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RESUMO 
 
 

BANDEIRA, Kelly Cristina da Silva. “Este ano eu resolvi ser radical, resolvi trabalhar 
só com leitura”: a fala do professor de espanhol sobre o seu trabalho. 2013. 101f. 
Dissertação (Mestrado em Estudos de Linguagem) – Instituto de Letras, Universidade 
Federal Fluminense, Niterói, 2013. 

 

Este estudo tem como objetivo, a partir de uma visão dialógica de linguagem  
(BAKHTIN,2003) e dos estudos sobre o trabalho, especialmente,  a Ergologia  
(SCHWARTZ, 2002), analisar a fala de um professor de espanhol acerca do seu ofício, em 
especial para verificar  de que forma as prescrições e autoprescrições sobre o ensino da 
leitura nela aparecem.   Para tal, foram realizadas entrevistas por meio das quais  verificou-
se de que maneira os prescritos educativos, particularmente, os do âmbito federal, como os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), propõem o ensino de língua estrangeira 
visando à formação de um cidadão crítico, e de que maneira o professor sujeito da 
pesquisa, por meio de suas experiências e valores, estabelece a sua maneira de realizar o 
que foi prescrito. Além disso, buscou-se verificar de que forma o docente verbaliza antes e 
após a atividade as autoprescrições para seu trabalho. Os resultados das análises nos 
possibilitam perceber como as prescrições e as autoprescrições permeiam a atividade 
docente, além de revelar a maneira como o professor se investe no seu trabalho. 
 

Palavras-chave: trabalho docente; ensino de espanhol; leitura; prescrições. 



 
 
 

RESUMEN 
 
 

BANDEIRA, Kelly Cristina da Silva. “Este ano eu resolvi ser radical, resolvi trabalhar 
só com leitura”: a fala do professor de espanhol sobre o seu trabalho. 2013. 101f. 
Dissertação (Mestrado em Estudos de Linguagem) – Instituto de Letras, Universidade 
Federal Fluminense, Niterói, 2013. 

 

Este estudio objetiva, a partir de una visión dialógica del lenguaje (BAKHTIN, 2003) y de 
los estudios sobre el trabajo, especialmente la Ergología (Schwartz, 2002),  analizar el 
habla de un profesor de español como lengua extranjera acerca de su trabajo, en especial 
para  comprobar de qué manera  las prescripciones y las auto prescripciones aparecen en el 
habla. Con este objetivo se realizaron entrevistas con las que se comprobó cómo las 
prescripciones educativas, particularmente, las de ámbito federal, como los Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs), proponen la enseñanza de lengua extranjera con el 
objetivo de formar un ciudadano crítico, e identificar cómo el profesor sujeto de la 
investigación, a través de sus experiencias y valores, establece su manera de realizar lo que 
le fue prescrito. Además, se buscó verificar de que manera el docente verbaliza antes y 
después de la actividad las auto prescripciones para su trabajo. Los resultados del análisis 
nos permiten comprender cómo las prescripciones y las auto prescripciones  impregnan la 
actividad docente, además de revelar cómo el profesor se constituye  en su trabajo.  

Palabras-chave: trabajo docente; enseñanza de español; lectura; prescripciones. 
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INTRODUÇÃO 

 

O ensino do espanhol em nosso país remonta a 1919, ano em que essa disciplina foi 

institucionalizada no Colégio Pedro II  e onde permaneceu como optativa até 1925. Anos 

após a institucionalização da disciplina no colégio mencionado, observa-se a presença do 

espanhol no curso universitário de Letras Neolatinas, primeiramente na Faculdade 

Nacional de Filosofia, criada em 1939 e, após, na Universidade de São Paulo, em 1940, 

além de outras que as seguiram (FREITAS, 2011). 

 Como disciplina obrigatória nas escolas brasileiras, a língua espanhola é incluída 

pela primeira vez, na grade curricular do curso secundário com a Reforma Capanema, 

ocorrida em 1942. No entanto, no ano de 1961, com a assinatura das Leis de Diretrizes e 

Bases (LDB), houve significativa mudança no panorama do ensino de línguas estrangeiras, 

já que a citada lei desobrigou a presença destas como componente curricular obrigatório. 

