que se chocam contra eles, e colocam em risco a vida dos moradores dessa av., 
além de animais e pessoas que trasitam pelo local. No começo do ano, um poste teve de ser 
retirado de um local, por muitos motoristas baterem nele.  

Em decorrência de tudo relatado, solicito que instalem  lombadas para diminuir a velocidade, 
esse projeto, em minha vista, já estava sendo planejado, pois até agora só instalaram placas de 
sinalização, mas no lugar, não as lombadas.  

 
Obrigada pela atenção e compreenção. 
 
 
Versão do texto após revisão  
 
 
Mogi Mirim, 12 de setembro de 2013  
 
Assunto: o trânsito na Av. Adib Chaib 
 
Senhores Diretores da Secretaria de Trânsito “DETRAN”, 
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Todos os dias quando passamos na av. Profº Adib Chaib,  preocupamo-nos com a situação 
lastimável do local , pois no asfalto, é fácil encontrar marcas de pneu, causados por rachas que 
acontecem nas madrugadas. Ao longo da avenida, há postes deteriorados, em decorrência de 
automóveis que se chocam contra eles e colocam em risco a vida dos moradores,  pessoas e 
animais que transitam no local. No começo deste ano um poste da via teve de ser substituído e 
instalado em outro lugar próximo, porque muitos motoristas batiam contra ele.  

Em decorrência dos fatos relatados, solicitamos que instalem lombadas para diminuir a 
velocidade.  Supomos que este projeto já estava sendo planejado, mas, por enquanto, só 
instalaram placas de sinalização.  

Agradecemos desde já e ficamos no aguardo de uma solução para este problema. 
Atenciosamente, 
 
Alunos do 7º ano B da EMEB Prof Jorge Bertolaso Stella 
 
 
Gênero: notícia  
 
Versão individual 
Maria     Data: 12/09/2013 
 
Vídeo do trânsito 
Os alunos da escola EMEB Prof. JB. Foram convidados para fazer um trabalho sobre o 

trânsito. 
Eles tinhão que fazer um trabalho sobre o trânsito com pessoas bêbadas. 
No final quem ganhar o vídeo vai ter um prêmio.  
 
Alunas: Lia e Jenifer16/09/2013 
Concurso de vídeo do trânsito 
 
Os alunos da escola EMEB Prof JB  fizeram um vídeo sobre o transito para concorrerem a 

prêmios fora da escola. Os alunos gravaram e entregaram durante um período.  
Depois de terem entregado, a diretora avaliou e todos que entregaram foram selecionados.  
Agora só falta sair o resultado.  
 
Aluno: Waldir      12/09/2013 
Na escola EMEB Prof. JB ocorreu um concurso de vídeo onde os alunos competiam o 

primeiro lugar. O primeiro lugar ganhará um prêmio e o tema do vídeo é sobre o transito.   
 
 
Versão do grupo Katchusca (Jenifer, Lia, Waldir, Maria) 
Concurso de vídeos do trânsito 
Os alunos do 6º ao 9º ano da EMEB Prof JB produziram um vídeo para  concurso Via Feliz 

sobre o trânsito promovido pela Secretaria da Segurança pública e Defesa Social de Mogi 
Mirim.  

O objetivo desse concurso é incentivar a produção de trabalhos voltados ao tema trânsito.  
Os educandos do 1º ao 5º ano produziram desenhos seguindo o tema “O que é uma via feliz 

para você?” e os alunos do 6º ao 9º ano produziram os vídeos de 3 a 5 minutos sobre o tema 
“Álcool, outras drogas e a segurança no trânsito” 

Após selecionados os vídeos, a avaliação foi feita a diretora inscreveu os vídeos e os 
cartazes. 

 
Versão do texto após revisão  
Concurso sobre o trânsito movimenta a escola 
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Os alunos da EMEB Prof. JB participaram do concurso sobre o trânsito intitulado “Vida 
Feliz”, promovido pela Secretaria da Segurança pública e Defesa Social de Mogi Mirim. O 
objetivo desse concurso é incentivar a produção de trabalhos voltados ao tema trânsito.  

Os educandos do 1º ao 5º ano fizeram desenhos seguindo o tema “O que é uma via feliz para 
você?”, enquanto os alunos do 6º ao 9º ano produziram vídeos de 3 a 5 minutos, cujo tema era 
“Álcool, outras drogas e a segurança no trânsito”. 

Após entregues, os cartazes passaram por uma seleção feita pela direção. Já os vídeos,  
foram todos inscritos no concurso.  

Os ganhadores na categoria desenho foram: 1º lugar: Matheus Marques de Oliveira (3º ano) 
e 2ª lugar- Keyla Maysa Costa Oliveira (2º ano).  

Na categoria vídeo os ganhadores foram, no 7º ano: 1º lugar: Joana da Rocha,  Graziela Pires 
da Silva e Karine Marriel Farias da Silva. Em 2º lugar, os ganhadores foram: Naiara Lianca 
Pires, Sara Gonçalves Coser e Ana Lara Bueno Freire. Os alunos do 8º ano também foram 
premiados em 1º lugar: Matheus Lira Leite Conceição, Pedro Henrique Pinheiro Muniz, Thiago 
Robson Cariolato Jr.  

A premiação ocorreu no dia 25 de setembro, às 14 horas, na Estação Educação, na presença 
de um policial, professores, diretores, vice-prefeito, patrocinadores, autoridades e alunos 
premiados. Os ganhadores dos primeiros lugares levaram para casa uma câmera digital para 
cada participante e os do segundo lugar ganharam um celular.  

A escola presenteou os alunos que fizeram o vídeo com uma excursão para Holambra, 
ocorrida no dia 27 de setembro. Além disso, todos os professores deram nota extra para os 
participantes.  

O concurso foi excelente para a conscientização dos alunos, como confirma Adriano 
Henrique Pereira (7º ano B): “aprendi que não se deve consumir drogas e bebidas alcoólicas em 
qualquer situação, principalmente antes de dirigir”.  

 
Gênero: notícia  
Versão individual 
Aluno: Alice   Data: 12/09/2013 
Spelling be (soletrando) 
Alunos da EMEB Prof. JB participaram do Spelling be que acontece todo ano por meio do 

trabalho coordenado pela professora Juliana. 
Os alunos apresentaram no pátio da escola para todos assistirem. 
Os que participaram passaram por varias fases, até que chegaram ao final. A final foi no dia 

30 de agosto. As finalistas foram: Nathália, Karina, Gabriela, Caio e Maria Beatriz que , pois 
sofreu um acidente e quebrou sua perna e não foi na final, mas foi considerada uma das 
finalistas. 

Esse soletrando incentiva o aluno a melhorar seu vocabulário. 
 
Aluno: Paulo  
Spelling be 
O  Spelling be aconteceu na escola EMEB Prof. Jorge Bertolaso Stella, todo os anos pela 

professora Juliana.  
As ultimas alunas foram: Nathália, Karina, Caio, Gabriela e Maria Beatriz. 
As alunas pegavam o papel, dava para a professora, ela lia a palavra e a aluna soletrava em 

inglês.  
Essa exercício aconteceu dia 30 de agosto de 2013. 
A Juliana só realiza essa exercício para quem participa para treinar o vocabulário em inglês.  
 
 
 
Versão do grupo Conhecimento (Alice, Paulo, Vivi) 
*não fizeram a versão do grupo porque demoraram muito para fazer a versão individual.  
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Versão do texto após revisão  
 
Spelling be: quem sabe soletrar em inglês?  
Os alunos do 6º ao 9º ano da EMEB Prof JB participaram do Spelling be (soletrando em 

inglês), exercício que acontece anualmente, por meio do trabalho coordenado pela professora  
de inglês Juliana Cardoso.  

Antes das férias, em meados de junho, começaram os estudos para o soletrando. A 
participação dos alunos não foi obrigatória, os que gostam da matéria e se interessaram aderiram 
ao concurso.  

Após a inscrição dos educandos, a professora distribuía a cada semana uma lista de dez 
palavras para os participantes, que estudavam em casa. Na semana seguinte, ela sorteava as 
palavras em inglês para os alunos soletrarem em classe. Durante as aulas ocorreu o treinamento 
do soletrando em várias etapas até chegar a final: os participantes passaram por três etapas nas 
quais iam sendo eliminados. Na última etapa, na manhã do dia trinta de agosto, os finalistas 
tinham de soletrar as palavras sorteadas no pátio da escola, para que todos assistissem.   

As vencedoras foram: Nathália Lianca Pires (7º ano B), Karina Farias Barbosa (8º ano B), 
Gabriel Salles (8º ano A), Caio Mathias Amorim (8º ano B) e Maria Beatriz Turbiane (8º ano 
B), que passou por problemas de saúde e não pôde participar da final, mas recebeu a premiação. 
Os vencedores receberam medalhas, uma agenda e uma caneta   

O Spelling be é uma exercício que envolve brincadeira e estudos e incentiva os alunos a 
melhorarem e a praticarem o inglês.   

 
 
Gênero: resenha 
Esse  grupo escreveu somente a versão em grupo, pois nas aulas de escrita individual, os 

membros fizeram pesquisas sobre aspectos técnicos do filme, como nomes dos atores, diretor e 
trilha musical.  

Pesquisa inicial:  
 
A Branca de Neve e Caçador  
ATORES : Kristen Stewart, Charlizi Theiron, Chiris Hemsnworth ,San Clflin ,Libertis Ross 

e Nich Frast . 
 
DIRETOR:  Rupert Sanders. 
 
TEMPO DO FILME : 2:00 horas   
 
CENSURA :  12 anos  
 
DATA DE LANÇAMENTO : 30 Maio de 2012   
 
TRILHA SONORA : Pdwoer Prayers, Snow White, I’ ll take your , tower  
 
CURIOSIDADE : Durante as filmgens, ao  rodar uma cena de luta, Kristen Stewart acerta 

um soco no rosto  de Cris Kemworth deixando - o com um olho roxo.  
 
 
Versão do grupo Aprendizagem(Lara, João e Iara) 
Branca de Neve e o Caçador 
 
Branca de Neve e o Caçador  não é voltado para o público infantil, nessa versão o diretor 

Rupert Sanders  filma  cenas violentas e com muito sangue. 
A atriz Kristen Stewalrt  que protagoniza a Branca de Neve vai em busca de justiça, pois não 

concorda com as atitudes de sua madrasta . 
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Charlizi Theirom  que representa a  madrasta, tenta acabar com o reino por não gostar do 
marido da enteada. 

Chiris Hemswoth  que faz  papel de Caçador  que ajuda a princesa a  recuperar  o reino que 
já está perdido. 

Vale a pena assistir este filme porque os atores atuam bem um filme interessante, prende a 
tenção do povo diferente do enredo   original ele é mais próprio para o mundo adulto . 

 
 
Gênero: entrevista  
 
Versão individual (perguntas elaboradas para pessoas responsáveis por cuidar do trânsito do 

município) 
Naiara:     Data: 12/09/2013 

1. Qual é o objetivo do trânsito? 
2. Qual o período do ano que ocorre mais acidente? 
3. O transito prejudica a vida da pessoa? 
4. Nesta avenida há radar e esses radares realmente funciona? 
5. O que é feito para os motoristas respeitarem a faixa de pedestre? 

 
Adriano: 

1. Você pega muitas pessoas em flagrante? 
2. Quantas pessoas você multa por dia? 
3. Quantos carros você manda guinchar em 24h?  

 
Daniela 

1. O que o senhor acha do projeto? 
2. Qual é sua ideia para melhorar o trânsito? 
3. O que fazer quando tiver um acidente na pista? 

 
Versão do grupo Usando a imaginação (Nathália, Daniela e Adriano) 
 

1. Há quanto tempo esta na profissão? 
2. Por que o senhor escolheu essa profissão? 
3. Quais são as infrações de transito mais comuns? 
4. Qual é a sua ideia para melhorar o trânsito? 
5. O que fazer quando acontecer um acidente na pista? 
6. Na rodovia Nagib Chaib há radares? Eles realmente funcionam? 
7. Conte um fato interessante de sua profissão. 
8. Deixe uma mensagem para os nossos leitores. 
 

Notícias produzidas individualmente em 14 de novembro 
 
Nome: Katheleen Raquel  
No dia 9 de novembro os alunos do 7º B e 8º B da escola “Jorge Bertolaso Stella” foram 

visitar o Jornal “A comarca” que foi fundado em 1900, chegando lá formos recebidos pela 
Jornalista Jenifer, logo depois subimos á sala da redação, depois o chefe da Comarca Rodrigo 
Picolomini contou a nós um pouco d história do Jornal “A comarca”.  

 
Nome: Jenifer 
Bom, na feira de ciências eu fiquei no período da noite. 
Á noite veio bastante pessoa, eu não fiquei sozinha eu fiz com o menino do 6º A. 
Nós ficamos com uma fala muito interessante. 
Eu falei para bastante pessoa, sair para ver o resto da feira, tomei um lanche na escola, 

enfim. 
O menino também falou para bastante pessoa veio gente do departamento. 
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Bom, eu só tenho isso para falar mais foi muito legal. 
 
 
Nome: Paulo Rodrigues dos Santos Filho 
No dia 5 de novembro de 2013 alunos do 7º e 8º ano B da escola EMEB. Profº Jorge 

Bertolaso Stella forão sede do jornal A Comarca. Chegando no local uma funcionária chamada 
Jenifer apresentou o local, as pessoas que escreveram a noticia, tambem falou que A Comarca 
foi fundada em 1900. 

Depois de algum tempo o Dono Rodrigo Picolomini chegou e explicou como o jornal era 
antigamente e que foi se modificando, mostrou fotos e também de sua família, que a ele passada 
de geração a geração. Depois disso alguns alunos fizerão perguntas e visita acabou e nós 
voltamos para a escola. 

 
Nome: Eli  
 
No dia 05/11/2013 / os aluno do 7B e 8B da Escola “Emeb” Prof. JB, faram visitar o jornal 

“A Comarca”. 
 Chegando no jornal entramos na recepção e fomos recebidos por uma jornalista 

chamada Jenifer. 
Ela nos levou até a redação e lá estava o senhor Rodrigo Picolomini que era o dono do 

jornal; ele nos mostrou varios jornais de antigamente, falou como se e feito o jornal, fez 
perguntas, mostrou videos sobre quando a “A Comarca” foi fundada que foi em 1900, ele 
explicou como se fazia um jornal antigamente que demorava dias. 

 E na saida nos recebemos um jornal da “A Comarca”. 
 
Nome: Karina 
Os alunos do 7º ano B, e do 8º ano b foram ao Jornal “A comarca” no dia 05/ de novembro. 
Nós entramos lá na recepção, a Jornalista que se chama (Jenifer) ela explicou um pouco 

sobre (a comarca) quando fundou e começou a (carreira) e etc. 
 Depois ela levou agente para a (Redação) nós ficamos todos reunidos. 
A (ana Paula) que é Jornalista falou um pouco também. O dono da (A comarca) que se 

chama (RodrigoPicolomini) falou sobre a historia da comarca, que (a comarca) existi des de 
(1900) e ele passou um vidio também. 

Na hora de ir embora eles deram um Jornal Para nós e foi ótimo.   
 
Maria nº 16 7º B 
 
Notícia. IX Fera de Ciências 
Todos os anos a escola EMEB “Prof. JB”, realiza uma exposição que se chama fera de 

Ciências. 
 Nessa exposição todos os alunos da escola participa. 
 Este ano as salas foram divididas assim: 
6° A, 6º B, 7º A e 7º B no tema: Nordeste e sul 
8º A, 8º B e 9º ano no tema: 
4º A, 4º B, 5º A e 5º B no tema: 
3º A, 3º B, 2º A e 2º B no tema: Biomas Brasileiros 
1º A e 1º B no tema: 
Infantil no tema: 
Cada sala teve um tema. Os alunos estudaram suas falas teve também esperiencias e 

exercícios. No fim de cada sala os visitantes ganhavam umas lembrancinhas, 
 Na fera de Ciências veio, gente de outra escola, pessoas do departamento, professores, 

familiares e amigos. 
 No Começo da Fera, a abertura foi um dança da turma do ICA (Intitudo da Criança e do 

adolecente) (sic). 
 Todos que foram há fera, elogiou muito. 
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  Nome: Alice  
Alunos do 7º B e 8º B foram visitar o jornal A Comarca no dia 5 de novembro. 
 O diretor da A comarca falou sobre o jornal deis de quando foi fundado até hoje. 
 O Senhor Rodrigo Picolomini (diretor) é neto do fundador do Jornal A comarca. 
 A comarca foi fundada em 1900, naquela época eles tinham que escreve ao contrario 

(sic) porque o jornal era feito por carimbo. 
 hoje o jornal lá passam por 30 pessoas para o jornal sair completo. 
A Josi que nos atendeu era umas das jornalista do jornal a comarca. 
 Esse jornal ajudou muito nós, e nós aprendendo muito sobre o jornal A comarca, e 

como fazer um Jornal.   
 
 
Nome: Adriano 
 
A escola EMEB Prof JB levou o 7º ano B e 8º ano B ao jornal comarca, nos fomos no dia 5 

de novenbro.(sic) 
Ao chegar o diretor do jornal, comesco a contar istoria, como era feito o jornal antigamente 

(sic). 
O diretor do jornal é o neto do fundador do jornal, o nome do diretor é Rodrigo Picolomini, 

ele ja fes milhares de jornais. Rodrigo pegou uma caixa cheia de pesca (sic) antigas de como era 
feito o jornal, Essas pesças ficaram  dentro de uma caixa onde voce digitava e parecia a letra na 
folha 

la na comarca eles tinha um livro grande falando tudo sobre a comarca, no final algums 
alunos reclamaram para ele publicar no jornal, para cubrir a quadra da escola. 

Lara  
 
Mogi Mirim 14 de novembro. 
 
Os alunos do 7º B e 8º B da escola Jorge Bertolaso Stella, fomos fazer um passeio na “A 

COMARCA”, pois nos temos um projeto na escola que produzimos o jornal “O estudantil”. 
Neste passeio aprendemos sobre como produzir o jornal e tambem sua historias. 

Primeiramente veio uma jornalista chamada JENIFER ela nos mostrou como se produz o jornal, 
logo chegou o diretor que é RODRIGO PICOLOMINI, que nos contou a historia da A 
COMARCA antigamente! Na minha opinião gostei muito, e desejo retornar mais vezes!  

 
Nome: Daniela          
No dia 5 de novembro as salas do 7º ano B e o 8º ano B foram fazer uma visita ao Jornal  A 

Comarca. 
A Comarca foi fundada em 1900. 
Rodrigo Picolomini conta que o jornal era escrito a mão. 
Na hora que eles iam escrever as palavras em carimbos e carímbavam nas folhas que eram 

para o jornal. 
No final eles entregaram um jornal ara nós. 
 
Caio Ferreira da Silva   nº8   7 ano B 
no dia 5 de novembro a escola reunião todos os alunos que trabalham no projeto jornal 

estudantil, e foram fazer uma visita “a comarca” fundada no ano 1900. 
chegando la conheceram o o  neto do fundador da comarca o Sr. Rodrigo Picolomini, que 

tinha muitas historia para contar para os alunos que ficaram curioso ao saber como era feito o 
jornal no ano 1900. 

Lara aproveitou e tomaram um pedaço do jornal  falando para que ele colocasse no jornal   
uma reclamação sobre a quadra da escola ser coberta. 

 
Nome: Grazi  
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Feira de ciências. 
Dia 31 de outubro, Ocorreu a “feira de ciências”, da Escola E.M.E.B Profº Jorge Bertolaso 

Stella, com os projetos com o tema: Nordeste e Sudeste, dos três periodos.  
Ouve uma banda com músicas de cantor, a Banda era de 4 alunos, os professores se 

empenham muito, a feira de ciencias a varios anos, sempre foi exelentes. Os professores, 
diretoras se empenharam. Gostei muito. 

foram 6 salas diferentes, seguindo os temas, mas diferentes ao mesmo tempo. 
Joana da Rocha                    
 
No dia 5 de novembro de 2013 os alunos do 7 B e 8 B fizeram uma visita ao jornal “a 

comarca”  
 Onde aprenderam como faziam o jornal antigamente. 
Aprenderam tambem historias de como começou o jornal, e quando foram fundidas, que foi 

em 1900 
 Jornalista explicaram que anti gamente o jornal era feita a mão, de letra por letra, as 

letras eram ao contrario. 
 Os alunos acharam muito interessantes. 
 Enfim, foi otimo. 
 
Lia   
Visita ao jornal a comarca 
No dia 5 de novembro, terça-feira, os alunos dos 7º ano e 8º ano B fizeram uma visita ao 

jornal a comarca, chegando lá, quem nos recebeu e apresentou cada pessoa e nos mostrou o 
lugar foi a jornalista Jenifer. 