Segundo Rodrigues  (2010), ao criar os  Conselhos Estaduais de Educação (CEE's) essa lei 

descentralizou as determinações acerca da educação no país, visto que tais órgãos 

tornaram-se responsáveis pela organização da estrutura curricular, completando o quadro 

das disciplinas obrigatórias e definindo aquelas que seriam incluídas como optativas, 

considerando a realidade e especificidade de cada região do país.  

Assim sendo, pode-se observar que em menos de vinte anos da implantação como 

disciplina obrigatória, o espanhol acaba saindo do espaço educativo, enquanto que 

permanecem o inglês e o francês na maioria das escolas brasileiras (DAHER, 2006). 

No ano de 1981, funda-se a primeira associação de professores de espanhol no 

Brasil, a Associação de Professores de Espanhol do Estado do Rio de Janeiro - APEERJ, 

cuja existência inspirou a criação de associações por todo o país, além de contribuir para o 

fortalecimento sobre as discussões no campo da língua espanhola em âmbito nacional. 

Posteriormente, no ano de 1984, após intervenção da APEERJ, inclui-se no currículo das 

escolas da Rede Estadual do Rio de Janeiro o ensino da língua  no 2 º grau (FREITAS, 

2011). Essa inclusão apontará para o novo rumo do ensino da língua espanhola no Estado. 
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A constituição do MERCOSUL, em 1991,  trouxe à tona o  tema espanhol no 

Brasil. No entanto, somente em 2005, com a sanção da Lei 11.161 que determinou a oferta 

obrigatória do espanhol no ensino médio, com matrícula facultativa por parte do aluno do 

ensino médio, facultando, também a oferta ao ensino fundamental, que o idioma voltou a 

ser discutido em âmbito nacional após quase desaparecer do currículo das escolas da 

maioria dos estados brasileiros com a LDB de 1961 (RODRIGUES, 2010). 

A partir dos dados anteriores, percebe-se que a configuração do ensino de espanhol 

nas escolas brasileiras modificou-se bastante desde a institucionalização dessa disciplina.  

Ao observar as diversas mudanças que incidiram ao longo dos anos sobre o ensino do 

espanhol na escola básica, interessou-nos lançar um olhar para aquele que, cotidianamente, 

é atravessado pela bonança e infortúnio dessa atividade: o professor. 

Assim sendo, este estudo visa a analisar as falas de um professor de espanhol dos 

anos finais do ensino fundamental sobre o seu o trabalho, por meio de entrevistas. O 

referencial teórico está calcado na concepção dialógica de linguagem (BAKHTIN, 2003) e 

nos estudos sobre o trabalho, especificamente, na abordagem ergológica da atividade 

(SCHWARTZ, 2010). 

Como elemento principal de meus questionamentos acerca do trabalho docente está 

o fato de atuar, há aproximadamente três anos, como professora de espanhol em turmas 

regulares de ensino fundamental e médio, em duas instituições públicas de ensino e, uma 

dessas instituições, o Colégio Universitário Geraldo Reis (COLUNI), estar integrado à 

Universidade Federal Fluminense (UFF). Em virtude do estágio supervisionado 

obrigatório, os licenciandos dos quatro últimos períodos do curso de Letras dedicam parte 

de sua carga horária discente a acompanhar as aulas ministradas em escolas de Educação 

Básica, dentre elas, o COLUNI. Além de participarem das atividades desenvolvidas em 

sala de aula, também têm como exigência a elaboração de um projeto de ensino para ser 

desenvolvido em uma das turmas em que realizam o estágio. Os licenciandos, orientados 

pelo professor da disciplina Pesquisa e Prática de Ensino da UFF e pelo professor 

supervisor, após observarem as necessidades específicas da turma, elaboram e submetem o 

projeto à avaliação e sugestão de ambas as partes, supervisor de estágio e professor do 

ensino superior. Após a fase de ajustes, o projeto é levado à sala de aula. 