Logo em seguida o diretor do jornal nos contou a historia do passado do jornal, foi muito 
bom, pois os alunos aprenderam varias coisas novas, foi um pouco desconfortável porque todos 
tiveram que ficar em pé todos amontuados numa sala pequena e apertada, mas pelo menos todos 
aprenderam muitas coisas. 

Na hora de ir embora todos ganharam um jornal daquela semana e se despediram. Todos 
ficaram felizes com o passeio. 

 
 
Naiara   nº19      7 ano B 
VISITA A COMARCA 
 
Os alunos do 7º e 8º ano B foram visitar a comarca com o objetivo de ter mais conhecimento 

de saber a história do jornal no caso à comarca. 
Na manhã do dia 5 de novembro os alunos foram a visita do jornal. Chegando lá aguardamos 

um pouco e chegou uma mulher que se chamava Jenifer, primeiro antes de ela começar a contar 
a história do jornal que foi feito por Francisco que passou para o outro Francisco que é vó do 
diretor de hoje Ricardo, contou que foi criado o jornal comarca 1900, etc depois chegou o 
Rodrigo que é diretor contou toda a história. 

E depois alguns alunos falou da quadra da escola que saiu no jornal. 
No final agradecemos e ganhamos um jornal. 
 
 
Nome: Iara  
No dia 5 de novembro a sala do 7ª B e 8ª B fomos ao jornal  A Comarca. 
Chegando lá a jornalista Jenifer nos explicou as coisas de como fazia um jornal, se alguem já 

publicou foto, alguma notícia no jornal comarca. 
Depois ela nos levou par conhecer o lugar das redações, chegando lá tava a Ana Paula e 

também estava um homem lá. 
Depois a Jenifer começou a explicaras coisas do jornal comarca, quando foi fundado etc. 
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Tinha um moço que foi buscar o dono do jornal comarca o Sr. Rodrigo Picolomini e ele 
chegou lá e contou sobre as coisas do passado sobre o que acontecia com o jornal “a comarca” 
antigamente. 

Depois que ele falou as coisas agente falou que queria que cobrisem a quadra porque é ruim 
fazer educação Física no sol ai marcou o nome da Ana Lara e Sara. 

Na hora de ir embora agente ganhamos jornal para trazer embora. 
 
 
Waldir  
No dia 5 de novembro de 2013  a escola Prof. JB realizou um passeio até onde é fabricado o 

jornal “A Comarca”. Onde na recepção formos recebidos pela jornalista chefe Jose onde ela 
apresentou as pessoas e os comodos do lugar onde levou só para a sala onde logo após chegou o 
diretor e ele nos apresentou e explicou como é feito o jornal. 

 
Artigo de opinião – 2ª produção 
Nome: Eli      nº 7               série: 7 ano B                     27/11/2013 
 
 
Namorar ou ficar  na adolescência 
A maioria das adolescentes namoram ou ficam, mas qual seria a melhor opção, para o 

adolescente? 
 Fazemos uma pesquiza na sala de aula e debatemos qual é a melhor opção, perguntando 

para cada aluno, a maioria da sala disse a seguinte frase “O namoro é melhor” 
 Mas acredito que o namorar seria um relacionamento serio que as vezes pode machucar 

ou até atrapalhar os estudos. 
 O ficar já é uma fase de aproveitar a adolescência, ou seja, quando o adolescente mata a 

vontade de ficar, isso muitas vezes acaba prejudicando o adolescente porque o jovem pode ficar 
difamado ou seja com má fama na escola.  

 Acredito que entre as duas opções, o namoro seria melhor para a pessoa que “procura” 
um relacionamento serio. 

 Acredito também que o ficar seja uma coisa que possa prejudicar o jovem no futuro. 
 
Conclusão: Portanto sou favoravel ao relacionamento mais serio ou seja, ao namoro. 
 
 
Iara                          7ª B                 nº 23                  25/11/2013 
Namorar ou ficar qual é o melhor? 
Namorar na adolecência 
Sou favorável ao namoro. 
Porque com o namoro o adolecente pode sofrer, chorar, discutir. 
Mais pensando por outro lado, também tem a parte em que o adolecente beija, tem os 

momentos felizes. 
Por outro lado pode acabar com a amizade, pode atrapalhar nos estudos e também, não pensa 

em nada que o professor fala. 
Com o namoro o adolecente tem que ter confiança naquela pessoa, tem que ter respeito e a 

amizade. 
Conclusão: O namoro e o ficar atrapalha muito 
 
 
 Alice  nº 3                  25/11/13 
Namorar ou ficar! 
 Sou favoravel a ficar é melhor, depois que o jovem fica com uma pessoa, ele tem 

liberdade de ficar com outras pessoas. 
 Mas se o jovem ficar com muitas pessoas sem se equelibrar o adolescente pode ganhar 

apelidos constrangedores. 
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 O namoro e ficar são quase as mesma coisas, e sim as duas coisas atrapalham muito os 
estudos dos jovens. 

 Na sala os jovens que namoram, ficam pensando muito na pessoal especial e esquece da 
aula e dos estudos, o ficar também o adolescente fica com uma pessoa e depois derepente afim 
dessa pessoa e fica pensando muito nela e acaba prejudicando o jovem nos estudos. 

 Concluimos que o ficar e o namorar pode prejudicar os jovens e adolescentes nos 
estudos de hoje em dia. 
 
Argumentos produzidos na aula de 02 de junho de 2014 
 
Grupo: As bonitas  
 
Defendemos o namoro  pois passa-se  mais tempos juntos, saem se divertem,e os pois 
participam do relacionamento . 
Podemos esperar em um relacionamento,que ele não de certo pois nem sempre a pessoa que 
gostamos e a pessoa certa,porque no namoro também podemos nos decepecionar. 
Antes de tudo devemos nos consultar com nossoa pais,ouvir a opiniaõ deles e pensar se você 
esta fazendo a escolha certa para a sua vida  
 
Grupo Bisteca 
 
Ex: sua filha namora um pessoa ''ruim'', e os pais se preocupam se ele (a) vai levar para um  mal 
caminho .  
    Porque o pai conhecendo o namorado (a) identificar se ele (a) é bom ou não, se não ele vai 
dar uma sugestão de que a pessoa não é ''bom''. Se sim ele vai ficar mais tranquilo porque sabe 
que é bom se envolver  com o sujeito. 
     Saber que o filho (a) esta em boas mão  
Grupo Marra Brasil  
Defendemos o namoro, por ser o melhor caminho para o adolescente, porque é estabelecida a 
relação de confiança e seriedade, envolvendo a opinião dos pais, é mais sério pois o namoro é 
uma fase de preparação e experiências, para futuramente o casamento, e a construção de uma 
família. Pois se o jovem procura-se diversão e menos compromisso, optaria por ficar. 
Grupo Paçoca  
 
Tema : Qual é a melhor opção para o adolescente: namorar ou ficar ?  
Titulo :                Namorar é melhor  
 
        Defendemos a opção namorar,por que é uma coisa mais séria e os pais estão cientes de que 
seu filho(a) está namorando e sabe quem é seu companheiro(a), também algumas meninas 
preferem namorar pois acham que elas estando namorando o garoto pode defendê-la.O namoro 
também pode deixar o adolescente mais feliz,pois esta ao lado de quem ama. 
          Já ficar não é a melhor opção, por que tanto o menino quanto a menina pode ficar 
difamado.Mas também a pessoa ficou  falada por causa dela mesma, pois saLia que poderia 
ficar falada, por isso devemos pensar e avaliar a situação antes de agir.   
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ANEXO V 

 

(Prova bimestral aplicada no 4º bimestre) 

Nome: __________________________________________ nº_______ série: ________  Data:  

 
Extraído do jornal “O Impacto” (foto), caderno “Cidade”. Esporte lança projeto ‘Agita Zerão’ 

Revitalizar uma das áreas mais nobres para a prática esportiva de Mogi Mirim. Com este 
conceito foi lançado ontem o projeto Agita Zerão. Encabeçada pela Gerel (Gerência de 
Juventude Esporte e Lazer), em parceria com outras pastas da Prefeitura, a iniciativa visa 
incentivar exercícios físicas no complexo esportivo ‘José Geraldo Franco Ortiz’ (Lavapés). 

Inicialmente, o projeto prevê três datas com eventos pilotos. Eles acontecerão nos dias 17 de 
novembro, 1º e 8 de dezembro. O intervalo entre os domingos faz parte do teste. Num segundo 
momento, se a iniciativa emplacar, em 2014, o programa pode se tornar semanal. “Neste 
primeiro momento, vamos focar a área do lago. Aquele trecho está esquecido e precisamos dar 
uma nova vida”, afirmou o gerente de Esportes, Dirceu Paulino. 

Ele explicou que um trecho da avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, próximo à academia 
ao ar livre, será interditada entre as 8h e 13h. Neste horário, o espaço será aberto para 
praticantes de skate e outras modalidades. Haverá ainda monitores responsáveis por práticas de 
futebol, vôlei na grama e badminton. 

“Teremos mais de dez profissionais envolvidos. A ideia é levar, principalmente as crianças, para 
se relacionar com a prática esportiva. Este é um legado que estava perdido e o Zerão precisa 
voltar a ser a referência no esporte da cidade”, destacou. O projeto ainda terá professores na 
academia ao ar livre, exercícios com escoteiros e monitoramento de técnicos em enfermagem.  
 

Leia “Esporte lança projeto ‘Agita Zerão’”, extraído do jornal “O Impacto” para responder às 
questões:  

1-Quem poderia ter escrito esse texto? Onde está essa informação? 
 
2-Considerando o suporte onde foi publicado, os lugares onde será lido, quem é o público-alvo, 
isto é, o leitor, desse texto? 
 
3-Assinale o objetivo do texto: 
a-Contar uma história não verdadeira 
b-Contar uma história que tem base na realidade 
c-Relatar/descrever um acontecimento verídico para informar o leitor e para questionar uma 
situação.  
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d-Relatar/descrever um acontecimento verídico para informar o leitor 
e-Defender um ponto de vista por meio da argumentação. 

 
4-Por que você escolheu essa resposta na questão 3, ou seja, como percebeu esse objetivo? 
Responda de forma clara e completa. 
 
5- Relacione o que você assinalou como objetivo com o gênero do discurso: 
 (    ) artigo de opinião       (    ) crônica                    (    ) notícia                (    ) reportagem   
 
6-Observe como o texto está organizado. Leia cada parágrafo e assinale abaixo somente as 
afirmações verdadeiras no que se refere à organização discursiva do texto. Retomando o texto 
desde o seu início, você acha que ele: 
(   ) Descreve o espaço físico     (   )Apresenta uma questão polêmica e tese. 
(   ) Situa o fato no tempo          (   ) Proposta de solução para uma questão polêmica. 
(   ) É construído com argumentos.    (   )Apresenta quem participou dos acontecimentos 
(   ) Apresenta contra-argumentos.      (   ) Relata acontecimentos 
(   ) Apresenta uma conclusão  
 
7-Quais palavras e expressões que descrevem/situam o Zerão (aspecto físico). 7.1-Em que essas 
expressões te ajudam a entender o texto? 8-Quais palavras demonstram as ações propostas no 
projeto “Agita Zerão”?  
 
8.1-Elas são importantes? Por quê?  
 
9-Copie as palavras que indicam uma organização dentro do próprio texto, de modo a dar-lhe 
sequência. 9.1- Em que essas expressões te ajudam a entender o texto? Elas são importantes? 
Por quê? Por que o autor os escolheu? 
 
TEXTO 2 
Leia o comentário de um blog:  

Sobre a questão de namoro no ambiente escolar, acredito que a escola precisa discutir estas questões, como 
tantas outras questões que estão nas redes sociais e no ambiente escolar. 

A escola primeiramente é um lugar de estudo e aprendizagem, isso precisa ser reforçado e compreendido pelos 
jovens e adolescentes. Muitas vezes é inevitável que os afetos existam, e os jovens e adolescentes comecem a namorar. 
Cada escola precisa criar uma forma de discutir estas questões com os jovens, impor limites, estabelecer regras e 
sempre buscar ouvir os estudantes. O diálogo é muito importante neste momento. 

Não é liberar o namoro, mas pensar as relações pessoais. Levar o estudante a refletir sobre o que é mais 
importante naquele momento, e se o namoro não está desviando seus objetivos e metas. Muitas vezes, por não 
compreender direito certas questões, os estudantes terminam expondo-se afetivamente em um relacionamento durante 
o período escolar, e as paixões acabam interferindo no aprendizado.  

Portanto, estudar exige disciplina, rigorosidade e dedicação e em muitos casos, alguns jovens não conseguem 
conciliar o namoro e o estudo, e o final disso tudo é a reprovação no final do ano letivo.”(Silvano Sulzart, de um 
pedagogo e coordenador de uma escola) 
http://escolapraque.blogspot.com.br/2011/06/opiniao-sobre-namoro-no-recreio.html 
 
1-Quem poderia ter escrito esse texto? Onde está essa informação? 
 
2-Assinale os objetivos do texto: 
a-Contar uma história não verdadeira 
b-Contar uma história que tem base na realidade 
c-Descrever e discutir um tema, um acontecimento de forma completa para que o leitor se 
informe sobre algo.  
d-Defender um ponto de vista por meio da argumentação. 
e-Persuadir o leitor. 
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2.1-O que o levou a compreender esse objetivo? Responda de forma clara e completa. 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
3-A esse gênero textual, dá-se o nome de: 
(    ) artigo de opinião (    ) crônica         (    ) notícia          (    ) reportagem 
 
 4-Coloque nos parênteses (V) para as afirmações verdadeiras no que se refere à organização 
discursiva do texto. Retomando o texto desde o início, você acha que ele: 
(   ) Descreve o espaço físico        (   )Apresenta uma questão polêmica e tese. 
(   ) Situa o fato no tempo              (   ) Proposta de solução para uma questão polêmica. 
(   ) É construído com argumentos.        (   ) Apresenta contra-argumentos. 
(   ) Relata acontecimentos               (   ) Apresenta uma conclusão 
 
             5-Em qual parágrafo estão expressas: 

d) A questão polêmica discutida? Descreva-a. 
e) A tese? Transcreva-a. 
f) Os argumentos?  

6-No 1º parágrafo, qual palavra introduz a tese do autor? ________________  Em que essa 
expressão te ajudam a entender o texto? Elas são importantes? Por quê? Por que o autor os 
escolheu? 
 
7-Circule o contra-argumento.  
 
8- O último parágrafo apresenta a conclusão do autor. Quais palavras introduzem essa 
conclusão? Em que essas expressões te ajudam a entender o texto? Elas são importantes? Por 
quê? Por que o autor os escolheu? 
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ANEXO VI 

 

Produção do primeiro relatório do grupo 
Relatório do grupo Katchusca 

1. Grazi =  A Grazi é uma ótima aluna para o grupo, pois ela é muito inteligente, mas é 
meio difícil ela fazer lição. A Grazi usa seu tempo para fazer coisas do tipo bagunça em 
vez de fazer lição. Nós conversamos com ela e pedimos que ela faça lição. 

2. Waldir= O Waldir é um ótimo aluno para o grupo, ele fica se distraindo com outras 
coisas e não faz a lição, mas ele se comprometeu a melhorar seu comportamento. 

3. Lia= É uma menina inteligente, faz tudo a lição, não brinca, não tem do que se queixar, 
mas tem que participar mais oralmente! 

4. Grupo Todo= O grupo é ótimo mas cada um tem seus defeitos. 
                                                                                           ass. Grazi,      Lia e Waldir                         
10/04/2013 
 
Sobre: Joana 
A Joana e uma menina muito inteligente e concentrada em suas tarefas. 
Ela faz toda a lição, e respeita os professores. 
Às vezes ela ajuda o Caio a fazer a lição e conversa com ele para ele não fazer gracinha. 
E a Joana tem a função de coordenar o grupo 
 
Meu grupo e um grupo participativo, um pouco desconcentrado nos exercícios. 
Nós precisamos melhorar no comportamento do aluno Caio e em seu vocabulário. O 
nosso grupo é muito bom porque nos exercícios participamos juntos e discutimos as 
exercícios em geral. 
 
Assinado: Eli  
número: 7 Série: 7º ano B 
 
         Analisando meu grupo 
 Sobre Eli! 
Eli é uma menina, inteligente que gosta de incentivar os outros 
a fazer lição. Precisa melhorar o modo de se expressar Nas exercícios. 
Incentivar a fazer lição 
Meu grupo é um grupo que brinca muito, tudo é motivo para dar risada acho que isso 
pode melhorar. 
Não tem comportamento principalmente eu.                                          Ass. Caio  
 
 
Analisando meu 
!grupo! 
Sobre: Caio 
Bom, Caio é um menino inteligente, e alegre. 
Só que ultimamente de não ajuda em nada, isso me deixa triste. 
Em algumas lições tive que conversar com ele, porque ele tem que fazer, foi difícil mas 
consegui. 
Para mim, acho que tenho que incentiva-lo, fazer alguma coisa que chama a atenção 
dele “uma coisa bem legal”. 
                           
  !Observando meu grupo em geral! 
Meu grupo, Inteligente, alegre, participativo entre outros. 
Nós precisamos melhorar no comportamento, no vocabulário do aluno Caio. 
Acho que temos que melhorar como prestar um pouco mais de atenção. 
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Mas o legal do meu grupo é que nós intendemos uns com os outros. 
                                                                
                                               ass. Joana  
                                                                                   n 13 
 
Relatório: A J M 
Nosso grupo é da Reportagem. No nosso grupo é a Jenifer, Adriano e Maria. 
Nosso grupo a Jenifer é coordenadora, Adriano é o orador e a Maria é a relatora. 
No grupo a gente tem um problema que é o Adriano não fala com a Jenifer mais isso já 
esta se resolvendo. 
Tirando isso o grupo esta indo bem. O grupo faz todas as exercícios.                        
 
                                                                                  Maria e                                                                          
Adriano 
 
 
Relatório Sobre o grupo 
O grupo “Conhecimento” está mais ou menos. 
Os membros estão nem muito bem. Nós precisamos aprender mais e participar. A Vivi 
está indo bem, o Paulo ele não coopera muito. Eu “Alice” estou indo mais ou menos. 
O nosso grupo precisa, melhorar senão o grupo vai por agua abaixo. 
Alice e Paulo  
 
                               Aprendizagem 
Nome do grupo: Lara/ Iara/ João 7º B. 
Todas as pessoas do nosso grupo colaboraram com suas funções. 
Ana Lara: coordenou o grupo. 
João: Exerceu corretamente sua função de Orador. 
Iara: Relatou de forma clara. 
O grupo enquanto a equipe está trabalhando de forma adequada. Mas precisamos 
Melhorar em todos participarem. 
Desta forma nosso grupo ficara melhor. 
Lara, João , Iara  
 
Relatório 1    05/09/13               KSK           7º ano B 
 
Eu Karina, Sara  estamos satisfeitas com o nosso grupo e trabalhos, pois à Sara e Carol  
chegamos a conclusões facilmente. “Mas nada impede que possa melhorar”. 
Mas apenas insatisfeitas com as faltas de Carol, pois é menos uma opinião, ajuda. 
Na parte de participação, Sara cumpriu muito bem seu papel de oradora, Karina, 
também é muito boa como relatora, Carol  cumpri seu papel muito bem de 
coordenadora, a nossa socialização é estável com a maioria da sala. 
No começo, nós estávamos enfrentando problemas  com a participante do nosso grupo 
Grazi, mas com ajuda, e concordância resolvemos o problema, e hoje a garota faz parte 
do outro grupo. 
Esperamos que nosso grupo continue bom, não só para nós, mas que seja bom também 
para a sala. Vamos nos esforçar para que isso aconteça! 
Karina  
Sara  
Carol- faltou 
 
                                                                                                    09/09/13 
    Usando a Imaginação: 
Relato 1: 
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Daniela= Daniela é uma boa pessoa no grupo, ajuda nas tarefas, mas nas horas de falar 
ter mais ideias, falar a sua opinião e não só concordar com as opiniões dos outros, e na 
parte de relator é boa, mas mudando algumas coisas. 
                                                                            
Ass.: Naiara 
Relato 2:  
 
Naiara= A Naiara como coordenadora ela é muito legal, da muitas ideias para o grupo. 
A Naiara não me atrapalha em nada, ela ajuda muito eu. 
                                                         Ass.: Daniela. 
 
Relato 3: sobre o grupo. 
O grupo está bom, mesmo o Rodrigo ter saído da escola, pois falou que ele não foi 
transferido assim, o grupo faz o seu trabalho de coordenadora, relatora entregamos todo 
o trabalho (lição) do dia, 
Naiara                                             Daniela 
 
 

Produção do segundo relatório do grupo 
 
Relatório nº 2       Data: 21/11/13                Grupo KSK 
Das alunas Sara, Carol e Karina.                  7º B 
 
1) 
a) A participação de cada membro cumprindo seu papel, colegas e suas opiniões. 
b) Faltas por coisas relevantes e grupo da sala, atrapalhou com o comportamento. 
c) Positivos: Participação, comportamento e comprometimento. 
    Á melhorar: Sempre é bom educação e comprometimento mesmo que já praticamos. E 
melhorar não fJoãodo na explicação. 
d) 3 para Karina e Carol, 4 para a Sara pela sua participação. 
 