Em meus contatos com as estagiárias de Português-Espanhol, observei que cada 

grupo, ao elaborar seu projeto, apresentava o objetivo de auxiliar a sanar algum 
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“problema” que surgia em sala de aula (cuidados com o patrimônio escolar, orientações e 

reflexões sobre a violência física e/ou verbal, conscientização de direitos e deveres dos 

cidadãos, entre outros), especialmente por meio de atividades de compreensão leitora.  

Logo, percebi em suas falas que por meio da proposta de leitura pretendiam contribuir para 

que na turma escolhida fosse aberto um espaço-tempo que possibilitasse a reflexão sobre 

temas constantes no cotidiano dos alunos e dos professores, mas que por muitas vezes 

tornavam-se opacos aos olhares daqueles profissionais tão envolvidos com as tarefas do 

seu ofício. A partir disso, repensei algumas questões acerca da atividade docente como, por 

exemplo, no momento em que o professor se depara com uma turma ou aluno que não 

respeita os demais, depreda o patrimônio público ou agride verbal ou fisicamente o(s) 

companheiro(s), qual a atitude a ser tomada? Isso faz ou não parte do ofício docente?  

Observei que nas falas e propostas de leitura dos licenciados estavam explícitos e 

implícitos determinados “deveres” do trabalho do professor como, por exemplo, o foco na 

leitura e a educação para a cidadania. Tal fato levou-me a repensar a atividade docente 

sobre a perspectiva dos estudos do trabalho e sua relação com a concepção dialógica da 

linguagem, já que constituíam prescrições para o trabalho do professor advindos dos 

documentos que norteiam o ensino de línguas estrangeiras na escola, como se pode ver 

abaixo, em um fragmento dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs): 

A aprendizagem de Língua Estrangeira é uma possibilidade de aumentar 
a autopercepcão do aluno como ser humano e como cidadão. Por esse 
motivo, ela deve centrar-se no engajamento discursivo do aprendiz, ou 
seja, em sua capacidade de se engajar e engajar outros no discurso de 
modo a poder agir no mundo social. Para que isso seja possível, é 
fundamental que o ensino de Língua Estrangeira seja balizado pela 
função social desse conhecimento na sociedade brasileira. Tal função 
está, principalmente, relacionada ao uso que se faz de Língua Estrangeira 
via leitura. (BRASIL/SEF, 1998, p.15) 

Para a realização do trabalho do professor de língua estrangeira do Ensino 

Fundamental, os PCNs orientam para o fato de que: 

[...] o uso de uma língua estrangeira parece estar, em geral, mais 
vinculado à leitura de literatura técnica ou de lazer. Note-se que também 
os únicos exames formais em Língua Estrangeira (vestibular e admissão a 
cursos de pós-graduação) requerem o domínio da habilidade leitura. 
Portanto, a leitura atende, por um lado, às necessidades da educação 
formal, e, por outro é a habilidade que o aluno pode usar em seu contexto 
social imediato. [...] A leitura tem função primordial na escola e aprender 
a ler em outra língua pode colaborar no desempenho do aluno como leitor 
em sua língua materna.  (BRASIL/SEF, 1998, p.20). 
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De acordo com o referido documento, conclui-se que a partir do ensino pautado na 

leitura ocorrerá a formação de um leitor ativo, caracterizado por Kleiman (1996) e  Solé 

(1998) como sendo um leitor consciente que sabe por que lê e que assume sua 

responsabilidade ante a leitura, aportando seus conhecimentos e experiências, suas 

expectativas e conhecimentos. 

Ao refletir sobre o papel desempenhado pelo professor de espanhol em aulas de 

leitura, verifica-se que em sua rotina de trabalho encontram-se envolvidos diversos textos 

que prescrevem para a realização de sua atividade. Há os textos que são elaborados por 

órgãos responsáveis pela Educação no país, estado, município, outros pela própria escola e 

ainda os que são elaborados pelo professor e que constituem uma autoprescrição. 

Observando tais questões, nosso objetivo de estudo, recai sobre como se constrói 

discursivamente a fala do professor de espanhol acerca do seu trabalho e de que forma tais 

prescrições aparecem nessa fala.  

Desse modo, esta pesquisa pretende articular questões de linguagem e trabalho para 

analisar as falas do professor, produzidas em situação de entrevistas, sobre sua  atividade, 

tendo em vista as autoprescrições e os possíveis documentos apontados pelo docente como 

norteadores de suas ações para a realização de seu ofício. No campo dos estudos do 

trabalho, pretendemos compreender como o discurso produzido pelo docente dialoga com 

os documentos prescritivos e como, ao reformulá-los, configura autoprescrições para o seu 

trabalho. Acreditamos, conforme a visão dialógica da linguagem, que o professor ao 

construir sua atividade por meio de seu discurso, dialoga com enunciados anteriores, além 

de revelar por meio de suas verbalizações como as prescrições e autoprescrições permeiam 

o seu ofício.  

Esta dissertação possui quatro capítulos. No primeiro, realizamos uma breve 

contextualização sobre o ensino de língua estrangeira pautado pelo viés da leitura. Para 

isso torna-se necessário compreender algumas teorias para então refletir sobre como 

relacioná-las ao ensino oferecido na escola. 

No segundo capítulo explanamos sobre os fundamentos teóricos que embasam esta 

pesquisa. Pelo eixo dos estudos sobre o trabalho utilizo noções advindas da Ergonomia 

situada e da Ergologia (SCHWARTZ, 2010). Pelo eixo dos estudos de linguagem,  

abordaremos os postulados da concepção advinda do círculo de Bakhtin (1979), com 



15 

destaque para o conceito de dialogismo como elemento inerente ao discurso. Por último, 

buscaremos relacionar a relevância das duas áreas citadas para a realização desta pesquisa.  

No terceiro capítulo, apresentamos os princípios metodológicos traçados para a 

coleta, seleção e construção do objeto de estudo, assim como apresentaremos a 

contextualização desta investigação.  

No quarto capítulo, desenvolvemos as análises com a da fala do professor de 

espanhol sobre o seu trabalho em aulas de leitura. 

Nas considerações finais, apresentamos nossas reflexões sobre o estudo 

investigativo pautando-nos nas teorias que fundamentam nossa pesquisa e relacionando-as 

com o nosso córpus, que tem por objetivo mais do que concluir ou apresentar soluções, 

busca levantar questões para futuras discussões sobre o trabalho docente. 
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1 AS CONCEPÇÕES E AS PRÁTICAS DE LEITURA  

 

 

Em nossos dias, acredita-se que a compreensão leitora seja fundamental para o bom 

desempenho em toda e qualquer área do conhecimento. Sabe-se que essa habilidade tende 

a ser determinante para o sucesso acadêmico e profissional de qualquer indivíduo. A leitura 

tem sido objeto de inúmeras pesquisas que, ao longo dos anos, vêm ganhando espaço entre 

os estudiosos da linguagem e dando origem a diferentes abordagens de ensino. 

As formas de conceber o ato de ler relacionam-se à percepção de como se processa 

a informação.  Para o modelo interacional de leitura  essa é entendida como resultante de 

um processo ascendente, no qual todo o sentido de um texto estaria encerrado nos 

elementos linguísticos que o constituem. Para os defensores desse modelo, o sentido do 

texto independeria do contexto de enunciação. Aqueles que advogam em favor da 

supremacia do modelo ascendente acreditam que, no ato da leitura, o sentido “contido” no 

texto seria como que “transfundido” para o leitor. Segundo Aebersold e Field (apud 

CAMPOS, 2007), o modelo ascendente contempla o ensino de leitura pela decodificação 

das estruturas do texto. Para os autores, o texto é tido como única fonte de informação e, 

durante o ato de ler, o leitor pode extrair todas as informações ali contidas por meio da 

decodificação das palavras, frases e períodos. Como o modelo advoga que o conteúdo está 

no texto, subtende-se que a leitura ideal é aquela que extrai a maior quantidade de 

informação, não admitindo nenhum grau de negociação de sentidos. 