1- a) Todos compriram seu papel 
b) sim porque um integrante do grupo teve algumas faltas por estar doente. 
c) Todos cumprem seu papel e com deveres do grupo 
d) João: 3 pontos de acordo com as faltas 
    Lara: 4 pontos porque quem mais ajuda 
    Iara: 3 pontos a porque colabora bastante 
 
Grupo: Aprendizagem 
Ana Lara, Iara e João 7B 
 
Grupo QSS, Joana, Caio e Eli 
1 a) Eli: ajudou, a fazer noticia, ajudou o aluno Caio a prestar mais atenção na aula. 
        Joana; ajudar a fazer lições, textos enfim ajudou tambem o Caio a ficar quieto. 
Caio = Ajudou a fazer o texto. 
b) Caio = ficou conversando, fazendo grassas, para distrair os membros do grupo. 
Eli fica dando risada das gracinhas de Caio. 
Joana ficou dondo risadas das gracinhas de Caio. 
c) faz toda a lição, o grupo QSS é participativo e conversam entre si. 
d) 1 ponto p/ o aluno Caio, fica fazendo gracinhas nas aulas 
Eli – 4,5 pontos por ajudar ao grupo 
Joana 4,5 pontos por ajudar ao grupo 
 
 
Imaginação                   
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Bom dia, 

a) Naiara = ela ajudou o grupo ela foi a nais esforsada nais enpenhada  
Dani = ela também ajudou bem o grupo nais nen tanto cono a Naiara 
Adriano = ele só de vez em quando, agora que começou a se enpenhar na sala 
 

     B – Naiara = ela nunca atrapalhou a aula ela senpre se esforsa. 
            Dani = ela de vez en quando atrapalha nas ela tamben ajuda  
            Adriano = ele não ajudava nuito, nas agora ele esta nelhor esta ajudando o grupo 
 
c) O aspecto positivo foi a Naiara, e o Adriano precisa nelhorar bastante 
d) Adriano = 2,     Naiara = 4,5,     Raiane = 3,5 
 
Grupo Katchusca 
a)Waldir: Não ajudou em nada, faltou muito, atrapalhou o grupo, Jenifer: ajudou bastante, fez 
toda a lição, Maria: ajudou bastante, fez toda a lição. Lia: ajudou muito, fez toda lição. 
b)Waldir: atrapalhou todos os dias, Jenifer: não atrapalhou, Maria: não atrapalhou 
Lia: não atrapalhou 
c)Waldir: prescisa melhorar. O resto do grupo está otimo em relação as lições. 
d) Waldir merece 1,0 porque não ajudou.  O restante merece 3,0 
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ANEXO VII 

 

Questionário: corpo discente 
Prezado estudante, o objetivo deste questionário é traçar um perfil sócio-econômico dos alunos 
que participaram da  pesquisa que desenvolvo. O presente questionário conta com  questões 
relativas a seus dados pessoais e aos de sua família.   Se houver mais observações a fazer, por 
favor, inclua no verso da folha. O tempo para responder ao questionário é de uma aula. 
Respondido, deve ser entregue diretamente ao responsável pela aplicação na sala de aula. 
Obrigada por sua participação.  
I-Questões sobre o aluno: 
1-Nome: ____________________________________________________________________  
2- Qual é a sua data de nascimento?______________ E idade? ____________  
3-Com quem você mora?___________________________________________________ 
 
4-Você cursou o Ensino Fundamental I (de 1ª a 4ª série) em escola:   
(   ) pública     (   ) particular 
 
5-Você já repetiu algum ano/série? Em caso positivo, qual?_____________________ 
6-Há quanto tempo você estuda nesta escola? ____________________________________ 
 
II-Questões sobre os pais/ responsáveis: 
7-Qual é a profissão dos pais/responsáveis?  
______________________________________________________________________  
8-Qual é a escolaridade dos pais/ responsáveis? 
______________________________________________________________________  
 
III-Questões sobre leitura e escrita 
9- Há livros ou outro material de leitura em sua casa? ______ 
Em caso positivo, quais? 
(   )Livros da escola 
(   )Romances 
(   )Revistas 
(   )Jornais 
(   )Gibis 
(   )Dicionários 
(   )Internet 
Outros 
_________________________________ 
___________________________________
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10-No dia a dia, é comum as pessoas lerem com inúmeros e vários objetivos. Na sua casa, quem 
costuma ler e para que a leitura é feita? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
11-A escrita também é uma exercício que faz parte do cotidiano das pessoas. Na sua casa, em 
que situação e para que as pessoas escrevem?  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
12- E você, fora da escola, em que situação e para que você escreve? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
13-Na sala de aula: 
a)Com que frequência produz texto escrito em sala de aula? 
(   ) diariamente       (   ) cerca de 3 vezes por semana       (   ) raramente      
b)Em que disciplina você mais usa a escrita? ____________________  
c)Em que situação e para que você escreve? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
14-Em quais exercícios você mais desenvolveu a escrita? 
 
(   ) Anotações das explicações orais do professor 
(   ) Cópia de matéria da lousa 
(   ) Produção de resumos 
(   ) Em exercícios de compreensão de textos 
(  ) Redações   
(   ) Outros  
 
15. Você obtém retorno do professor dos textos que você produziu na disciplina?  
(  ) NÃO   (  )SIM, comente como acontece este retorno: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
16-Comente uma experiência ligada à produção de texto que você gostou de executar e que 
gostaria de repetir. Em que disciplina ocorreu? De que modo aconteceu? 
_____________________________________________________________________________ 
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ANEXO VIII 

 

Questionário para o professor 
Dados pessoais 

1. Nome: _________________________________________________________  
2. Data de nascimento:______________  Idade:_____________________________ 
3. Estado civil ______________________ 
4. Quantidade de filhos (se tiver) __________________________ 
5. Formação na Educação Básica 

a)Ensino Fundamental I: (   )escola pública   (   )escola privada   (   )ambas  
b) Ensino Fundamental II: (   )escola pública   (   )escola privada   (   )ambas 
c) Ensino Médio :(   )escola pública   (   )escola privada   (   )ambas  

6. Graduação  
Curso: ___________________________________________________________  
Instituição:_______________________________________________________ 
Ano de início da graduação: ______________  Ano de conclusão: ___________ 
Graduação  
Curso: ___________________________________________________________  
Instituição:_______________________________________________________ 
Ano de início da graduação: _____________  Ano de conclusão:____________ 

7. Pós-graduação  
Curso: ___________________________________________________________  
Instituição:_______________________________________________________ 
Ano de início da graduação: ___________  Ano de conclusão:______________ 
Pós-graduação  
Curso: ___________________________________________________________  
Instituição:_______________________________________________________ 
Ano de início da graduação: ____________  Ano de conclusão: _____________ 

8. Há quanto tempo leciona? ____________________ 
9. Há quanto tempo leciona nesta escola? _____________  
10. Quantidade de  (considerar por semana) 

-aulas: _________    HTPCs_______________  HTPI _____________ 
11. Leciona em outra escola? Em caso positivo: 
(   ) rede pública municipal     (   ) rede pública estadual  (   ) rede privada 
(  ) Educação Infantil          (  )Ensino fundamental I         (   )Ensino fundamental II    (  )Ensino 
Médio    

      Quantidade de  (considerar por semana) 
-aulas: _________    HTPCs_______________   HTPI _____________  
Total de horas-aula semanais:__________________  

     9-Experiência profissional anterior: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________ 

10-Que material de leitura há em sua casa? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
11-Na sua vida, de maneira geral, em que exercícios você costuma ler e com quais objetivos? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
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12-Em que exercícios você usa a escrita e com quais objetivos?  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
13-Descreva uma experiência de leitura e escrita que você desenvolveu com os alunos e que, na sua 
avaliação, garantiu a apropriação desses conteúdos. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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ANEXO IX 

 

AO produzidos pelos alunos 
Versão 27 

novembro  2013 
Reescrita com tabela 19 

maio 2014 
Versão do grupo  Cantina 17 

out 2014 
Eli  
Namorar ou ficar  

na adolescência 
A maioria das 

adolecentes namoram 
ou ficam, mais qual 
seria a melhor opção, 
para o adolecente? 

Fazemos uma 
pesquisa na sala de 
aula e debatemos qual 
é a melhor opção, 
perguntando para cada 
aluno, a maioria da 
sala disse a seguinte 
frase “O namoro é 
melhor” 

Mais acredito que 
o namorar seria um 
relacionamento serio 
que as vezes pode 
machucar ou até 
atrapalhar os estudos. 

O ficar já é uma 
fase de curtição, ou 
seja, aonde o 
adolescente mata a 
vontade de ficar, isso 
muitas vezes acaba 
prejudicando o 
adolescente porque 
você  pode ficar 
difamado ou seja com 
má fama na escola.  

Acredito que entre 
as duas opções, o 
namoro seria melhor 
para a pessoa que 
“procura” um 
relacionamento bom. 

Acredito também 
que o ficar seja uma 
coisa que poderá te 
prejudicar no futuro. 

Conclusão: eu sou 
favorável ao 
relacionamento mais 
serio ou seja, ao 

Namorar ou ficar  na 
adolescência 

A maioria das 
adolescentes namoram ou 
ficam, mas qual seria a 
melhor opção, para o 
adolescente? 

Fazemos uma pesquisa na 
sala de aula e debatemos 
qual é a melhor opção, 
perguntando para cada aluno, 
a maioria da sala disse a 
seguinte frase “O namoro é 
melhor” 

Esse assunto do namoro 
ou de ficar é muito polêmico, 
pois envolve os pais, a 
escola, e os estudos, acredito 
que o namoro seria um sério 
relacionamento e melhor 
para eu o adolescente não 
sofresse. 

Quando o adolescente 
fica várias vezes com uma 
pessoa diferente, é uma fase 
de diversão, ou seja, aonde o 
adolescente só se divirta. 
Isso muitas vezes acaba 
acaba prejudicando o 
adolescente porque a pessoa 
pode ficar falada na escola.  

Mas entre as duas opções 
o namoro e a melhor para a 
pessoa que procura um 
relacionamento sério.  

Penso que o ficar seja 
uma coisa que poderá te 
prejudicar no futuro.  

Eu sou favorável ao 
relacionamento mais sério, 
ou seja, ao namoro.  

Namorar ou ficar 
na adolescência 

A maioria dos 
adolescentes 
namoram ou ficam, 
mas qual seria a 
melhor opção para o 
adolescente? 

Fizemos uma 
pesquisa na sala de 
aula e debatemos qual 
é a melhor opção para 
o adolescente? 
Perguntamos para 
cada aluno, a maioria 
da sala disse a 
seguinte frase: “O 
namoro é melhor”. 

Esse assunto de 
namoro ou ficar é 
muito polêmico, pois 
envolve os pais, a 
escola e os estudos, 
acreditamos que o 
namoro seria um serio 
relacionamento e 
melhor  para que a 
adolescente não 
sofresse.  

Namorar, desde 
que seja um namoro 
seguro, que os pais 
possam concordar, e 
o principal, que o 
jovem esteja 
namorando e seja 
uma pessoa 
responsável, que 
possa respeitar um ao 
outro. 

Acreditamos que 
ficar atrapalha os 
estudos porque , às 
vezes, ficando com 
uma pessoa, passa-se 
a gostar dela. 

Quando o 
adolescente namora 

CANTINA 
NA ESCOLA 

Varias 
crianças não 
comem a 
merenda da 
escola gostariam 
de ter algo 
diferente para 
mudar o hábito 
alimentar.  

Ou seja, uma 
cantina. Por 
outro lado 
também, temos o 
lado negativo da 
cantina que seria 
obesidade, 
pressão alta, 
colesterol.  

Mas 
poderíamos 
também ter uma 
cantina saudável 
que venda sucos 
naturais, frutas, 
lanches 
nutritivos. 

Por esses 
motivos, 
defendo que 
uma cantina 
nutritiva para 
que os alunos 
possam sair do 
habito normal e 
também esse 
dinheiro ajudaria 
a escola em 
varias situações 
financeiras. 

Portanto, sou 
favorável à 
cantina. 
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namoro. ele fica até mais feliz, 
vendo a pessoa do 
lado a quem ama. 

Ficar não é bom, 
você pode até ficar 
difamado. 

Quando o 
adolescente fica com 
várias pessoas é uma 
fase de diversão mais 
isso acaba 
prejudicando o 
adolescente, pois 
poderá ficar falada na 
escola. 

Mais, entre as 
duas opções, o 
namoro é melhor para 
a pessoa que procura 
um relacionamento 
sério. 

Pensamos que o 
ficar seja uma coisa 
que poderá te 
prejudicar no futuro. 

Somos favoráveis 
ao relacionamento 
mais serio, ou seja, o 
namoro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jenifer  
Namorar ou ficar 
Bom, na minha 

opinião, eu acho que 
ficar não atrapalha os 
estudos, as amizades e 
muitas outras coisas. 

E o namorar 
atrapalha um monte 
de coisas, exemplo: 
estudos, porque você 
tem que prestar 
atenção em um 
exercício para você 
fazer uma prova  

No dia seguinte 
você não consegue 
porque fica pensando 
naquele menino. 

Em muitos 
relacionamentos, a 
menina ou o menino 
proíbe suas amizades, 
às vezes, porque acha 
que você ta muito 
próximo do seu amigo 
(a). 

Eu vejo muitas 
amigas minhas 
chorarem por um 
menino que não ta 
nem aí com  ela, e 
ainda por cima ele fica 
provocando ela, 
abraçando outra 

VERSAO 19 MAIO 
Acredito que ficar 

atrapalha os estudos porque 
as vezes ficando com uma 
pessoa passa-se a gostar dela. 

Penso que namorar não 
atrapalha os estudos porque 
pode-se ficar triste ao ficar 
com alguém, já no namorar 
não. Namoramos e vemos o 
namorado 3 vezes por 
semana ele fica na casa dele 
e você fica na sua. 

E as vezes saiem para 
alguns lugares, ou vão ao 
cinema, ao shopping e vários 
outros lugares 

Cantina na 
escola 

Acredito que 
na escola 
deveria ter 
cantina pelo fato 
de muitas 
pessoas não 
comerem na 
escola. 

Na cantina da 
escola deveria 
ter comida 
saudável e as 
vezes ter 
algumas 
guloseimas. 

Pelo outro 
lado ruim da 
cantina não é 
bom ter pelos 
fatos de alguns 
pais não terem 
dinheiro, e 
alguns alunos 
não comem na 
cantina e nem na 
escola. 

Deve ter sim 
cantina na 
escola, pelo fato 
de ajudar na 
arrecadação de 
dinheiro e ter 
coisas diferentes 
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menina , às vezes ele 
fica ate com a menina 
perto dela. 

Teve um dia que 
um amigo meu 
chegou em mim  e 
falou que o namoro 
tinha acabado e a 
menina estava rindo 
da cara dele.  

Em um 
relacionamento, 
precisa ter um gesto 
de amizade, um gesto 
de confiança, não 
proibir a amizade da 
pessoa. 

Bom, minha 
opinião é essa, muito 
grata pela colaboração 
de vocês. 

Grata, Jenifer. 

e gostosas. 

Iara 
Namorar ou ficar 

qual é o melhor? 
Namorar na 

adolecência 
Sou favorável ao 

namoro. 
Primeiro, porque 

com o namoro você 
pode sim sofrer, chorar, 
discutir, mas por outro 
lado, também tem a 
parte em que você sai 
com aquela pessoa, 
você beija, tem os 
momentos felizes.  

Por outro lado pode 
acabar com a amizade, 
pode atrapalhar nos 
estudos e também, você 
não pensa em nada que 
o professor fala. 

Com o namoro você  
tem que ter confiança 
naquela pessoa, tem que 
ter respeito e a amizade. 

Aluna não fez. Os 
adolescentes 
defendendo o 
namorar ou o ficar 

Muitas pessoas 
mais velhas, 
vamos dizer, mais 
experientes, acham 
que não devemos 
namorara ou ficar.  

Nós 
defendemos o 
ficar. 

Em 1º lugar 
ficar é menos 
estressante. 

2º lugar. 
Algumas pessoas 
que estão 
namorando e só 
ficam pensando na 
pessoa o dia 
inteiro, isso 
atrapalha nos 
estudos, , e outras 
coisas.  

3º. Alguns 
namoros não dão 
muito serto por 
falta da 
responsabilidade e 
um compromisso 
mais sérios. 

Cantina na 
escola: seria bom 
ter? 

Esse assunto da 
cantina na escola foi 
conversado entre a a 
professora e todos 
os alunos. 

Nós fizemos 
uma votação de qual 
seria o próximo 
debate, e a cantina 
na escola foi o 
escolhido. 

Primeiramente, 
defendo que se 
tivesse uma cantina 
na escola, muitas 
pessoas iriam 
gostar. Mais por 
outro lado, algumas 
crianças não tem 
dinheiro para 
comprar as coisas a 
cantina e com isso 
as crianças podem 
reclamar com os 
pais e podem até 
ficar doentes. 

Mais para que 
isso não aconteça, 
as crianças podem 
dividir para que as 
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Finalmente, 
concluímos que 
ficar é o melhor na 
adolescência.  

 

outras não fiquem 
com vontade.  

Seria bom ter 
cantina na escola, 
pois na cantina 
poderia ter 
chocolate, frituras, 
lanhes e guaraná, 
mas por outro lado, 
pode ter lanches 
saudáveis e sucos 
naturais.  

Portanto, 
concluímos que ter 
a cantina na escola 
seria uma boa opção 
porque os alunos 
podem adquirir boa 
qualidade alimentar. 

Alice  
Namorar ou ficar! 
 Sou favoravel a 

ficar é melhor, porque 
se vai e fica pronto, 
ficou, e depois você tem  
liberdade de ficar com 
outras pessoas, mas 
assim, você não pode 
ficar com todo mundo 
se você for assim você 
ganhar apelidos como 
ela “é mais rodada que 
pratinho de microondas, 
etc”. você tem qu ter 
controle do que você ta 
fazendo e pensar antes 
de tudo.  

__depois de um 
tempo você pode ate 
namorar, mas tem que 
amadurecer. 

__o ficar e o 
namorar tem partes que 
são boas e ruins, as 
duas são ruins ao estudo 
neh, porque o namoro 
você fica pensando 
demais nessa pessoa e 
distrai muito e o ficar 
também porque você 
pode até ficar com essa 
pessoa e ñ sente nada 
por ela, na hora que 
você termina com ela, 
depois você acaba 

Namorar ou ficar? 
Hoje, muitas pessoas, 

na maioria os 
adolescentes que estão 
passando pela 
maturidade, uns acham 
melhor ficar, outros 
acham o namoro 
mellhor, mas cada um 
tem a sua opinião... 

Defendo em 
namorar, por que as 
pessoas a maioria, estão 
querendo uma coisa 
mais seria do que ficar 
com qualquer um. 

Alguns namoros 
atrapalham no estudo, 
mas nem todos, como: 
tem gente que fica 
pensando toda hora em 
seu namorado (a) 
durante as aulas e não 
presta atençao e tudo vai 
ficando para atrás e nem 
percebemos. 

Mas nem todos são 
assim, o namoro é um 
compromisso mais serio 
e temos que ter 
responsabilidade. 
Portanto o namoro é 
melhor que ficar, porque 
percebemos que ficar 
pode prejudicar nosso 
futuro e o namoro 

Cantina na escola 
Nos, alunos do 

8ºB, e as professoras 
PT, Ana Lucia, PP, 
estamos discutindo 
sobre ter cantina na 
escola com 
alimentos saudáveis 
e gostosos ao mesmo 
tempo. 

Uma cantina na 
escola sera diferente 
e bem legal, pois 
temos seu lado 
negativo e positivo. 

Negativo= 
obesidade, 
colesterol, pressão 
alta e etc 

Positivo=frutas, 
sucos naturais, 
lanche natural e etc. 

Mas alguns 
alunos não 
colaboram com a 
cantina, por não ter 
dinheiro para 
comprara os 
alimentos e acabam 
reclamando para os 
pais. 

Mas do outro 
lado tendo uma 
cantina com 
alimentos saudáveis 
e ao mesmo tempo 
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sentindo alguma coisa 
forte por ela, e você fica 
pensando muito nela e 
acaba prejudicando os 
estudos.  

Conclusão: o 
namoro e o ficar sim  
atrapalham muito os 
estudos dos jovens. 

 

percebemos que você 
realmente gosta da 
pessoa.  

 

gostosos será muito 
bom. 

Defendo que a 
cantina seja feita, ao 
mesmo tempo que os 
alunos estão se 
alimentando bem, a 
escola ganha um 
dinheiro para 
comprar coisas que 
faltam na escola. 