Em um movimento inverso, o modelo descendente de leitura deixa de priorizar o 

texto como fonte de informação e passa a priorizar o leitor e sua relação com o texto. De 

acordo com Aebersold e Field (apud CAMPOS, 2007), a leitura é aí concebida como um 

processo que se constitui a partir da ativação dos conhecimentos prévios do leitor. Na visão 

top-down a leitura se daria, assim, em um movimento que parte do leitor em direção ao 

texto. Segundo essa concepção, os sentidos não estariam no texto em si, mas seriam 
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aqueles que cada leitor lhe atribuísse. Segundo Junger (2002, p.25), os pressupostos 

básicos desse tipo de leitura são: 

(1) o leitor proficiente avalia e controla o processo de compreensão 
através do uso de estratégias adequadas para cada caso; (2) as 
informações não-visuais presentes na memória do leitor são mais 
importantes do que as que aparecem no texto, comandando o que se vê 
(ou não) no material lido durante o processo; (3) os conhecimentos de 
mundo de cada indivíduo estão organizados em sua mente sob a forma de 
esquemas, cadeias de interrelações que arquivam dados típicos e 
genéricos de cada experiência, permitindo inúmeras realizações; (4) a 
leitura implica previsões, as quais permitem antecipar o que se lerá e 
descartar opções inadequadas; e (5) ao contrário da ênfase na 
transposição da escrita para um código oral, típica  no enfoque “bottom-
up”, o conceito de leitor desse modelo reconhece as convenções próprias 
e específicas do discurso escrito. 

Em uma visão mais contemporânea, estudiosos das ciências da linguagem 

(KLEIMAN, 1992; MOITA LOPES, 1996; MARCUSCHI, 2008) conceberam a leitura 

como fruto de um processo sociointeracional. Por volta dos anos 80, o texto passa a ser 

compreendido como uma ação social resultante do diálogo entre autor-texto-leitor, no qual 

a leitura se concebe como interativa. Segundo afirmam Fávero e Koch (2005, p.21), “no 

plano do conteúdo, os significados ordenados de todos os signos do conjunto do texto 

podem ser designados de sentido”. O modelo sociointeracional revela a preocupação de se 

conjugar o ensino/aprendizagem de leitura com o componente social, histórico e cultural 

do indivíduo. Nessa visão, o leitor, sujeito portador de esquemas mentais resultantes das 

vivências acumuladas ao longo de sua existência, perfazendo um determinado contexto de 

enunciação, contrastaria seus conhecimentos prévios com o conjunto de novas 

informações, construindo seu próprio repertório de sentidos para o texto. O leitor 

proficiente seria, então, aquele capaz de percorrer as pistas deixadas pelo autor de um texto 

carregado de informações marcadas por um determinado contexto específico. A tarefa de 

compreensão leitora não se limitaria, assim, ao simples processo de reconhecimento e/ ou 

“extração” de informações. Nessa perspectiva, a leitura proficiente seria entendida como a 

capacidade de compreensão de um conjunto de informações dadas em um determinado 

texto sócio-historicamente situado, a partir da ótica de um sujeito leitor que traz consigo 

um acervo de saberes próprios. 

De acordo com Marcuschi (2008), ainda que atualmente haja maior consciência de 

que o ato de ler está além da simples extração de informações, nota-se que a mudança no 

cenário educacional tem sido ínfima. O que se observa com bastante frequência, ainda na 
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escola dos dias de hoje, é que o texto é tido como o veículo que transporta a verdade 

absoluta. Nesse contexto, o que determina o sucesso ou insucesso do aluno é, justamente, a 

capacidade de acessar e reproduzir a verdade professada pelo autor do material didático e 

acatada pelo professor que lhe deve subserviência. Nesse cenário, a compreensão do texto, 

muitas vezes, limita-se à exigência de mera identificação da resposta ‘certa’, ou melhor, 

aquela que o professor considera apropriada. Raramente se observa, na prática da sala de 

aula, a concepção de leitura como processo interativo centrado na busca daquilo que 

cremos ser as marcas deixadas pelo autor. Geralmente não são permitidas, nesse contexto, 

outras leituras que não sejam compatíveis com aquelas que o professor toma como 

verdadeiras. 