Grazi 
Namorar ou ficar: 

qual é a melhor opção? 
Depende, se você 

ainda é pré-adolecente, 
você tem que curtir a 
vida, dar umas beijocas 
aqui da outra lá, sem 
compromisso. 

As meninas são mais 
de namorar, algumas 
porque outras são 
rodadas. 

E prefiro o namoro, 
porque é sua 
responsabilidade, de 
amar a pessoa se ela vai 
ter fazer feliz. 

VERSAO 19 MAIO 
Namorar ou  ficar?. 

Defendo em ficar 
 

Queremos cantina 
Em discussões 

entre alunos sobre o 
tema “vale a pena ter 
cantinas nas escolas, 
cada um deu sua 
ideia e opinião. 

Eu defendo que 
deve ter cantina, mas 
com níveis  
controlados de doces 
e gorduras, como por 
exemplo: podemos 
fazer que cada 
pessoa compre um 
chocolate, não dois 
ou três. 

Além disso, na 
cantina, pode ter 
vitaminas, que são 
saudáveis e muito 
gostosas. 

Finalmente, a 
cantina pode dar 
mais variações no 
cardápio.  

Concluo que 
comprando você vai 
ter as consequências 
que vai comprar algo 
que te faz mal e aí tá 
lidando com o 
próprio dinheiro. 
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Sara  
Adolecencia: 

namorar ou ficar? 
Na adolecencia, 

uma fase em que o 
jovem não tem opinião 
definida, fase de testes, 
de grandes emoções, é 
também uma fase de 
namoros e beijos, o 
chamado “ficar”. Mas 
será que tudo isso é 
próprio para essa 
idade? 

O ficar é uma 
relação onde ocorrem 
beijos, e caronhos, mas 
atenção, nada além 
disso! E dura minutos.  

A relação de 
namoro é bem mais 
seria, o casal 
estabelece relação de 
confiança , respeito e 
acima de tudo, 
amizade... mas de 
forma indireta, o 
namoro atrapalha os 
estudos, pois ambas as 
partes perdem a 
atenção, e o 
rendimento escolar 
começa a baixar, 
levando conseqüências 
para a vida toda.  

Pensando nisso, a 
melhor opção para esta 
fase é “ficar” sem 
compromisso ou 
preocupações, ou o 
namorar na relação de 
companheirismo que 
exige grande grau de 
maturidade? 

A escolha na 
adolescência  

Na adolescência, 
uma fase em que o 
jovem não tem 
opinião definida, fase 
de testes, de grandes 
emoções, é também 
uma fase de namoros 
e beijos, o chamado 
“ficar”, é questão de 
tempo, tudo não 
passa de experiência.  

A relação de 
namoro é bem mais 
séria, o casal 
estabelece relação de 
confiança , respeito e 
acima de tudo, 
amizade... mas de 
forma indireta, ele 
pode atrapalhar os 
estudos, em muitos 
dos casos, a falta de 
maturidade é 
principal causa do 
mal rendimento 
escolar, falta de 
atenção e até sintoma 
de tristeza, levando 
conseqüências para a 
vida toda.  

Afirmo, pensando 
nisso, a melhor 
opção para fase é 
“ficar”, pois evita 
compromissos, 
deveres e 
preocupações, 
deixando o namoro 
para o futuro 
próximo 

Qual opção? 
Na adolescência, 

uma faze que o jovem 
não tem opinião 
definida, fase de 
testes, de grandes 
emoções, e também 
uma fase de namoro e 
beijos, o chamado 
“ficar”, e questão de 
tempo, tudo não 
passa de experiência.  

O ficar dura 
minutos, 
normalmente ocorre 
troca de carinhos e 
beijos, mas nem 
sempre e assim, 
atualmente o 
adolescente não está 
se valorizando, fica 
com vários (as), em 
uma semana 
recebendo assim o 
apelido justo de 
“rodada, galinha e 
pegador e 
vassourinha”. 

Defendemos que 
ficar é melhor pois 
em nossa opinião 
evita compromissos, 
responsabilidades, 
reservando tempo útil 
para estudos, assim 
garantindo um 
proveitoso futuro. 

Por outro lado, 
namorar seria melhor, 
o casala estabelece 
relação de confiança, 
comprometimento e 
acima de tudo 
amizade, com 
conhecimento dos 
pais. 

Ainda assim, 
acreditamos que ficar 
é “curtir”, sem 
responsabilidades. 

 
 
 
 
 

Optar por cantina 
nas escolas 

Atualmente, 
observamos que, as 
crianças e 
adolescentes da faixa 
etária de 9 a 17 anos, 
estão com sobrepeso 
e são grande 
percentual da 
população obesa e 
com doenças do 
coração, diabetes, 
pressão alta e tantas 
outras doenças. 

O grande vilão da 
sociedade vem sendo 
os doces, as frituras, 
os industrializados, 
que geralmente são 
vendidos livremente 
em cantinas 
escolares. 

Com apenas 
R$1,50 é possível se 
comprar o chocolate 
“Snak”, rico em 
gorduras, que não 
sacia a fome e 
acumula as gorduras 
no corpo e matam aos 
poucos. 

A questão ter ou 
não uma cantina na 
escola é complexa, 
pois envolve o fato 
de que alguns alunos 
não têm o dinheiro 
disponível para 
comprar o alimento, 
porem, a merenda 
escolar é oferecida 
gratuitamente, 
possibilitando que 
todos comam sem 
desigualdade, 
evitando 
constrangimento e 
frustrações. 

Portanto, concluo 
que, a cantina deveria 
ser aberta uma vez 
por semana, 
possibilitando que os 
alunos optem por 
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comer o lanche 
desejado, praticando 
o hábito do 
alimentar-se bem, 
com frutas, verduras 
e legumes, e o ato de 
dividir com os 
colegas necessitados. 
Assim, gerando renda 
para APM, com o 
dinheiro voltado a 
melhorias para a 
escola.  

 
 
 
Daniela  
Namorar ou ficar 
Defendo que ficar 

é melhor, porque não 
atrapalha os estudos. 
O namorar pode 
atrapalhar os estudos. 

E tambe´m no 
namoro pode ter 
ciúmes e ate 
atrapalhar os estudos e 
também pode deixar 
as amizades dos dois, 
pode ficar meio ruim e 
também acabar com a 
amizade dos dois. 

 
 

Versão 19 maio 
Namora ou fica 
Muita gente 

namora, mas têm 
pessoas que não 
gostam de namorar 
mas sim de ficar. 

 O namoro pode 
atrapalhar os 
estudos porque tem 
pessoas que não 
presta atenção nas 
aulas e também, no 
namoro, pode até 
ter ciúmes e 
também pode 
atrapalhar os 
estudos. 

Pode deixar a 
amizade dos dois e 
também a amizade 
dos dois pode ficar 
meio ruim por 
causa do namoro e 
o fica não atrapalha 
as amizades. 

 A cantina na escola 
Varias crianças não 

gostam da comida da escola.  
Se tivesse uma cantina na 

escola, seria uma boa ideia, 
pois tem gente que não gosta 
da comida da escola.  

Defendo a cantina na 
escola pois muita gente gosta 
da comida da cantina ou se 
não aqueles que não tem 
dinheiro para comprar a 
comida da cantina traga de 
casa ou se não coma a 
merenda escolar. 

Portanto seria uma boa 
ideia ter uma cantina na 
escola.  

Joana  
????namorar ou 

ficar: qual o 
melhor???? 

Sobre a questão do 
ficar, não acho legal, 
pois você vai 
aproveitar da pessoa.  

Vamos pensar em 
uma laranja você 
chupa todo o bem, as 
coisas boas, e vai 

Versão 19 maio 
Namorar ou 

ficar: qual o 
melhor? 

Na fase da 
adolescência existe 
uma pratica de 
namorar ou ficar. 
Sobre a questão do 
ficar, penso que 
não é uma boa 
decisão, pois o 

Vale a pena discutir? 
Crianças de todo o mundo 

sofrem com um problema que 
chamamos de obesidade. Isso 
acontece por não se 
alimentarem corretamente.  

Nas escolas, existe um 
assunto muito discutido sobre 
cantina. 

Nas cantinas podem 
vender algumas guloseimas 
como chocolate, salgadinho, 
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jogar o resto fora no 
lixo. 

Isso também pode 
gerar uma gravidez 
indesejável, e sofrer as 
conseqüências 

Acredito que a 
melhor opção é o 
namoro, pois é uma 
coisa mais céria, para 
gerar frutos no futuro, 
e não simplesmente 
“abusar”. 

Você se guardar, 
por se você ficar, ficar 
com muitas pessoas, 
no futuro também, 
pessoas conhecidas 
que estudaram junto 
com ela vão falar.  

__ “Nossa é aquela 
menina que namorava 
com todo mundo...” 

Então defendo – o 
namoro você casa pra 
namorar pra sempre. 

adolescênte vai 
aproveitar a 
pessoa.(Vamos 
pensar em uma 
laranja você chupa 
todo o bem, e 
depois não vai mais 
utilizá-la.) 

Isso também 
pode ocorrer uma 
gravidez 
indesejável. 

Acredito que a 
melhor opção é o 
namoro, pois é um 
relacionamento 
sério, para gerar 
frutos no futuro, e 
não simplesmente 
“abusar”. 

Portanto, 
defendo o namoro, 
para casar pra 
namorar pra 
sempre. 

refrigerante, entre outros, mas 
só vender esses alimentos 2 
vezes por semana e vender 
todos os dias lanches frios, 
que são saudáveis, como suco 
natural,frutas, vitaminas, etc. 

Para a escola ter um 
controle sobre o que os alunos 
consomem,ter uma lista com 
os nomes dos alunos e 
anotarem tudo o que 
compram, mais não pode ter 
mais que 10 alimentos 
gordurosos ou coisas assim. 

E para quem tiver se 
alimentando muito bem, 
comendo só frutas, sucos, 
coisas saudáveis, concorrer a 
um sorteio que ocorrerá em 
todo o mês. Com isso, os 
alunos se interessam em 
comer alimentos que faz bem 
a saúde e perceber que ter 
uma alimentação saudavel é 
nutritivo e que dão muita 
energia comessar a se 
acostumar come o tipo de 
rotina   e melhorar muito 
contando também que evita as 
doenças.  

Portanto, cantina é uma 
boa opção.  

Lia  
Ficar é melhor 
 
          A melhor 

opção para o 
adolescente é ficar 

Porque? Porque 
namorar é uma coisa 
muito seria e, com 
isso, pode afetar os 
estudos, já a opção 
ficar é uma coisa mais 
suave que não afeta os 
estudos. 

Mais “ficar” não 
sair beijando qualquer 
pessoa por ai, você só 
fica com a pessoa 
quando você gosta 
dela e se você quiser, 
porque você não vai 
sair ficando com uma 
pessoa por dó e nem 

VERSAO 19 
MAIO 

Namorar ou 
ficar? 

Alguns jovens 
preferem a opção 
namorar, pois é 
algo mais sério, já 
outros jovens 
preferem a opção  
ficar que não é 
nada sério. Mas 
poucos de muitos 
jovens não prefere 
nem namorar e 
muito menos ficar, 
pois primeiro eles 
querem terminar os 
estudos e fazer a 
faculdade para 
depois pensar em 
namoro. Este é um 
tema muito 

NAMORAR OU 
FICAR 

Os jovens tem um 
assunto que é muito 
discutido que é o 
namorar ou o ficar. 
Alguns adolescentes 
preferem o ficar e 
outros namorar. 
Defendemos a opção 
ficar. 

Somos ainda 
criança, ainda sonos 
novos para namorar. 
Pois não tem 
compromisso muito 
serio. 

O namoro muitas 
vezes causa ciúmes 
entre os jovens pode 
também prejudicar os 
estudos. Já ficar não 
prejudica e nem 

Cantina na escola 
Acredito sim que pode ter 

cantina na escola, apesar de 
muita gente achar que na 
cantina só vai ter alimentos 
gordurosos, com muito 
açucar, etc, mas pelo 
contrário, pode ter muitos 
alimentos gostosos e sem 
açucar e gordura, como por 
exemplo: frutas, suco natural, 
lanche integral e vitaminas. 
Poderíamos também trazer 
nosso próprio lanche de casa.  

Algumas pessoas falam 
que o problema de ter cantina 
é que alguns pais de alunos 
não tem condições de dar 
algum dinheiro para seu filho 
levar na escola para comprar 
as coisas ai eles podem 
passar vontade, mas isso não 
é problema, pois podemos 
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porque uma pessoa 
quer que você fica 
com alguém.  

                               
A opção ficar é 
melhor para pessoas 
que ainda não tem 
noção doque está 
fazendo 

                           Já 
a opção namorar é 
para pessoas que já 
tem conciência doque 
está ou pretende fazer. 

Conclusão: ficar é 
a melhor opção para 
adolecentes entre 12 a 
15 anos. 

discutido hoje em 
dia. 

Eu defendo a 
opção ficar porque 
não é algo sério 
como namorar. O 
namoro muitas 
vezes causa ciúmes 
entre os jovens, 
pode também 
prejudicar os 
estudos. Já ficar 
não prejudica nem 
causa ciúmes nos 
jovens. 

Por tanto, 
defendo a opção 
ficar.  

causa ciúmes nos 
jovens. 

O adolescente não 
está pronto para esta 
fase da vida, ele tem 
que estar mais 
maduro para o 
namoro, pois 
primeiro eles querem 
terminar os estudos e 
fazer faculdade para 
depois pensar em 
namoro. 

Portanto, 
defendemos o ficar. 

dividir um com os outros e 
também os alimentos não 
precisam ser tão caros. 

A cantina não precisa ser 
todos os dias, mas sim uma 
ou duas vezes por semana, 
assim evitamos comer 
chocolate, doce, salgado, etc, 
pois isso pode levar á 
obesidade, colesterol, pressão 
alta, etc. 

Portanto, pode sim haver 
cantina na escola se houver 
alimentos saudáveis.   

Vivi  
Ficar ou 

namorar?acredito que 
o namoro é uma coisa 
mais seria, porque é 
uma responsabilidade, 
ou seja, um 
compromisso. 

Pode acontecer de 
você estar namorando 
e seu namorado não 
gosta de algumas 
amizades se você 
realmente gosta da 
pessoa você vai acabar 
a amizade por isso. 

O fiar é muitas 
vezes por diversão, 
não é uma 
responsabilidade , por 
isso muitos jovens 
escolhem ficar ao 
invés de namorar. 

Mas depende da 
pessoa, se ela quer um 
compromisso sério, 
ela escolhe o namoro e 
se ela só quer curtir, 
ela fica. 

Concluo que é 
melhor ficar, mas 
também depende da 
pessoa, do que ela 
quer para ela. 

 

VERSAO 19 
MAIO 

Ficar ou 
namorar? 

Namorar e ficar 
são coisas bem 
diferentes, o 
namoro é um 
compromisso, e 
tem o lado bom e 
ruin do namoro, o 
lado bom é que 
você sabe que pode 
contar com a 
pessoa quando 
prescisar e saber 
que a pessoa é sua 
tambén é ótimo. 

Porem, também 
tem o lado ruim de 
namorar, você tem 
menos contato com 
a família e muitas 
vezes, or ciúmes, 
pode estragar a 
amizade com outras 
pessoas do sexo 
oposto.  

Bem diferente 
disso, o ficar é na 
maioria das vezes 
por diversão, não é 
uma 
responsabilidade ,  
a pessoa fica com 
quem quer sem 
regras e restrições.  

CANTINA NA ESCOLA 
A cantina na escola é um 

assunto muito discutida entre 
os alunos. 

Alguns são a favor da 
cantina na escola e outros são 
contra. Se tivesse cantina na 
escola, teria mais alimentos 
variados e saudáveis, os 
alunos que não costumam 
comer merenda da escola 
poderiam experimentar outras 
coisas saudáveis na escola, 
mas não são todos os alunos 
que tem condições de 
comprar as coisas. 

Por esses motivos sou 
contra ter cantina na escola.  

Concluo que seria melhor 
se cada aluno trouxesse seu 
próprio lanche de casa, pois 
traria o que gosta e ninguém 
passaria vontade. 
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Por esses 
motivos, penso 
como sou uma 
“criança” ainda sou 
muito nova pra ter 
esse tipo de 
responsabilidade  
então no meu ponto 
de vista ficar é 
melhor. 

Naiara 
Namorar ou ficar 
Falaremos no 

namorar ou ficar qual 
é melhor 

Em primeiro lugar, 
o que é ficar ou 
namorar? 

Ficar é você no 
momento beijar e 
depois não acontecer 
mais nada, resumindo, 
você beijar e terminar, 
não quer mais saber. 

Namorar=não é 
mais nada de você ter 
um  relacionamento 
mais serio com aquela 
pessoa, não é igual 
ficar. 

Depende do caso, 
se você for muito 
novo, ér melhor fiar, 
pois você fica e depois 
volta como era antes, 
como expliquei em 
cima, não atrapalha 
nos estudos (“fico 
acabo”). 

E por outro lado, o 
namorar ter que ter a 
idade certa, depende, 
pensar se a ideia é 
boa, se o menino ou a 
menina é ciumenta e 
não deixa conversar, 
ter amizade, muitas 
outras coisas  

Portanto, depende 
o que for, a idade, etc. 

Namorar ou 
ficar 

Tem um assunto 
que é bastante 
discutidos entre os 
adolescêntes que é 
o namorar ou o 
ficar. 

Alguns 
adolescêntes 
preferem ficar e 
outros namorar, 
mas cada um tem 
sua preferencia. 

Defendo a 
opinião ficar, 
porque namorar é 
uma coisa muito 
séria e também as 
vezes a pessoa que 
namora tem 
bastante ciúmes , 
também há o caso 
de atrapalhar os 
estudos. O certo 
primeiro é pensar 
nos estudos para 
depois em namorar. 

Porém, defendo 
a opinião ficar.  

 

Cantinas nas escolas 
Vale a pena ter cantinas 

nas escolas municipais? Essa 
é uma questão que foi 
discutida entre os alunos da 
escola e falaram que é a favor 
das cantinas. 

Primeiramente, o lado 
bom é que tem alunos que não 
comem a merenda e então 
comeriam na cantina. 

Em segundo lugar, há 
alunos que falam que a 
merenda muitas vezes vem 
com formiga ou outros 
bichinhos e que então 
preferiam que houvesse 
cantinas.  

Também nas cantinas 
haveria mais variedade para 
comer. 

Acredito que seria bom, 
mesmo com os alimentos 
gordurosos, pode haver 
alimentos saudáveis como 
sucos naturais, frutas e 
lanches naturais, pois se só ter 
alimentos gordurosos, pode 
ficar com doenças. 

Em muito caso, poderia 
também ajudar aquelas 
pessoas “cheinha” a 
emagrecer. 

Alguns problemas é que às 
vezes os pais não aceitam de 
ter pois não tem dinheiro, 
uma solução seria que a 
pessoa que comprasse 
compartilhasse com o 
próximo, ou, se não, trazer 
alimentos de casa. 

Por tanto, defendo que 
deve ter por esses motivos e 
também acredito que não 
fique aberta todos os dias, só 
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uma vez por semana. 

Valdir  
Namorar ou ficar? 
Defendo a opinião 

de ficar porque é um 
relacionamento 
rápido, sem  
compromisso, tipo eu 
saio com meus amigos 
aí eu troco carinho 
com ele, ou seja dou 
beijos nele e no dia 
seguinte eu não tenho 
relacionamento com 
ele não tem 
compromisso. 

Já namorar, eu não 
apoio, porque ficar 
requer um 
compromisso uma 
responsabilidade tipo 
eu quero namorar aí 
eu tenho que ter 
responsabilidade por 
exemplo dar atenção, 
etc... mas eu acho que 
o adolescente não está 
pronto para essa fase 
da vida, por mim ele 
tem que estar mais 
maduro. 

Mas ficar porem 
tem a parte ruim, tipo, 
eles vão por apelido 
em você, apelidos 
ruins, minha opinião é 
essa. 

 
 

Ficar é a melhor 
opção! 

Defendo a 
opinião de ficar 
porque é um 
relacionamento 
rápido, sem  
compromisso, 
exemplo, eu saio 
com meus amigos 
aí eu troco carinho 
com ele, e no dia 
seguinte eu não 
tenho 
relacionamento e 
nem compromisso 
com ele. 

Já namorar, eu 
não apóio, porque 
ficar requer um 
compromisso uma 
responsabilidade 
exemplo eu quero 
namorar aí eu tenho 
que ter 
responsabilidade 
por exemplo dar 
atenção, etc... mas 
eu acho que o 
adolescente não 
está pronto para 
essa fase da vida, 
por mim ele tem 
que estar mais 
maduro. 

Então concordo 
com o ato de ficar. 

A cantina nas escolas 
Estávamos em sala de aula 

escolhendo o próximo tema 
para essas aulas quando 
pronunciaram o tema na 
cantina na escola. 

Eu defendo a cantina na 
escola, porque tem escolas 
que possuem alunos que não 
comem a merenda escolar, 
assim eles poderão comer na 
cantina. 

Mas sim, a cantina deve 
ter alimentos saudáveis, mas 
também não podem esquecer 
do “famosinho” chocolate, 
que vem arriscando a vida das 
crianças e adolescentes. 

Acredito que as cantinas 
escolares deveriam funcionar 
três vezes por semana, para 
que os alunos possam variar o 
cardápio com alimentos 
saudáveis; para que assim o 
dinheiro da cantina possa ser 
utilizado para melhorar a 
escola. 
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ANEXO X 

Jornais 
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ANEXO XI 

 

Transcrições 
19 de agosto de 2013 
PP 1: O que são combinados? Como a gente vai agir em relação ao outro, porque a gente vai agir em 
relação aos outros, porque a gente vai trabalhar muito assim, coletivamente e a gente vai trabalhar 
muito em grupo. Então, como a gente pode agir para trabalhar bem e trabalhar como se fosse mesmo 
uma redação de jornal. O jornal, gente, não é um trabalho para algumas pessoas?Tem gente que 
trabalha no jornal? Tem o repórter, quem mais trabalha no jornal?  
Sara 1: O editor 
PP 2: O editor, quem mais?  
Lara 1: Quem escreve rápido (faz mímica com as mãos indicando digitação) 
PP 3: Quem digita... Quem mais?  
Joana 1: O entrevistador 
PP 4: O entrevistador, quem mais? 
Joana 2: O repórter 
Lara 2: Já foi já ...  
PP 5: O repórter, quem mais? Tem aquela pessoa que 
Lara 3: Ah tem o filma... aquele que filma, o fotógrafo 
PP 6: O fotógrafo, quem mais?   
Grazi 1:  (ri de Lara) O que filma... 
PP 6: A gente tá falando do jornal escrito, tá? Não do jornal da televisão... 
Grazi 2: Ah tá, obrigado por ... (inc.). 
PP 7: Tem o revisor de texto, aquele que vai depois ver o texto, ver se não tem errinho de português, 
então pessoal, cada um tem um papel e é isso o que vocês vão ter. Então, o que a gente vai ter como 
regra pra gente trabalhar bem, o que a gente vai combinar aqui?  
Lara 4: (diante do silêncio da sala, a aluna comenta)Silêncio. 
PP 8: Ficar sempre em silêncio assim? 
Grazi 3: Bagunça. PV 
PP 9: Fazer bagunça, é isso? 
Grazi 4: Não falei nada, tava apontando [lápis] (risos) 
PP 10: como a gente vai combinar? 
Joana 3: todo mundo tem que participar. 
PP 11: Ótimo, o que que é participar pessoal? (silêncio). O que é participar alunos?  
Joana 4: Participar é quando, por exemplo... é quando o professor dá uma lição e você fazer, ler. 
PP 12: Só que quando acontecer por exemplo com aluno que não quer participar? O que a gente vai 
fazer com esse aluno que não quer participar?  
Lara 5: Incentivar.  
PP 13: Ótimo, incentivar os alunos que não querem participar, que mais pessoal?  
(não há resposta) 
PP 14: Esse aluno é importante para a gente? Ele é importante, sabe por quê? Porque se a gente ta 
falando que cada aluno vai ter um papel, se esse aluno não fizer o papel dele, quem vai precisar fazer? 
(Pergunta fechada, hipotética). 
Lara 6: Nós. 
PP 15: Os outros, né? Então tem uma amizade entre vocês? 
Alunos 1: Hum hum 
PP 16: Então vamos pensar no nosso jornal, será que eu vou querer sobrecarregar? Se eu não fizer o 
meu trabalho meu colega vai ter que fazer e eu vou ficar folgado? Eu vou ficar sem nota? Então, por 
que é que todos devem participar?  
PP 17: Por que vai ser um trabalho em (faço um círculo no ar com o dedo)? 
Lara 7: grupo. 
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PP 18: Grupo, vamos trabalhar em grupo de três pessoas. Então todos devem participar... Outra coisa 
alunos e... E ou para? E cumprir seu papel, pode ser? E se acontecer assim, eu tenho um grupo e meu 
grupo tá dando trabalho. Como você chama, bonitinha? Letícia? Carol? 
Iara 1: Iara... (está sentada com Grazi que não para de cutucar quem está perto) 
Grazi 5: Iara, ela é Raquel...  
PP 19: Por exemplo, eu tenho um grupo, e meu grupo não tá legal, vou pegar essas três aqui que  estão 
sentadas juntas (Carol, Iara e Grazi), a Grazi chega e fala: olha professora PP, PT, a Iara tá muito 
folgada, meu grupo... Então eu já falei com ela mas não resolveu, então vocês vão procurar a gente pra 
gente conversar com elas, em outro horário de aula, tá bom? O que mais pessoas, que a gente pode 
colocar como regra? De que maneira que a gente vai trabalhar? 
Lara 8: a gente pode colocar, por exemplo, nosso grupo vai super bem, e o da Naiara não tá indo 
muito bem, a gente pode ajudar elas? 
PP 20: uma conversa entre os grupos? 
Lara 9: É... 
PP 21: É, a gente pode pensar sobre isso sim. O que mais pessoal, só participação que garante que 
nosso grupo trabalhe bem? O que mais? 
Sara 1: Discutir juntos. 
PP 22: Discutir? Como que discute?  
Sara 2: Dar idéias (anoto na lousa) 
PP 23: isso é bem legal da gente discutir (Grazi continua virando para trás, pega material da Sara). 
Olha só, todo mundo tem idéias diferentes, não têm? 
Joana 5 : juntando tudo, dá uma só 
PP 24: mas como a gente vai fazer essa junção? 
(Grazi mexe com Iara) 
Sara 3: Na hora que tem que fazer, não pode ficar falando... 
PP 25: Isso(Concordância sem ponto de vista), mas como a gente vai dar idéias? Todo mundo pode 
falar? Como que vai ser isso?  
Sara 4: Ah, arrumado, cada um fala por vez... 
Lara 10: Ergue a mão... 
PP 26: ótimo, cada um fala por vez, erguer a mão, tá? Deixa eu falar uma coisinha para vocês (falo 
pausadamente porque estou anotando na lousa). Faz de conta que eu segui todas essas regras. 
Erguer... Eu fiz assim, ergui a mão e falei alguma coisa. Faz de conta que a gente tá discutindo assim, 
olha... Que cor vai ser a letra do nosso jornal? E daí eu falei assim: a letra vai ser vermelha porque 
chama a atenção. Daí a Jenifer levantou a mão e fala assim: que horas vai ser o recreio? Vocês 
perceberam? Eu to discutindo uma coisa ela fala uma coisa totalmente... 
Lara 11: Diferente 
PP 27: contrária. Então qual seria a outra regrinha pra gente? (Pergunta aberta-dimensão pragmática) 
Lara 12: Discutir... Não ficar muito desviando o assunto. 
PP 28: Isso (Concordância sem ponto de vista), considerar o que o outro  
Lara 13: fala 
PP 29: considerar (anoto) o que mais pessoal? Só isso tá bom? 
Alunos 2: Sim 
PP30: Tem coisa importante pra gente combinar ainda? Só a questão de falar e participar já tá bom? 
De combinado? E quando tiver idéias muito diferentes, a gente vai brigar com o colega?  
Alunos 3: Não. 
PP 31: o que a gente precisa fazer? 
Jenifer 1: Conversar. 
Lara 14: entrar num acordo. 
PP32: Legal, como que eu posso colocar isso?  
Joana 6: sempre entender o outro 
PP33: Ouvir o outro e procurar... 
Lara 15: entender. Entender? 
PP 34: pode ser. Só entender o outro? 
Lara 16: Buscar uma conclusão 
PP35: Pessoal, e no trabalho em grupo, como deve ser em relação aos colegas, aos professores? 
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Lara 17: Tem que... Respeitar os colegas. 
PP 36: e o que é respeitar os colegas?  
Lara 18: É... 
Sara 5: Não excluir eles, participar, ouvir a idéia dele e deixar que ele ouça a sua. 
PP 37: Como a gente pode resumir isso? 
Sara 6: Ouvir, participar, não excluir. 
PP 38: Grazi, anota para mim essas regrinhas? Mais alguma coisa? 
Lara 19: só. 
PP 39: Só? Pessoal, acho que aqui já temos algumas regras que dá para perceber como a gente vai 
trabalhar e se precisar nós modificamos algumas e incluímos outras. Você anota para mim, Grazi? (...). 
 
29 de agosto de 2013 
PP 14: (...) Gente, a pergunta seis, fala um objetivo, para que serve um artigo de opinião? O que vocês 
puseram? 
Joana 2: É uma história, relatar e descrever acontecimentos verídicos para denunciar e questionar uma 
situação, descrever e discutir um tema .. (eu digo e interrompo a aluna, que continua sua leitura) ... Um 
acontecimento de forma completa para que o leitor se informe sobre algo. Defender um ponto de vista 
por meio da argumentação. 
PP 15: Gente, o objetivo de um artigo de opinião não é tudo isso, é um só, para que serve um artigo de 
opinião? Para relatar alguma coisa, para descrever alguma coisa ou para defender alguma coisa? 
Lara1, Joana 3  : Defender alguma coisa... 
PP 16: Para defender um ponto de vista, tá? Então, (anoto na lousa o objetivo) qual poderia ser um 
tema de um artigo de opinião? 
Sara 1: O uso de boné 
 (...) 
PP 21: (...) Ô turma, então no artigo de opinião eu devo ter um posicionamento, por exemplo, estava 
sendo discutido pela mídia a maioridade penal, se a redução da idade com que as pessoas são julgadas 
deve ser diminuídas ou não. 
Lara 4: Porque se elas podem votar elas podem cumprir seus atos, porque... 
PP 22: Essa é a sua opinião, mas a gente tá falando do tema, o tema pode ser esse, mas tem gente que 
acha que não... Então o artigo de opinião tem sempre uma questão que eu chamo de questão polêmica, 
quem sabe me dizer o que é uma questão polêmica? 
Sara 4: É, que... Por exemplo, a mídia tem bastante questão polêmica, é o que todo mundo fala... 
PP 23: Questão polêmica é aquilo que pode ter mais de um posicionamento, ou seja, a pessoa pode ser 
contrária ou favorável, quem pode me dar um exemplo de alguma coisa que você pode ser contra ou a 
favor, fala Alice? 
(...) 
Alice 2: Polêmica? 
PP 25: Isso, uma coisa que dá para a gente discutir. 
Sara 5: Esse que você falou, da cadeia... 
PP 26: Da maioridade penal? O que mais? Quem pode te ajudar, Alice? 
 (...) 
Lara 6: Aquilo do protesto que ela falou... 
Sara 7: Protesto com violência e protesto sem violência...Como que chama? 
Karina 1: Vandalismo. 
Sara 8: Isso, isso aí. 
PP 34: Gente, vamos pensar, dá para eu ser favorável para defender uma ideia de que as pessoas vão 
se machucar, de que vai destruir o patrimônio público, que vai ser o protesto com violência? 
Lara 7: Eu acho que não, mas tipo assim, os políticos roubam muito. 
PP 35: Então peraí, não vamos misturar as coisas, dá para eu defender uma ideia de que as pessoas 
vão se machucar e vão destruir prédios? 
Lara, Sara, Joana, Eli 1: Não.  
PP 36: Dá para eu defender uma ideia sobre o racismo? 
Lara, Sara, Joana, Eli 2: Não! 
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PP 37: Posso ser favorável ao preconceito contra alguém? 
Alunos 1: Não. 
PP 38: Por quê? Grazi? 
Lara 8: Bullyng... 
PP 39: Por que isso fere os? 
Lara 9: O ser humano. 
PP 40: Isso, fere os direitos humanos. 
(...) 
PP 43: Grazi, eu quero que você participe mais, fale mais... Nós estávamos falando aqui sobre a 
questão polêmica. A questão polêmica então quem pode ler para mim, (anoto na lousa) Quem pode ler 
para mim? 
Lara 10: A questão polêmica é aquela que pode ter mais de um ponto de vista/posição. 
PP 44: Por exemplo, quem aqui, gente , é a favor de que... Do aborto, tem alguém que é favorável? 
Jenifer 3:   Ah, nossa, é a coisa que eu mais odeio que uma pessoa faz aborto! 
PP 45: Tá bom, mas aqui todo mundo é contra o aborto? 
Alunos concordam com a cabeça ou falam “é” 
Grazi 13: A menina só abortou por causa da mãe. 
Jenifer 4: Eu mato ela 
PP 46: Gente, todo mundo aqui é contra? 
Concordam que sim 
PP 47: Mas existe gente que é a favor? 
Alunos 2: Existe 
PP 48: Por quê? 
Lara 11: Porque ela faz, ela aborta. 
PP 49: Não, não é porque ela faz... 
Grazi 14: Mas pode ser a mãe, a mãe também faz ... (não entendo o que a aluna diz) 
Sara 9: Porque tá na mídia, um monte de gente fala também. 
PP 50: Então gente, essa é uma questão polêmica, porque tem mais de uma posição. Tem gente que é 
favorável tem gente que é contrária, tá bom? Agora se eu falar assim, vamos fazer uma questão 
polêmica sobre a cura do câncer, tem alguém que vai ser contra? 
Sara e Karina 1: Não! 
Lara 12: Tem. 
PP 51: Acho que não, não vai ser algo que vai trazer a cura... Então isso é uma questão polêmica? 
Lara 13: Aham. 
PP 52: Não é polêmica porque não tem duas posições contrárias, polêmica é só quando eu posso ser 
contrário ou ... 
Sara 10: A favor 
PP 53: Favorável. Lembra quando eu falei para vocês sobre o racismo? Dá para eu defender o 
preconceito contra as pessoas? 
Sara, Joana 1: Não 
PP 54: Não, isso fere os direitos humanos, não é uma questão que a gente possa defender. Então, 
artigo de opinião, primeira coisa, ele defende um... 
Sara 11: Ponto de vista, quer dizer, o que eu penso, então vou dar minha... 
Lara 14: Opinião  
Joana 3: O que ele tem que ter? Uma questão polêmica, ou seja, uma questão que dá para eu... 
Debater. Se eu falar assim para vocês, vou pegar o tema do aborto que eu já falei , vai ter gente que 
tem opinião favorável e vai ter gente que tem contrária, tá bom? 
Karina 2: Favorável a quê? 
PP 55; Favorável ao aborto. Não existe gente que é favorável? (aluna afirma com a cabeça) existe, e 
eles têm argumentos para isso. E existe gente... (inc.). Ô turma, vamos lá, o objetivo é defender um 
ponto de vista, questão polêmica é aquilo que a gente vai discutir. O que mais tem que ter num artigo 
de opinião? 
Sara 12: Tem que ter argumentos... 
PP 56: Tem que ter argumentos, o que é isso, quem de outro grupo pode falar para mim o que são 
argumentos? 
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Lara 15: É argumentar... 
PP 57: O que é argumentar?  
Joana 4: Se expressar... 
PP 58: Como assim? 
Lara 16: O que está acontecendo.  
PP 59: An? 
Lara 17: O que está acontecendo? 
PP 60: Não é relatar o que está acontecendo, quem mais pode ajudar? 
(Sara vira para Lara e fala alguma coisa) 
Joana 5: Usando as palavras... 
PP 61: Usando as palavras, usando a linguagem para argumentar, mas como eu argumento? 
Lara 18: Provas? 
PP 62: Pode ser, eu posso usar provas (anoto na lousa), como assim, posso dar um exemplo? 
Alunos 3: Pode. 
PP 63: Faz de conta, (...) eu estou falando do aborto, e eu vou falar um argumento de quem é 
favorável, um argumento das pessoas que defendem, por exemplo, as pessoas cujas... Que acreditam... 
As pessoas que sofrem um estupro e engravidam, tá? 
Karina 3: É isso que e eu ia falar... (fala muito baixinho, o final de sua fala é inaudível) 
PP 64: Então, tem pessoas que defendem o aborto nesses casos. Então olha lá, eu peguei um fato, qual 
que é? A pessoa que sofreu um estupro e transformei em um? 
Lara 19: Argumento 
PP 65: Argumento, ou eu posso falar assim olha, posso falar assim também: Sou favorável ao aborto 
porque tantos por cento de mulheres fazem abortos ilegais e em clínicas que não têm recurso e daí 
essas pessoas... (...) Morrem. Então eu peguei provas, eu peguei um dado de porcentagem de pessoas 
que morrem fazendo o aborto ilegal e morrem, tá? Então, gente, argumentar é eu pegar um fato e 
transformar isso em alguma coisa que vai sustentar a minha posição , vai dar base para minha posição. 
Dá para eu falar assim ó: eu sou a favor do aborto porque eu acho bonito?  
Alunos 4: Não. 
PP 66: Não, por quê? Porque isso não é argumento. 
Lara 20: É bonito, lindo (irônico) 
PP 67: Ou o contrário: porque eu acho feio 
Grazi, Sara, Joana e Karina: :Não.   
PP 68: Não, tem que haver argumentos, tá bom? 
Lara 21:  Alguma coisa que tenha a ver né, pelo menos... 
Joana 6: O bebê não pode se defender. 
PP 69: Então, o bebê não pode se defender, isso é um argumento, ô turma, olha lá, tem argumentos 
nesse artigo de opinião? (volto a corrigir os exercícios) 
Lara 22: Sim, claro. 
(...) 
PP 75: Isso, no artigo de opinião temos participantes do acontecimento, tem nome de gente, de quem 
participou? 
Sara 17: Acho que não, acho que tem provas. 
Joana 7: Tem. 
PP 76: Mas a gente não falou que o artigo der opinião é ponto de vista e argumentos 
Lara 26: Eu acho que não tem fatos não. 
PP 77: Eu posso pegar um fato para fazer meu artigo de opinião. Vocês lembram daquela moça que 
foi com um vestido curto na faculdade, a Geise Arruda? 
Alunos 5: Aham. 
PP 78: eu posso começar um artigo de opinião falando do caso dela? 
Lara 27: Não  
PP 79: Eu até posso falar: As moças podem ou não usar uma roupa... Mas eu vou ficar falando dela no 
artigo inteiro? Não, é só para exemplificar o caso dela. 
PP 80: Não necessariamente. Não precisa. É importante ter questão polêmica e argumentos... Tem 
contra-argumentos no artigo de opinião?  
Sara 18: Acho que tem. 
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Lara 28: Tem. 
PP 81: O que é isso, quem pode me falar, o grupo que fez? 
Lara 29: ele não é contra você ficar argumentando de alguma coisa? 
Sara 19:Ele argumenta sobre algo que aconteceu? 
PP 82: então vamos brincar, vamos brincar de ... fala pra mim, qualquer um de vocês...  
(...) 
PP 85: A brincadeira é assim, pode ser do aborto. 
Lara, Karina, Sara 1: Pode! 
PP 86: Vocês todos são contrários. Então vocês vão falar pra mim um argumento é... de quem é contra 
o aborto. 
Sara levanta a mão 
PP 87: Fala. 
Sara 20: O bebê que tá lá dentro não tem culpa que a mãe ou alguém fez com ela. 
PP (anotando na lousa, repete pausadamente) 88: O bebê não tem culpa . Daí eu falo assim, para 
você, você é contra, eu sou a favor.../ Lara interrompe. 
Lara 30: Mas eu acho, PP, que tem aquela pessoa que sofre, ela também não tem culpa disso 
PP 89: Mas daí eu falo assim para você olha, o bebê não tem culpa, por isso mesmo, ele não tem culpa 
e não merece uma vida privada de recursos básicos (vou anotando na lousa). Quer dizer, se ele vai 
nascer de uma família... De uma mãe... A mãe que só vai querer tirar o bebê quando ela não tem 
condição, se ele vai nascer de um lugar sem condição de dar educação, moradia, vestimenta e 
alimentação, eu falo pra você assim, olha, pra derrubar esse seu argumento aqui, eu falo, ele não 
merece uma vida privada de recursos básicos, porque ele não tem culpa, justamente. Daí você pega o 
meu argumento aqui, e vai reforçar, justamente ele não tem culpa aqui, ele não tem culpa aqui, mas 
nada impede que, você pode falar: tem gente que acha que o bebê não merece uma vida privada de 
recursos básicos, mas nada impede que ele utilizando os recursos do Estado, o Estado como nação, 
cresça, estude, e tenha condições de sobreviver, entenderam o que é contra-argumento? 
Lara 31: O que é uma vida privada? 
PP 90: Uma vida privada? É uma vida... Sem o recursos básicos, é uma vida a que se nega os recursos 
básicos. Então, entenderam o que é o contra-argumento, gente? É eu pegar uma coisa que é da posição 
contrária e fazer a meu favor. Você fala... eu falo não, ele não vai ser privado dos recursos básicos, ele 
vai ter ajuda do Estado, ... E ele vai se formar... 
Lara 32: PP, o contra e o favor são as mesmas pessoas? 
PP 91: Não, são pessoas diferentes. 
Lara 33: Aí tipo, esse reforça desse lado e esse... 
PP 92: Ô turma, eu posso ter contra-argumentos dentro do artigo de opinião? 
Alunos 6: Pode. 
PP 93: o artigo de opinião relata acontecimentos? 
Alunos 6: Relata. 
PP 94: Pra que que ele serve? 
Sara 21: Pra convencer o leitor. 
PP 95: Ou persuadir, vocês sabem o que é persuadir? Quem sabe o que é persuadir? 
Sara 22: Persistir? 
PP 96; Não.  
Sara 23: O que é? 
PP 97: Persuadir é convencer, con-ven-cer, mas convencer com base nos argumentos. (...) 
+++ 
PP 98: Ô turma, então toda vez, lembra... AO, eu vou ter que defender um ponto de vista e convencer 
o meu leitor. Tem conclusão no AO? Tem. O que é conclusão? É eu pegar tudo isso aqui, argumento e 
contra-argumento e... fechar a questão polêmica.  
Sara 24: tem que ter isso, não pode ter uma pergunta no final? 
PP 99: não, não pode, pergunta a gente só faz quando tem resposta, a gente não termina com pergunta.  
e... A gente não termina com pergunta. Ô turminha, lê a pergunta 8, Joana.  
Joana 8: o último parágrafo apresenta a conclusão do autor. Quais palavras introduzem essa 
conclusão? 
PP 100: gente, lembra que vocês leram o AO sobre o boné?  
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Sara 25: ahan 
PP 101: qual era a questão polêmica discutida? Fala pra mim, Paulo.  
Lara 34:  era sobre o boné 
PP 102: o que do boné? 
Sara 26: era sobre deixar... 
Lara 35: O argumento que era contra e o a favor. 
PP 103: Se você podia ou não usar o boné na escola.  
Aula é interrompida por uma aluna que bate à porta para falar com PP.PP chama atenção de Paulo 
porque ele não disse que não leu o jornal e pede-lhe que pegue o jornal para ler. 
PP 104: pessoa, a questão polêmica do artigo de opinião do jornal era assim... se devia ou não deixar 
usar o boné na escola, tão lembrados? Onde tava escrita a tese desse AO? 
Grupos procuram no jornal 
PP 105: o que vocês fizeram? 
Eli 3: Nos defendemos que o uso do boné deve ser proibido na escola 
PP 106: A tese, gente, é o que a pessoa vai defender. Como ela iniciou, ela não pôs “eu acho, na 
minha opinião”. Ela usou que palavra?  
Joana 8: Defender. 
PP 107: Ô pessoal, tem um contra argumento aí? No segundo parágrafo... o Jenifer, que outro verbo 
poderíamos usar aqui no lugar de defendemos? Ou outra expressão? 
Jenifer 5: defendemos? 
PP 106: Posso colocar: defendo ou defendemos, sou favorável... (anotando na lousa) 
Lara 36: Não pode colocar sou a favor? 
Sara 27: Não. 
PP 108: (continua anotando)... é melhor... 
Grazi: eu coloco “eu acho” 
PP 109: da próxima vez que você for escrever você vai pôr de outro jeito. Vocês podem pôr “o ideal 
é”..., há várias maneiras. Turma, o que vocês responderam na dez, as palavras que introduzem 
argumentos, o que vocês puseram? 
Eli 4: eu não pus  
PP110:Pessoal, eu vou encerrar aqui, já já vai dar o sinal, organizem os grupos (barulho) 
 
02 de setembro de 2013 

 
PP1: (...) Então, para que serve um artigo de opinião? Para que eu escrevo? 
Lara1: Defender o ponto de vista e persuadir o leitor. 
PP2: O que é persuadir mesmo, turma? 
Lara 2: É deixar ele (?), alguma coisa assim? 
PP 3: Não, persuadir... (aluno cria confusão com colega ao lado) Adriano, sabe o que é persuadir? 
Alice, você sabe o que é persuadir?  
(...) 
Adriano 1: Eu sabia, mas eu esqueci. 
PP 4: Anota então, gente. Persuadir, é isso aqui ó, (mostro projeção na lousa) convencer o leitor. 
Então, eu quero convencer o meu leitor, tá bom? O grupo coloca essa observação para depois vocês 
colocarem nos seus cartazes.  
(...) 
PP 5: Pessoal, questão polêmica, quem lembra como é, que a gente discutiu a aula passada?  
Sara 1: Questão polêmica é que... São  diversos lados de opinião 
PP 6: Isso 
Lara 3: Que é aquela que julga a favor e o contra? 
PP 7: Pode ser, eu posso chamar essa questão polêmica de questão? Controversa, tá? (...)  
(...) 
PP 10: Tem tese [no AO]?  
LARA 7: O que é tese? 
PP 11: O que é tese, alguém sabe? 
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Sara2: A gente esqueceu 
Eli 1: o que vou defender, não é? 
PP12: Isso, é a ideia que eu vou defender, vocês põem [no cartaz que irão elaborar]? (...)O turma, o 
que é um argumento?  
Lara 8: É argumentar? 
PP 13: O que é argumentar? 
Lara 9: Falar o que você acha 
Sara3: usar provas  
PP14: Usar provas, usar exemplos, falar alguma coisa que eu sei que serve para convencer meu leitor, 
ou para defender o meu ponto de vista, ok? Organização linguística, o que vai ter? verbos, que verbos, 
qualquer verbo de ação?  
Sara 4: discutir, defender e argumentar (aluna lê os verbos que estão projetados na lousa)  
PP 15: Não, verbos que servem para dar opinião, tá? Eu chamo de verbos opinativos, ou para fazer 
objeções, ou colocações, olha o exemplo que elas acharam, defender, cadê... discutir, entender... (PP 
refere-se às repostas dos alunos anotadas no caderno) 
Lara 9: acredito.  
PP 16: acredito, posso por aqui ó, concordo, discordo, tá, discordar, concordar (...) Olha lá pessoal, 
argumento são introduzidos com conjunções: como, pois e porque, tem mais alguma coisa?  
Lara 10: Aí do lado (aluna aponta onde está a projeção) 
PP 17: Qual coluna, gente? A tá, palavra que introduz argumento: outro argumento, além disso, 
segundo argumento, e palavra que introduz conclusão: portanto, é tudo junto, logo, eu pus aí para 
vocês, concluindo, não pus, gente? Tá? Então esse grupo aqui está ok, pode começar a fazer o cartaz 
(...). 
 
 
3 de outubro de 2013 
Momento 1: Adriano retoma as regras, PP e Adriano discutem sobre o comportamento do aluno 
Alunos sentados em grupo contribuem, mas ainda há muita conversa paralela, Caio brinca o tempo 
todo.  
Adriano 1: Redação do jornal “o estudantil”. (lê as regras: Todos devem...) 
PP 1: Agora vocês não vão perguntar pro Adriano por que ele tá fazendo isso? 
Alice, Lara 1: Porque ele não se comportou na aula passada. 
Adriano 2: Porque eles sabem, entendeu? 
PP 2: E você sabe? 
Adriano 3: Porque eu fiz bagunça na aula passada. 
PP 3: E hoje? 
Adriano 4: Hoje eu to quietinho. 
PP 4: Você... Adiantou você retomar os combinados? Vai adiantar? 
Adriano 5:  Vai. 
PP 5: Por que? 
Adriano 6: Porque...Não sei. 
PP 6: Ah, Adriano, eu não aceito “não sei” de vocês, vocês já são ...já tem condições de dar a opinião 
suas... 
Adriano 7: Ô PP, mas era só pra mim ler aqui, não era?! 
PP 8: Era para você retomar os combinados, eu perguntei se adiantou você retomar os combinados. 
PP 9: Por quê? 
Adriano 8: Não, ainda não adiantou, vai adiantar. 
PP 10: Ah, Adriano! 
Risos 
PP 11: Por que adiantou? 
Adriano 9: Porque sim. 
PP12: Porque sim não é resposta, gente, eu não aceito isso. Por quê? Adriano. 
Adriano 10: Ah, não sei, não sei falar isso. 
PP 13: Então fala do jeito que você sabe. 
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PP 14: O que essa atividade fez com você?  Você mudou alguma coisa? 
Adriano 11: Não.  
Peço para ele ler novamente em silêncio e falar o que mudou. 
Adriano 12: Li. 
PP 15: O que eu quero que você reveja a partir dessa leitura de combinados? 
Adriano 13: Ah, PP. o que está escrito aqui. 
PP 16: E você... 
PP 17: Nada o quê? 
Adriano 14: Discutir juntos 
PP 18: Você cumpre o seu papel de colaborar? 
(Aluno diz que vai mudar, PP passa palavra a PT). 
 
Momento 2: PT avalia aula anterior 
PT 1: Na aula passada, a PP retomou com a gente a questão da avaliação de vocês e de nós 
professores. Então eu quero retomar com vocês o seguinte, o que é avaliação, o que a gente aprendeu 
sobre avaliação na aula passada? 
PP 1: Que a gente se avalia a si mesmo. 
PT 2: Que a gente reflete sobre nossas atitudes, né, Adriano?! É isso que nós retomamos na regras, e é 
só refletir que basta?  
Alunos 1: Não. 
PT 3: O que que a gente tem que tomar?  
Iara 1: Fazer também. 
PT 4: Uma? 
PP 2: Atitude. 
PT 5: Atitude, com relação aos nossos próprios erros. Não é isso, ta? É isso que faz a gente... crescer, 
enquanto pessoa, enquanto estudante, enquanto cidadão, certo? Outro fator importante. Na aula 
retrasada, o planejamento da aula não foi possível ser feito, por falta de participação, né? 
Interatividade... E na aula passada, como foi? Vocês se lembram? 
Eli 1: Foi bom. 
Lara 1: A maioria das pessoas participaram. 
PT 6: Isso, foi ótimo, não foi? O rendimento não foi outro? 
?: Não. 
PT 7:  Nós não conseguimos acertar o texto. 
Lara 2: Foi, mas eu acho assim... Que não foi tão bom, porque se fosse bom as meninas não estariam 
aí. 
PT 8: Calma, Lara, foi sim, foi um avanço muito grande, numa aula inteira, não conseguiu-se corrigir 
metade do texto, refazer, melhorar o texto, já na última aula, apesar de ter, né, Jenifer?! Tirando esse 
inconveniente, conseguiu, não é isso? 
Eli 2: Sim. 
PT 9: Então, o que que aconteceu, 90% da sala entendeu que a participação  é importante, eu vi isso. 
Lara 3: mas agora, professora... 
PT 10: mas sempre tem um mas, sempre tem. 
Lara 4: Mas agora, as meninas, agora elas vão aprender, e vai ser bem melhor. 
PT 11: Exatamente, nossa próxima reflexão pode ser melhor, né, tá certo? PP. 
PP 3: Obrigada, PT, eu agradeço. 
PP finaliza sua fala dizendo que estudar nem sempre é divertido, ou seja, que algumas tarefas que 
precisam desenvolver requerem concentração e dedicação e não podem ser lúdicas. Avisa os alunos 
que um grupo de alunas fará a atividade de revisão de uma notícia. 
 
Momento 3: revisão de notícia conduzida por três alunas. 
PP 1: Então, pessoal, a Jenifer e as meninas vão conduzir a nossa revisão de texto, vamos lá, meninas. 
EXO 
[Alunos entregam textos para os grupos] 
PP 2: Explica, meninas, o que eles vão fazer agora.  
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Jenifer 1: Vocês vão ler esse texto, vão elaborar e vão ver o que tá faltando, o que vocês quer que tira, 
o que vocês quer que coloca...  
Eli 1: Assim, se quiser acrescentar no texto, grifar algo no texto, tipo assim, grifar uma data, se quiser 
acrescentar...  
PP 3: Daí vocês escrevem aí no texto e vocês vão... Falar e sugerir pra elas. 
(...) Vamos marcar um tempo pra vocês fazerem isso?  
Jenifer 2: 5 minutos.  
[alunos começam a trabalhar em grupos, Jenifer e Eli passam pelos grupos] 
Jenifer 3: Alguém tem dúvida?  
Lara 1: Professora Eli, sem ser os alunos, como que chama?  
Lara 2: É, tem os alunos, os educandos e como que chama o outro?  
 [Eli faz expressão de que não sabe, Jenifer passa pelas mesas, alunos a chamam]. 
PT 1: Discentes.  
 [Passam-se 4 minutos, Jenifer retoma a atividade] 
(...) 
Jenifer 4: Vamos lá, o grupo do Adriano, uma pergunta (+)(+)(+). Como podemos melhorar esse 
texto?  
Naiara 1: Ao invés de começar com “alunos”, começar com “os alunos”  
 (...) 
PP 4: (...) Você tem mais alguma [sugestão], Naiara? 
Naiara 2: “Participando do spelling be”, daí , entre aspas, soletrando em inglês. 
PP 5.: Ótimo, explicar o que é... Não é entre aspas, né, gente, qual é o sinal de pontuação que eu vou 
usar aí? 
Alice 1: Com... Entre parênteses! 
PP 6: Isso, parênteses, que servem para dar uma explicação.  
 (...) [Daniela levanta a mão] 
Jenifer 5: Pode falar, Daniela. 
Daniela 1: No “5 de agosto” pode pôr também de 2013 (em outra aula falamos da importância de 
especificar dados na notícia)  
 (...) 
PP 7: (...) Vocês acham que 2013 é importante colocar?  
Jenifer 6: É, porque depois vai ler alguém e vai falar, “mas que dia”? PV 
PP 8: Então põe aí 5 de agosto de 2013, o que mais o grupo tem pra falar? 
Naiara 3: Não sei se é uma boa ideia, mas eu tava pensando em colocar horas. 
PP 9: Tá, a gente pode pôr em que horas isso aconteceu (...). Eu não posso mais conduzir a atividade 
suas. Tenho que deixar elas. [saio da frente e do lado das condutoras da atividade] 
Jenifer 7: Tem mais alguma, Naiara? 
 [aluna nega com a cabeça] 
(...) 
Caio 1: Sabe onde tá “coordenado pela professora Soraia”, nós colocamos, é: Professora de inglês, 
Soraia.  
PP 10: Ótimo 
[...] 
Jenifer 8: Tem mais alguma, Caio? (...) 
Caio 2: Daí nós colocamos... “os alunos apresentaram no pátio da escola” nós colocamos “os alunos 
apresentaram no pátio da escola para que todos assistissem” 
[Alunos aguardam Iara digitar].  
(...) 
Jenifer 9: Algum grupo tem mais alguma sugestão? 
Joana 1: Como incentivo para que os alunos melhorassem e praticassem o inglês.   
 (alunos continuam a dar sugestões). 
 (Iara digita, professora-pesquisadora comunica que precisa sair da sala para atender a uma tarefa da 
direção, alunos ficam sob responsabilidade somente da professora - titular) 
PT 2: Olha, vamos lá para a sugestão da Karina.  
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Karina 1: Lá onde tem, é: “As finalistas foram: Naiara, Karina, Gabriela, Gabriele e Maria Beatriz 
que (+) passou por problemas de saúde e não pôde participar da final, mas foi conside/considerada 
(gaguejou) e recebeu premiação.” 
Sara 1: Isso, ao invés de a gente pôr uma das finalistas, a gente pode trocar isso por:  
Karina: Foi considerada, vírgula, e [recebeu premiação (Sara e Karina falam juntas)] 
[Iara digita]   
PT 3: (...) Vamos fazer leitura: “Os que participaram passaram por várias fases, até que chegaram ao 
final. A final foi no dia 30 de agosto de 2013. As finalistas foram”... agora continua Karina. 
Karina 2: O quê? Agora é a Sara. 
(...) 
Sara 2: Professora, eu acho. Professoras, eu acho legal a gente pôr... A série delas, tipo, a Naiara, é da 
nossa série. 
Karina 3 : A Karina do 7º A, Gabriela... 
Jenifer 10: Karina do 8º B. 
Sara 3: É, a gente pode pôr isso. 
PT 4: Tá, então, Iara, como é que a gente vai fazer, vamos por partes. 
Alunos começam a discutir a sala, série/ano de quem participou para completar o texto.  
PT 5: A Naiara, 7ºB.   
Eli começa a guardar material, PT dita para Iara, alunos conversam paralelamente 
Sara 4: Karina 8º ano. 
Lara 3: 8º B. 
PT 6: Só completar ali e... Pode ficar sossegado. 
Pssss 
PT 7: Alguém sabe, Gabi e Marli, em que salas estão? 
Jenifer 6: Gente, todo mundo sabe. 
?: Gabi é do 8º B 
PT 8: E a Gabi é do 8º A, é isso?  
PT 9: E Marli? 
Lara 4: 8º A 
Sara 5: Ah, e eu acho que no primeiro parágrafo... 
(Alunos discutem se Gabi é do 8º ano A ou B) 
PT 10: Iara, só termina isso aí, agora salva, desliga. Agora sim, pessoal, pode guardar o material 
 
10 de outubro de 2013 
PP 1: Esse material não é meu. Ô turma, vamos lá? Então, hoje a gente vai falar... Pessoas! (chama a 
atenção) ...sobre o artigo de opinião, o artigo de opinião. Gente, é um gênero que serve pra que 
mesmo? 
Lara 1: Pra expor sua opinião, sim ou não, a favor ou contra. 
PP 2: Isso, para expor sua opinião e pra convencer quem está lendo, viu?  
Lara 2: Como o negócio do boné lá? 
PP 3: Isso, fala Karina. 
Karina 1: PP, tudo isso que a gente tá trabalhando e tudo o que a gente fez, já é para planejar o jornal 
já? 
PP4: Já é para o jornal. É tanto que ele já tem um texto pronto, até arrepio gente, nós temos uma 
notícia pronta já. É a notícia do? 
Alice 1: Spelling Bee? 
PP 5: Spelling Bee. 
Lara 3: Já tem várias prontas já, não tem? 
PP 6: (...) Então eu estava pensando, alguém aqui já sabe fazer diagramação? 
Alunos 1: O que é isso? 
PP 7: De jornal? Diagramar jornal. Sabe como armar aquela coluninha? Alguém sabe fazer? 
Sara 1: Ah! Pode ser no Power Point? 
PP 8: Não, tem que ser num programa... Eu fiz o outro num programa chamado... 
Os alunos tentam lembrar 
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PP 9: Então se vocês aprenderem, se alguém souber me fala, se não vou dar para um outro aluno meu 
fazer isso, que ele mexe com isso. Que ao invés de eu dar pra ele eu dou pra vocês fazerem isso, tá? 
Sara 2: Tipo, tem um programa que sei, é um programa de digitação, ele não tem nada de slides essas 
coisas, e eu sei que tem lá, mas tem que procurar. 
PP 10: Tem micro... Micro... Ah eu sei, eu baixei pela internet.  
Lara 4: Microsoft? 
PP 11: Não, não é microsoft. Eu baixei pela internet é... Micro... Ah eu esqueci o nome, mas aí eu vou 
ver e depois eu passo pra vocês pesquisarem. 
Alice 2: (inc.) 
Alunos 2: É word. 
PP 12: Não, não é word. 
Sara 3: Excel? 
PP 13: Não. Não é esses nomes comuns assim, é outro nome depois eu vou mostrar. Gente, a PT então 
vai retomar com vocês as capacidades, eu queria que vocês fossem tomando nota tá?! Eu não vou 
escrever tudo certinho aqui na lousa pra vocês irem copiando não. O Caio, você tem caderno agora né? 
Bonitinho? Então olha lá, as capacidades de ação, viu Caio?! (fala chamando a atenção do aluno), 
repensar na questão do contexto quando a gente vai produzir qualquer tipo de texto, tá. Então vamos 
lá. 
PT 1: O artigo de opinião então serve para argumentar, não é? E buscar argumentos pra sustentar a 
ideia que a gente está querendo defender no caso, então quem que escreve basicamente? Quem que 
escreve o artigo de opinião? Quem que tem esse interesse? 
Sara 4: A pessoa que quer expor sua opinião. 
PT 2: Isso, a pessoa que quer defender o ponto de vista dela, certo? Muito bem. Qual que é o 
objetivo? 
Lara 5: É... Ai meu Deus! Expor o que... Sua opinião? É... 
PT 3: Vocês acabaram de falar agora. 
Sara 5: É isso, quer expor nesse tema. 
PP 14: O expor está certo, não é PT? Você tem que expor, mas além do expor é o que? 
Sara 6: É quando alguém quer ajuda e tem mais gente para poder apoiar. 
Lara 6: É para apoiar sua opinião? 
PT 4: Só apoiar, não é apoiar. Qual que é o objetivo... Eu estou aqui defendendo um pensamento meu 
com a Vivi, qual que é o trabalho que eu vou ter com a Vivi pra que ela acredite em mim? Nós já 
falamos em argumentos pra isso, pra conseguir o que dela? 
Sara 7: Que ela acredite. 
Lara 7: Acredite. 
PT 5: Então eu vou fazer o que agora? Como chama? 
PP 15: Lembra que a gente aprendeu esse verbo em uma das aulas? Quando eu quero assim... 
Lara 8: Justificar. 
PP 16: Existe a palavra justificar, mas não é bem essa não, é... 
Caio 2: ... (inc) 
PP 17: Con-ven-cer. 
Lara 9: Essa palavra que eu queria falar. 
Caio 3: Então. 
PT 6: Que é a mesma coisa que persuadir, não é? Lembra? 
Lara 10: Isso 
PT 7: Então o artigo de opinião, a pessoa que está escrevendo esse texto, ele tem o interesse de 
convencer alguém, persuadir alguém por meio dos argumentos que ele vai... 
Lara 11: Trazer. 
PT 8: Trazer, certo? 
PP 18: Posso dar um exemplo, PT? 
PT 9: Pode. 
PP 19: Do que é isso, por exemplo, gente quem aqui de vocês a mãe fala assim ó “Menino, vai lavar a 
louça pra mim!”. 
Alice, Lara, Vivi e Iara levantam a mão 
Lara 12: Vai cuidar do seu irmão. 
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PP 20: Aí vocês falam assim. Daí você fala “ai não quero”, “Ah, mas você tem que me ajudar, você 
está crescendo”. Olha sua mãe tentando te convencer. O que que ela argumentou com você? 
Lara 13: Não. Ela fala “ah, a mãe trabalha o dia inteiro, está cansada”. Pronto, convenceu. 
PP 21: Isso, isso. E aí depois vocês querem ir à festa. 
Lara 14: Ah, mas você lavou a louça? 
Os alunos conversam 
Lara 15: Aí a mãe te convence.  
Alice 3: Minha mãe também faz isso com minha irmã 
PP 22: Aí a mãe fala assim pra você “olha, você não vai à festa porque é de noite e você é muito 
criança para ir à festa”. Não é isso? 
Alunos 3: É, é. 
Lara 16: Olha, tem gente que... Tipo... tem... fazem  (inc.) com a mãe, essas coisas, mas eu prometo... 
Alice 4: Eu falo assim: “ah, mãe, deixa eu (inc.), eu não apronto não! 
Sara 8: eu falo que se meu irmão pode sair na rua eu também posso ir! 
Carol 1: sabe o que eu falo? Que minha mãe tá me prendendo, porque quando ela tinha minha idade 
ela saía e fazia as coisas. 
PP 23: O que você fala para sua mãe, PT? 
PT 10: É, mas ainda esse não é um argumento forte. Gente, vocês nunca pensaram assim, olha, para 
certas coisas eu sou criança e para outras eu sou adulto? 
Os alunos concordam e conversam 
Alice 5: pra umas coisa sou criança, pra outras eu não sou mais criança! 
PT 11: Mãe, eu quero ir naquela festa lá da minha colega. 
Alunos 4: Não, você é criança. 
PT 12: Aí a mãe fala “não, você não tem idade”. 
Os alunos começam a conversar, falar ao mesmo tempo. 
Lara 17: Escuta, gente, a professora está falando. 
PT 13: Para eu ir lá me divertir um pouco com minha colega no aniversário dela, é uma festa em 
família né?! Eu não posso ir porque sou criança pra ir, mas e na hora de eu ajudar você em casa não é, 
lavar a louça, cuidar do meu irmão eu já tenho idade suficiente? 
Os alunos concordam e aprovam o que foi dito 
PT 14: Você está sustentando uma...  
PP 24: Vocês perceberam, gente, que eu pego um fato e passo desse fato para argumento? É mas eu 
lavei a louça porque eu era? Já estou crescendo, mas então agora já que porque eu estou crescendo eu 
posso lavar a louça, então eu posso sair de casa. O que mais PT você quer falar pra eles retomarem aí. 
Vocês estão tomando nota conforme eu tinha pedido para vocês? 
Karina 1: O que é isso? 
PP 25: Anotando essas discussões nossas. 
PT 15: São valores importantes na hora de vocês escreverem o artigo de opinião de vocês. O que está 
escrevendo? Por que está escrevendo? 
PP 26: Isso.  
PT 16: Qual é a finalidade dessa escrita? Vou me basear, o que eu preciso para argumentar? 
Lara 18: O grupo do artigo de opinião... 
PT 17: Para fazer o meu leitor se convencer que estou certa. 
PT 19: Então vamos lá gente. O artigo de opinião precisa ter o quê?  
Lara 21: A opinião, ora. 
PT 20: Como a gente organiza o texto no artigo de opinião? A organização dele vai ser... Nós já vimos 
que tem que ter o objetivo, tem que ter os argumentos, tem que ter a base pra fazer a pessoa se 
convencer de que você está certo, não é? E como a gente organiza tudo isso na escrita? Como a gente 
pode escrever? Tem que ter introdução? Tem que ter o desenvolvimento? Tem que ter uma conclusão 
nesse texto? Como que é? Como escrever esse artigo? 
PP 27: Vou perguntar, daí vocês me falam. Tem personagem no artigo de opinião? 
Lara, Iara 1: Não. 
PP 28: Não, não. Personagem é criado, no relato não... 
PT 21: Citação. 
Lara 22: Artigo de opinião não pode ser inventado, tem que ser verdade? 
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PP 29: Ah sim, tem que ser um tema da atualidade, isso. O que mais que tem que ter? Vocês sabem ou 
não? 
PT 22: Pode ter fantasia? 
Alunos 5: Não. 
Sara 9: Tem que ter o que aconteceu, tem que ter a... 
PP 30: Não. Não é história. 
Sara 9: Não, eu digo tipo um fato, um fato ocorrido. 
PP 31: Ah tá. Isso, um fato que gere? 
Lara 23: Argumento. 
Sara 11: Polêmica. 
PP 32: Polêmica. Por exemplo, gente aconteceu um fato, é... Qual é um outro fato que vocês poderiam 
falar? Que mexeu com vocês? 
Karina 2: O ônibus que tombou. 
PP 33: Verdade isso? 
Lara 24: Aquele menino que matou a família inteira. 
Iara 1: Não foi ele. 
Lara 25: Não foi ele? 
Iara 2: Não foi. 
Os alunos 6: Quem foi? Claro que foi. 
Iara 3: Não sei. 
PP 34: Vou dar um exemplo que me veio agora, gente, vocês lembram quando aquela moça assim ó 
meninas. Quando aquela moça assim... Aquela Geisa Arruda vestiu uma roupa curta e foi para a 
escola? 
Lara 26: A Geisa Arruda. 
PP 35: Vocês lembram disso? 
Alice 7: quem? 
PP 36: Notícia, a menina vestiu uma roupa muito curta... 
Alice 8: Ela foi toda de rosa para a faculdade. 
PP 37: Dentro da faculdade. Vocês estão lembrados disso?  
Alunos conversam 
Alice 9: Hoje, tá mais famosa que minha avó. 
Lara 27: Eu também vou vir de shorts curtos, ficar famosa. 
Risos 
PP 38: Aí, gente, eu lembro que saiu um artigo de opinião assim ó, se a mulher pode usar... Pessoal!Se 
a mulher pode usar qualquer tipo de roupa em qualquer lugar, tá. Se essa... Esse preconceito... Ela foi 
vaiada né?! Ela foi... Ela sofreu aí por conta dessa roupa. Se isso é uma coisa da sociedade que 
enxerga a mulher de uma certa forma com sensualidade ou se a mulher é... Qual é o papel da mulher 
dentro da sociedade? Fala Karina. 
Karina 3: Eu acho assim, que quando aconteceu isso, tá ela resolveu ir com essa roupa para a 
faculdade. Primeiro, ninguém usa uma roupa dessa para ir para à faculdade, mas também acho que ela 
não deveria ser vaiada. Se ela quis ir, ela foi e... Só que na faculdade lá as pessoas não iam prestar 
atenção, por exemplo, na aula. Estão prestando atenção nela. 
PP 39: Por que então vocês vêm de roupa curta na escola? Não você, mas vocês... Eu digo vocês 
alunos. 
Joana 1: Eu não venho. 
PP 40: Quem falou “eu não venho não”? A Joana falou “eu não venho não”? Tá. Pensem então, tá?! 
Não precisa responder, só pensam no que a nossa colega falou. E não é só curta não, a roupa muito 
agarrada, barriga de fora, decote. O que mais PT? 
Jenifer 1: Aqui nesta escola, ninguém pode usar nada. Nunca vi decote e barriga pra fora. 
PT 23: Transparente. 
PP 41: Você nunca viu? Poxa, Josi. Nunca viu mesmo? (fala com ironia) 
Alguém bate na porta 
Alunos 7: Entra. 
PT vai à porta para atender 
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PP 42: Então, mas olha, vamos retomar aqui. Vamos nos ater no nosso artigo de opinião. Primeira 
coisa, nós precisamos ter uma questão? 
Lara 28: Polêmica. 
PP 43: Isso, o que é polêmica? Que causa? 
Lara 29: Polêmica (sorri) 
Sara 12: Que causa várias opiniões, opiniões diferentes. 
PP 44: Isso... Só isso? Questão polêmica? Tem que ter? Isso! Pode falar... 
Sara 13: Licença, Joana. (PP está na frente da lousa e Sara copiando) 
PP 45: Tem que ter, gente, uma coisa que eu chamo de tese. Quem que se lembra o que é tese? 
Lara 30: Tese... Ai meu Deus. 
Eli 1: O que vou defender. 
PP 46: Ótimo, lê pra mim que... 
Eli 2: Vou defender  
PP 47: Vou defender é a minha posição sobre isso. Que mais que tem que ter? Pode falar tudo. 
Eli 3: O argumento... 
PP 48: Isso. Vocês viram como vocês argumentam quando querem alguma coisa?  
Lara 31: Opa! (risos) 
PP 49: A Sara foi lá perguntar pra mim, o que ela ia ganhar de presente do Dia das Crianças. Ela usou 
um milhão de argumentos comigo, né?! Ela queria saber. 
Lara 32: A Sara? Ela queria ir lá na diretoria pegar giz, pasta de ocorrência... 
Sara 14: Ah, pediram para eu pegar giz fui lá e peguei. 
Risos 
PP 50: Finalizando, tem o que no artigo de opinião, meninos? Finalizando, tem o quê?  
Eli 4: conclusão. 
PP 51: Isso. O pessoal faltou... Deixa eu dar uma dica pra vocês, quando vocês forem...  
Caio se levanta 
PP 52: Onde você vai, Caio? 
Caio 4: A professora deixou eu ir beber água. 
PP 53: Você não pode aguardar um pouquinho? Quando vocês forem escrever o artigo de opinião, 
vocês vão ver que está faltando uma dessas coisas aqui ó (fala apontando para a lousa) tá bom? E eu 
quero que vocês observem o que está faltando. 
Joana 2: O objetivo. 
Lara 33: O que vamos defender. 
PP 54: Não, o que vocês já produziram, vocês vão analisar o que que tá faltando. O turma, vamos 
sistematizar essa informação aqui? Quem que é então o produtor do nosso jornal? Que escreveu o 
nosso artigo de opinião? 
Alunos 8: Os alunos. 
PP 55: Os próprios alunos da escola, não é? No nosso caso. Por que escreveram... 
Lara 34: Para expor a opinião deles. 
PP 56: Eu errei a pergunta aqui, bom. Por que... A pergunta que deveria estar escrito é para quem? 
Para que eles escreveram o artigo de opinião? 
Lara 35: Para informar os leitores?  
PT 24: Quem são os leitores? 
Lara 36: Os... A comunidade escolar. 
PP e PT 1: Isso. 
PP 57: Quem que é a comunidade escolar? 
Lara 37: O... A diretora, os professores. 
PT 25: Quem mais? 
Alunos 9: Os alunos. 
PP 58: Os outros alunos das outras salas. 
Lara 38: As serventes, as cozinheiras e também têm os parentes, os parentes. 
PT 26: Os familiares. 
PP 59: Pais, moradores do bairro. Por exemplo, Caio tem uma turma aí, a turma do 8º ano que vai 
falar sobre o lixo nos terrenos baldios. Isso interessa só para os alunos da nossa escola? 
Alunos 10: Não, para a sociedade. 
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Joana 1: Interessa as pessoas que moram aqui. 
Karina 4: Joana, não sei porque também... Os vizinhos jogam lixo na frente das casas, isso é muito 
perigoso, por exemplo, na... No apartamento onde moro entrou uma aranha desse tamanho (mostra 
com a mão) na casa da mulher. 
Os alunos começam a conversar 
PP 60: Ô gente, pra quem que a gente escreve o artigo de opinião? Pra quem que a gente escreve? 
Qual é o objetivo? Turminha, qual é o objetivo? 
Lara 39: É o objetivo? Expor sua opinião. 
PP 61: Expor... Caio, expor sua opinião e o que mais que escrevo? 
Lara 40: Defender. 
PP 62: Defender. E o que mais?  
Lara 41: É convencer? 
PP 63: Isso. Ô Caio, será que eu convenço você a participar da aula? Será que eu consigo persuadir 
você participar da aula? 
Caio 5: E o que é persuadir? 
PP 64: É a mesma coisa que convencer. 
Caio 6: Ah tá. 
PP 65: Tá bom? 
(...) 
PP 69: Ô turminha, e o que a gente vai colocar? Quais são as palavras que me ajudam a escrever o 
artigo de opinião? Vocês sabem? 
Lara 42: É... 
Sara 15: Por exemplo, para argumentar, não é? 
PP 70: Isso. Então, para argumentar eu posso usar o que? 
Sara 16: Por exemplo, para convencer você pode falar é... Tem que primeiro falar o dia né?! O dia 
não sei o que... 
PP 71: Não. Para ser artigo de opinião não precisa ter marcação temporal. 
Sara 17: Não tem que ter o dia? 
PP 72: Não. Só em notícia que precisa, artigo de opinião não. 
Sara 18: Aí tipo, precisa ser favorável, argumentador como a Eli falou. 
PP 73: Ótimo, ótimo. O que mais? 
Eli 4: Defendemos. 
PP 74: Ótimo. O que mais? 
Lara 43: Penso. 
Risos 
PP 75: De-fen-de-mos, penso. O que mais? Eu posso usar esse verbo aqui ó concordo 
Alunos 11: Discordo. 
PP 76: Discordo. 
Lara 44: Sou a favor.  
PP 77: Sou a favor. 
Lara 45: E não sou a favor? 
PP 78: Sou desfavorável. Então vocês devem usar essas palavras aqui. E quando eu pego, por 
exemplo, três argumentos. Como eu posso organizar esses argumentos? Que palavra que eu posso 
usar? 
Sara 19: Além, contudo... 
PP 79: Pera aí, ó isso aqui. Gente, se chamam os verbos esses aqui (mostra na lousa). Esse aqui é o 
“sou” é mais... Então o “sou” é o verbo, eu posso usar aqui? 
Sara 20: Além, contudo... 
PP 80: Além disso, eu posso usar assim ó em primeiro lugar. 
Aluno que não identifico 3: “Também” não pode? 
PP 81: “Além” está aqui ó? 
Alunos 12: Não. “Também”. 
PP 82: Também. O que mais? Eu posso usar o ainda. 
Aluno que não identifico 4: Contudo. 
PP 83: Contudo vai entrar em outro lugar. 



319	  
	  

(...) 
 
04 de novembro de 2013 
PP1: gente, como tem mais palavras que vão se repetir, eu vou deixar que vocês é.... que vocês façam 
isso como a última atividade, tá? 
Maria 1 (lê): 3-Há palavras que servem para organizar o texto, como: “primeiramente”,  
Jenifer 1(continua a leitura): “em segundo lugar”, “finalmente”, “além disso”.  
Lia 1:Onde poderíamos colocar essas expressões? 
PP2: Vocês apresentaram pra mim na última aula 3 argumentos,  não apresentaram? . Então onde 
podemos colocar essas palavras para organizar esses argumentos? O grupo que caiu com a atividade 3, 
o que vocês colocaram? 
+++ 
PP3: que palavra vocês vão por aí primeiro? 
Maria 2: primeiramente 
PP 4: primeiramente, Maria, onde? 
Jenifer 2: no primeiro parágrafo 
PP5: no primeiro parágrafo, lá em cima? 
PT 1: onde tá o primeiro argumento? 
Jenifer 3: eu não to enxergando  
PP 6: onde vou por primeiramente, essas palavras vão organizar o que no nosso texto? 
Lara 1: Os argumentos 
PP 7: Então primeiramente vem antes do que?  
Naiara 1: no segundo parágrafo 
PP 8: no segundo parágrafo por quê? Quem sabe me explicar? 
Sara 1: porque primeiro tá apresentando o texto, mas eu acho que a gente tem que por no primeiro 
parágrafo  
Eli 1: não...  
Sara 2: ... ah não, primeiro parágrafo a gente tá explicando o texto 
PP 9: tá apresentando o texto, né? Daí o segundo parágrafo ta apresentando o primeiro argumento, por 
isso, vamos por o primeiramente. Qual que é outra palavrinhas ou expressão que a gente pode usar 
dessas que eu apresentei para vocês, grupo? Os outros grupos podem ajudar o grupo da Maria. Grupo 
da Maria, vocês têm alguma sugestão?  
Maria 3: a gente pensou “Em segundo lugar” 
PP 10: isso, esse “em segundo lugar” vai apresentar o quê?  
Naiara 2: O segundo argumento 
PP 11: O segundo argumento, que não é o segundo parágrafo, viu gente? (PP anota: segundo lugar e 
fala). E aí, qual é outra palavrinha que a gente tem pra organizar o texto? E os argumentos? 
Jenifer 4, Maria4, Lia 2: finalmente  
PP 12: e já tem o além disso aqui, o que vocês preferem deixar? Finalmente ou além disso?  
Eli 2, Maria5, Lara2, Sara 3, Joana1: ...além disso 
PP 13: deixa assim? Ta... ótimo. Atividade do grupo 4, leiam pra mim? 
Eli 2 (lê): Há palavras que servem para introduzir a conclusão do texto, são as conjunções chamadas 
conclusivas, como logo, portanto, por conseguinte, assim. Qual delas o grupo escolhe e onde será 
colocada? 
PP 14: vocês sabem o que é a conclusão  do texto? 
Eli 3: final 
PP 15: final, fechamento. Daí tem várias palavrinhas aí, olha como vocês fizeram: vocês escreveram a 
palavrinha “conclusão”, mas tem palavrinhas que servem só pra fazer isso. Qual dessas vocês acham 
mais bonita e que vocês escolhem? Vamos ver quais têm? Vamos ler todo mundo: logo... 
Alunos 1: Portanto, por conseguinte e assim 
PP 16: Qual vocês escolhem? 
Alunos 2: portanto 
PP 17: portanto? O próximo grupo, o grupo 5, pode ler. 
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Sara 4 (lê): Há palavras que servem dar uma ideia de oposição, são as conjunções adversativas como 
mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Qual delas o grupo escolhe para usar e onde 
pode ser colocada? 
PP 18: vocês escolheram alguma palavrinha e acharam algum lugar em que elas podem ser colocadas?  
Sara 5: tem que ser no final... pra... só que a gente  não conseguiu ir até o final do texto 
PP 19: então vamos fazer assim, a gente vai ler o texto, na hora que vocês acharem um lugar, vocês 
me falam. 
Sara 6: tá 
PP 20: elas podem estar também ao longo do texto, tá bom, vamos ver se vocês acham um lugar pra 
elas 
Lara 2: (lê a atividade 6) 6-É comum que o último parágrafo do artigo de opinião, apresente a 
conclusão das ideias e propostas de solução para a questão apresentada, no caso, o uso de celular  na 
escola. O grupo deve pensar e escrever uma solução para essa questão.  
PP 21: gente olha só, essa questão aqui ela tem um problema, o problema é que quando a criança, o 
aluno traz o celular pra escola,  o que acontece quando a criança traz o celular pra escola? 
Lara 3: Acho que pode atrapalhar, não pode? 
PP 22: Ele pode atrapalhar a aula... então os problemas vocês já puseram aqui e a solução acho que 
também ta aqui: (Leio) “nada de ouvir música sem foninho, porque cada um curte um tipo de música” 
só que curtir é uma palavra meio assim, gíria, né, pode trocar também, “nada de passar telefonema” 
então isso daí já é a solução que vocês colocaram, vocês propuseram, eu sugiro que vocês coloquem 
esse ultimo parágrafo com  o parágrafo na conclusão, casando a conclusão nesse parágrafo. Pessoal, 
agora a PT vai continuar com vocês e vocês vão concluir esse texto pra mim. 
(Bate o sinal, PP  despede-se e sai) 
PT 2: Pessoal, vamos ler lá, a gente vai ver se... consegue acertar esse último então com vocês, certo? 
(...) O grupo deve pensar e escrever uma solução pra essa questão (conclusão). Então como a gente 
pode fazer lá? 
Lara 3: a gente pode colocar... é...deixa eu pensar “portanto, o uso do celular na escola pode ser 
permitido” 
PT 3: então vamos lá, vamos por parte, aqui ta dizendo assim: o grupo deve pensar e escrever uma 
solução p essa questão. Já tem a solução lá, não tem, que vocês tão colocando: “como nada de ouvir 
música sem foninho, porque cada um curte”, esse curte, a gente vão deixar ele lá? 
Sara 7: não, muito informal 
PT 4: que termo a gente pode por no lugar de curte? 
Lara 4: escuta 
Eli 4: gosta 
Iara 1: cada um gosta 
PT 5: gosta, escuta um tipo de musica, certo? Prefere ... 
Eli 5 e Iara2: prefere! 
PT 6: isso, vamo lá, “hora de usar só na entrada e saída nada de usar celular na sala de aula” 
Lara 5: eu não acho, eu acho que pode usar na entrada, no intervalo e na saída. Eu acho 
PT 7: mas a defesa já ta ali, vocês tão colocando ali já, certo, vai acrescentar então isso aí? “como 
nada de ouvir música sem foninho, porque cada um prefere um tipo de música”, repetiu música aí né? 
Não tá repetido? 
Lara 6: de som! 
PT 8:  “como nada de ouvir música sem foninho, porque cada um prefere um tipo de música”, então 
troca lá em cima ‘como nada de ouvir...” 
Lara 7: som! 
Eli 6: não! 
PT 9:como a gente vai fazer então? (Relê) “como nada de ouvir música sem foninho, porque cada um 
prefere um tipo de música”, 
Sara 8: pois cada um tem seu tipo preferido? 
PT 10: isso, melhorou 
Sara 9: então, pêra aí porque cada um tem... 
PT 11: o seu estilo musical não seria melhor?  
Alunos concordam.  
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Joana 2: não pode tirar esse prefere? Ficou estranho não ficou não? 
PT 12: cada um tem um estilo musical então? 
Lara 8: é... 
PT 13: melhor 
Joana 3: é 
PT 14: então vai, troca prefere por tem (aluna digita e ao terminar, alunos falam: Ponto final.)  
(Alunos discutem escolhas lexicais) 
(...) 
PT 21: ponto final. A gente vai concluir com portanto então? 
Lara 13: aham 
Iara 3: pode ser 
PT 22: portanto, o celular deve ser permitido na escola. Vocês acham que tá bom? 
Sara 16: portanto parece uma coisa muito... eu quero, entendeu? Concluindo acho que fica uma coisa 
mais... 
PT 23: só se a gente acrescentasse, um tipo de uma explicação. Portanto, o uso do celular na escola, 
é... se for usado adequadamente 
Eli 7: (inc.) 
Lara 14: pode ser 
PT 24:não é? Tá certo? Assim não fica tão seco do jeito que tá ali, né? O que vocês acham? 
Sara 15: portanto, o celular pode ser usado na escola... 
Lara 15: de uma forma adequada 
PT 25: sendo usado de uma maneira... 
Lara 16: sendo usada... 
PT 26: de forma adequada e responsável, né? 
Jenifer 5: Karina, fecha a porta? 
PT 27: isso, na escola tem uma vÍrgula, né? ++ e aí, ta bom assim? Jenifer, você lê ele inteiro pra 
gente desde o começo? 
Sara 17: professora, precisava por além (palavra sugerida em uma das atividades) 
PT 28: já colocamos  
Lara 17: posso ler o primeiro parágrafo? 
(PT consente)  
Lara 18:  

O uso do celular na escola 
 

O celular é um material tecnológico pessoal, fruto do avanço na área da tecnologia 
e da comunicação, que encanta as novas gerações envolvidas à sociedade digital. O uso do celular na 
escola é uma questão que é muito discutida entre alunos, professore e vice-diretores. O uso do celular 
na escola deve ser permitido.  
Primeiramente, o aparelho é usado como uma questão de segurança, deixando os pais informados para 
informar onde os alunos estão, além de ser usado para casos urgentes de comunicação.  
Eli 8: Professora, eu acho que tem muito “o uso” 
Sara 18: olha, professora, primeiro, a gente tem..., tem um negócio muito estranho 
Lara 19: é , também 
Sara 19: oh, profa,  “O celular é um material tecnológico fruto do avanço na área da tecnologia” , “O 
celular é um material tecnológico”, vírgula 
PT 29: tirar oh, “O celular é um material tecnológico pessoal, vírgula, daí eu to explicando, fruto do 
avanço na área da tecnologia, certo, então aí, vírgula, e que encanta as novas gerações que estão 
envolvidas à sociedade digital, certo? Aí vem ainda, O uso do celular na escola é uma questão que é 
muito discutida entre alunos, professore e vice-diretores. Aí de novo, O uso do celular na escola, vai 
ficar repetido mesmo? ++Heim, gente, heim pessoal, o uso do celular na escoa de novo, a gente vai 
falar? 
Eli 9: essa questão. 
(Eli relê) 
Eli 10: não, mas já tem questão também.  
PT 30: tá repetido, a gente podia trocar 
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Lara 20: tira essa frase aí. 
Eli 11: não pode ser “O celular na escola”, em vez de “O uso do celular na escola”, O celular na escola 
é uma questão que é muito discutida entre alunos, professore e vice-diretores e aí depois vem o uso 
PT 31: Esse aparelho deveria ser permitido  
Sara 20: O uso do celular na escola é uma questão que é muito discutida entre alunos, professore e 
vice-diretores, que concordam e discordam... ah, professora  
PT 32: vamos pra o segundo parágrafo, lê lá Jenifer 
Jenifer 6: em segundo lugar, se a escola tiver wi-fi, todos poderão consultar a internet sobre as aulas. 
PT 33: isso. 
Jenifer 7: Além disso poderão pesquisar sobre a matéria que está dada nas aulas. 
Iara 5: o aparelho também  pode ser usado para diversão, como jogar no intervalo, ouvir música e 
entrar nas redes sociais. Devia ser liberado na escola mas com regras e horários certos para usar. 
Lara 21: deixa eu, como nada de ouvir sem fone de ouvido, porque cada um tem um estilo musical, 
permitir o uso na entrada e saída da escola e nada de usar celular dentro da sala de aula, não passar 
telefonemas de dentro da escola, nem postar  fotos em redes sociais, até mesmo porque a escola pode 
ser prejudicada por ... a escola pode ser prejudicada por essas fotos. Portanto, o celular deve ser 
permitido na escola, sendo usado de forma adequada e responsável. 
PT 34: Muito bem, agora é o seguinte... 
Sara 21: professora: passar telefonema acho que é uma palavra muito estranha 
(...) 
 
25 de novembro de 2013 
PP 1: pessoal, bom dia, hoje nosso objetivo de aula é debater um tema polêmico e falar sobre ele. 
Antes, vou começar com algumas regras pra participa de um debate... no debate é assim, uma pessoa 
fala cada um de uma vez, eu preciso levantar a mão pra pedir o turno de voz, não da pra atropelar a 
fala do outro. Eu não posso virar e ficar de tstststtsst com o colega... no debate eu preciso considerar e 
ouvir o que o colega ta falando, por exemplo, meu colega tá falando sobre um tema e eu falo uma 
coisa que no tem nada a ver, eu considerei a fala dele? Vocês precisam ouvir pra tá atento o que ele tá 
falando. O que mais PT que eu preciso colocar sobre o debate? 
PT 1: o principal é isso, sempre têm no debate os pós e o contra, então se você discorda, tem que dar 
uma justificativa porque você discordou e porque você concordou. 
PP 2: gente, eu  vou precisar de duas pessoas  uma para ser o organizador o debate, o que é ser o 
organizador do debate? Por exemplo, se ergueu a mão juntos eu o Paulo, daí o organizador tem eu 
ficar atento e falar: olha, o Paulo  levantou a mão primeiro, depois a PP...  vai dando a voz, e outra 
pessoa que vai ficar atenta e outra pessoa que vai ta atenta anotando  o nome de que em ta falando, por 
exemplo, eu já falei 5 vezes e a Maria não falou nenhuma, isso não pode acontecer ... 
 a outra pessoa só pode falar de novo se todo mundo já tiver falado, ta?  
Você vai dando a voz? 
PT 2: vai marcar tempo? 
PP 3: não PT , a gente nem vai ter muito tempo para fazer essa atividade. O turminha, presta bastante 
atenção nessa discussão porque depois a gente vai fazer uma atividade sobre isso, então eu vou ler pra 
vocês ... a discussão nossa ser sobre o tema namorar ou ficar...  
PT 3: eu falei pra eles que eles iam gostar, que o tema era interessante. 
PP 4: (lê a proposta)Vocês devem sustentar ..., com argumentos. Quem gostaria de começar  falar? 
(...) 
PP 5 :vamos lá pessoal, a gente ta debatendo aqui sobre o tema namorar ou ficar, qual é o melhor 
opção para o adolescente? Então vamos lá pessoal, quem começa o debate? 
Karina 1: eu! vou falar agora não por mim, mas o que eu penso dos outros, assim 
(...) 
Karina 2: porque por exemplo,algumas meninas que tem aqui na escola, por exemplo, é.... nessa 
brincadeira de ficar, elas já ficaram com a escola inteira, isso é consequência de ficar, que eu acho... 
PP 6: na verdade você acha que ficar é bom ou ruim, por conta disso? 
Karina 3: eu não sei falar sobre isso 
PP 7: ela colocou que se as meninas ficam com  muitos meninos elas ficam ... 
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Caio 1: Eu acho que pra menina isso é ruim, porque os homens dão apelido pra elas de rodada 
Karina 4:  prato de microondas  
Risos  
PP 8: rodadas? numa linguagem mais formal a gente pode dizer que elas ficam difamadas, sabem o 
que é difamadas? Ficam com uma fama ruim, tá? Então, na verdade, isso que vocês estão falando vai 
contra o ficar, é uma coisa ruim do ficar... o que mais? 
Adriano 1: Eu acho que pro homem é melhor ficar 
PP 9: por quê? 
? eu nunca fiquei 
Adriano 2:  por causa que pro homem, namorar, pro homem, o homem  banca a mulher, eu acho 
Todos 1: Ahhhhh 
RS todos falam juntos 
PP 10: é uma posição  
Todos falam juntos 
PP 11: Pessoal, é um de cada vez 
Lara 1: Mão de vaca, se a menina quer tomar sorvete, alguma coisa assim, a menina que tem que pagar 
ainda? 
Grazi 1: nada a ver, cada um paga o seu 
Jenifer 2: ai que vergonha 
Todos falam juntos 
Grazi 2: lógico 
Todos falam juntos, risos 
Sara levanta a mão 
PP 12: então vai, Sara 
Sara 2: eu acho que é melhor... tipo, tem gente que é mais novinho, mas são mais maduros,  mas daí se 
um gosta do outro, qual é o problema de não namorar? 
PP 13: o problema de namorar 
Sara 3: uma coisa mais séria, aí, se ele já tem um pouquinho de idade, porque tem uns que já tem, tipo, 
uns 14 anos, ainda é novo, daí ele namora, eu acho que não vai ter nenhum problema nisso 
?: eu também não 
Sara 4: só que tem gente que...fica difamado, mas muito difamado, que nem a professora acho que de 
geografia disse ... e quando ela tem o apelido de rodada na escola, ela fica com todo mundo, aí a 
professora disse  que quando fica mais velho fica, a pessoa que fica com você vai saber, daí todo 
mundo vai saber, isso fica pra vida inteira 
(...) 
Sara 5: agora eu acho que ficar é melhor que namorar, namorar é uma coisa mais séria, e ficar... ah, 
todo mundo tá na mesma situação, por que não? 
PP 15: o que é bom no ficar pra você? 
Sara  6: a responsabilidade 
PP 16: ficar traz responsabilidade? 
Sara 7: não, a não responsabilidade 
PP 17: ah, ta, a irresponsabilidade então? 
Sara 8: quer dizer, não tem uma coisa... mais séria 
PT 4: compromisso, né? 
Sara 9: é isso aí, quem fica não tem compromisso 
(...) 
Karina 6: (inc) 
PP 18: a Karina colocou uma coisa interessante, vocês ouviram? Na verdade ela colocou-se contra o 
ficar por dois motivos que são importantes: atrapalha os estudos, pode causar sofrimento, o que vocês 
acham? 
Grazi 3: atrapalha namorar? 
PP 19: a parte de namorar atrapalha porque pode... causar o sofrimento por uma decepção, atrapalha os 
estudos, atrapalha outras atividades, ou outra coisa que a pessoa faça. O que mais vocês pensam sobre 
isso? 
(...) 
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Sara 10: o que você acha, ela te atrapalha?  
Discussão se perde porque alunos começam a questionar se João está namorando  
(...) 
PP 24: Vocês não acham... (há conversas paralelas) psss, a idade suas, vocês acham que é uma idade 
boa pra namorar, ou pra ficar... 
Lara 2: eu acho... 
 (...) 
PP 27: gente, olha a questão no meio, namorar ou ficar, qual é a melhor pro adolescente. E aí, o que 
vocês acham?  
+++ 
PP 28: então eu vou estipular quem vai falar que não falou ainda. Alice! 
Grazi 6: tem gente que quer falar, mas não quer, porque tá com vergonha 
PP30: mas aqui a gente ta entre amigos, não precisa ter vergonha 
Karina 10: e entre professores 
PP 31: e outra, não ta um julgamento aqui de ah, isso é certo, isso é errado. Eu tenho minha opinião 
formada sobre isso. 
Sara 11: então fala... 
Lara 3: qual é sua opinião, PP? 
PP 32: eu penso que o ser humano, ele é muito importante pra ter esse tipo de relacionamento que é 
tão passageiro quanto o ficar. Então, eu  não consigo conceber que eu vou lá, troco... é... alguns 
carinhos com uma pessoa, né e no outro dia a gente não tem nenhum relacionamento, talvez a gente 
nunca mais se veja... então eu penso isso. Pra mim, a desvantagem desse ficar é isso, o ser humano se 
torna muito imediato, muito passageiro. Grazi, vocês não podem conversar paralelamente. (Adriano 
levanta a mão) Vai, Adriano. 
Adriano 2: eu acho que namorar ou ficar... os dois é bão 
(...) 
Adriano 3: por partes, também, por causa que... pode atrapalhar... os dois pode acabar atrapalhando os 
estudos 
Jenifer 4: é, atrapalha os estudos também  
Todos falam juntos 
Grazi: não, não, por que atrapalha os estudos 
PP 33: alguém pode falar pra Grazi porque que atrapalha os estudos? 
(...) 
Lara 4: porque , tipo assim, você ta namorando uma pessoa, daí essa pessoa larga de você, acho que eu 
entendi assim, daí você vai ficar... você vai chorar, vai que você gosta muito dela 
Grazi 9: dela? 
PT 4: da outra pessoa 
Lara 5: daí você vai chorar, você vai sofrer e daí, tipo, vai atrapalhar seus estudos, você não vai prestar 
atenção na aula 
Grazi10: eu nunca prestei (risos), 
Lara 6: você vai começar ir mal na prova... 
(...) 
Adriano 4: quando você ta junto  com a menina tamem, tipo, se você fica junto demais, vai atrapalhar 
PP 34: você só fica pensando na pessoa quando você gosta demais. E tem a questão também que você 
passa mais tempo com a pessoa que você tá namorando ou ficando, não é 
Karina 10: mas o namoro... o ciúme no namoro é muito ruim 
Jenifer 5: (inc.) 
PP 35: o que Jenifer? 
Jenifer 6: sai ate morte nos filmes que eu vi na televisão, um homem matou um cara. 
Risos  
PP 36: ó, não é relato, gente, é argumento. O que mais, quem é que acha que ficar é melhor? 
Grazi 11: eu acho que os dois. 
PP 37: porque você acha os dois, Grazi? 
Grazi 12: porque no começo você quer curtir só e depois você quer aprender como é namorar ou não  
PP 38: e qual é a parte do conhecer só? 
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Grazi 13: o quê? 
Risos 
PP 39: conhecer só é o ficar?  
Grazi 14: é 
PP 40: e depois aprender outras coisas, isso que você falou é o namorar?  
Grazi 15: é 
PP41: mas e se você tivesse uma filha, o que você iria querer pra ela? 
Jenifer 7: eu ia deixar tudo o que minha mãe não deixou eu ia deixar ela fazer. 
Grazi 16: não, se sua mãe não deixasse você fazer aquilo você ia seguir um caminho muito ruim, 
porque se sua mãe fala uma coisa e daí você não presta atenção e você se ferra na vida, daí você falar 
por ela e ela já ta morta 
Todos falam juntos, risos, Joana levanta a mão 
PP41: gente a Joana tá querendo falar, fala, Joana. 
Conversas paralelas, Joana fala que gostaria que a filha namorasse 
(...) 
PP 42: gente, eu perguntei assim, se fosse sua filha, porque você ia querer que ela namorasse? 
Joana 2: ah porque tem mais compromisso, porque fica mais organizado, eu penso assim... 
(...) 
Karina 11: eu já penso  
Grazi 17: eu apoio ela 
PP 43: peraí, gente, ela tá falando, vocês e tão  atropelando a voz da colega. Karina, o que você falou 
que eu não ouvi? 
Karina 12: eu preferia ela namorando porque daí pelo menos eu tava sabendo onde ela tava talvez e 
dependendo onde ela estava... e ficando com a escola inteira, que nem nessa escola aqui... eu acho que 
... 
Grazi 18: rodada... 
PP 44: você iria saber melhor da vida da sua filha... e o Paulo? 
Alunos riem, brincam com ele, falam juntos, incompreensível 
PP45: Paulo, e aí, o que você acha que é melhor? 
Paulo 1: ficar 
PP 46: por que você acha que o ficar é melhor? 
Paulo 2: depois... ele começa a namorar (fala incompreensível).... homem fica lá, trabalhando 
Risos, todos falam juntos, a fala do aluno gera certa polêmica.  
Caio 7: o, ninguém escutou, eu não entendi nada do que ele falou 
PT 6: pessoal, vamos ouvir o que ele fala ate o final, depois que ele falar, daí  alguém levanta a mão e 
fala alguma coisa, é assim que funciona 
PP 48: Joana, você que ouviu, resuma o que ele falou. 
Joana 3: ele falou que a mulher fica deitadona, forgada, e o homem fica trabalhando 
Paulo 3: tem vez, né? 
Sara 12: tudo o contrário, Paulo! 
Paulo 4: tem vez! 
Grazi 20: tudo o contrário, o seu marido barrigudo, pançudo fica lá no sofá e você trabalha  
PP 49: gente , a gente ta falando sobre o namoro, ele quis dizer que a mulher fica sentada e o homem 
tem que levar tudo na mão dela 
Joana 4: é 
Conversas 
PP49: peraí gente, eu to resumindo a fala dele, escuta! ele quis dizer que a mulher fica sentada e o 
homem tem que levar tudo na mão dela e fazer as coisas pra ela. Quem quer rebater? 
Sara 13: acho que pra ele falar alguma coisa assim tem que passar pela experiência 
Todos falam juntos 
Caio 8: ergue a mão! 
PP50: exatamente, tem que falar um  de cada vez, levantem a mão. Quem quer falar sobre essa opinião 
do Paulo?  
Adriano 5: dos dois jeitos, também, tem algumas pessoas que o homem só trabalha e a mulher fica só 
folgando, mas tem... o homem fica lá jogado lá enquanto a mulher , empregada 



326	  
	  

Lara 5: muito difícil a mulher ficar parada, tá? Porque se ela tiver em casa e não trabalhando, ela 
simplesmente tá limpando a casa, fazendo comida pra você, no caso, comer... 
Ju 51: gente, vocês estão fugindo da discussão, nos estamos falando do namorar ou ficar 
Grazi 21: não é porque o ficar... 
(...) 
PP 54: fala Sara. 
Sara 14: é, como assim, tipo, a mulher ficar na casa, e daí ela é adolescente, ela tá estudando ainda, e o 
homem trabalhando? 
Caio 10: é 
Alunos falam juntos sobre isso 
PP 55:essa não é a nossa discussão... 
Sara 15: então, por isso que eu to falando 
Grazi 22 (que estava conversando paralelamente com Lara, sua voz se sobressai) a menina tá 
postando no facebook,  a menina grávida de 12 anos, a menina fazendo coração e aquela barrigona 
PP 56:vocês acham que essa menina chegou nessa situação por que; ela começou a namorar muito 
cedo ou a ficar muito cedo? 
Todos: ficar 
PP57: a ficar muito cedo? 
Jenifer 8: foi rápido demais 
Risos 
Grazi 23: se ela quisesse isso, ela faz, se ela não quiser ela não faz 
Alice 2: assim, se for forçado a fazer aquilo, ela pode abortar o filho, mas se ela no for... 
Grazi 24: mas se ela fosse forçada ela teria vergonha na cara de colocar a barriga dela no facebook 
(...) 
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