Marcuschi (2008) analisa os tipos de perguntas nos exercícios de compreensão de 

livros didáticos de língua portuguesa e propõe a seguinte categorização: (a) a cor do cavalo 

branco de Napoleão - questões que podem ser respondidas pela própria formulação; (b) 

cópias - questões que são realizadas a partir da cópia de frases ou palavras; (c) objetivas - 

questões que indagam sobre conteúdos inscritos no texto; (d) inferenciais - questões que 

exigem conhecimentos textuais agregados aos contextuais, enciclopédicos e a análise 

crítica; (e) globais - questões que levam em conta o texto como um todo e aspectos 

extratextuais; (f) subjetivas - questões que em geral têm a ver com o texto, porém apenas 

de maneira superficial já que a resposta fica à critério do aluno; (g) vale-tudo - admitem 

qualquer resposta, a ligação com o texto é apenas um pretexto; (h) impossíveis - exigem 

conhecimentos externos ao texto; (i) metalinguísticas - indagam sobre questões formais, 

geralmente, da estrutura ou do léxico do texto.  

Segundo o autor, a compreensão de um texto não se refere ao  mero ato de extrair 

informações mediante a leitura superficial,  porém essa ainda é uma realidade muito 

comum nos livros didáticos (MARCUSCHI, 2008, p.270):  

Tudo indica que a questão acha-se ligada em especial à ausência de 
reflexão crítica em sala de aula. Pois o trabalho com a compreensão 
dentro de um paradigma que se ocupa com a interpretação e análise mais 
aprofundada exige que se reflita e discuta o tema e isto não é uma prática 
comum em sala de aula. As próprias análises dos LDs, na avaliação do 
MEC, revelam esse descuido. 

E conclui (MARCUSCHI, 2008, p.270): 

Considerando a leitura como uma atividade social e crítica, poderíamos 
encaminhar uma nova proposta de construção de uma tipologia de 
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perguntas. Por exemplo, observar se elas têm caráter crítico, se elas 
consideram o aspecto multimodal dos textos e se elas dão conta da 
atividade solidária desenvolvida na leitura de testos em situações de vida 
diária. 

A visão de leitura a que estamos afiliados parte do princípio de que a compreensão 

textual é fruto da interação entre a informação – sociohistoricamente situada – dada em um 

texto e o acervo de informações que o leitor traz consigo para a leitura desse texto, ou seja, 

seu conhecimento de mundo. Acreditamos que a maior ou menor habilidade em acionar 

esquemas mentais esteja diretamente relacionada à leitura proficiente, o que, em nossa 

opinião, aponta para a necessidade de se munir o aprendiz de línguas com uma série de 

estratégias capazes de potencializar sua habilidade leitora. Tais observações indicam a 

importância do desenvolvimento sistemático de estratégias específicas relacionadas à 

leitura de textos, o que tem sido objeto de estudo de diferentes abordagens, dentre elas o 

ensino de línguas estrangeiras para fins específicos. Dessa forma, o  Projeto Nacional de 

Ensino de Inglês Instrumental, The Brazilian ESP Project, é objeto de nossa próxima 

seção.  

 

1.1 A leitura e o Projeto Nacional de Ensino de Inglês Instrumental  

 

O ensino de leitura em língua estrangeira ganhou força no Brasil a partir dos anos 

80, no então chamado Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e Ensino de 

Línguas da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Sob a coordenação da 

professora e pesquisadora Maria Antonieta Alba Celani  iniciou-se  o Projeto Nacional de 

Ensino de Inglês Instrumental – The Brazilian ESP Project. Em parceria com 

Universidades de todo vários estados do país e, posteriormente, com a participação das 

Escolas Técnicas Federais, o Projeto ESP apontou novos rumos para o cenário de 

ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras em âmbito nacional (CELANI, 2009). 

Segundo Celani (2009, p.23), percebe-se a proposta de uma nova abordagem para o 

ensino de línguas estrangeiras que parte da análise das necessidades de diferentes situações 

de ensino e não são determinadas por autores de materiais produzidos para um ensino mais 

“genérico” da língua: 
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Fizemos, e continuamos a fazer, mudanças: nos hábitos de estudo não 
produtivos, na tradição de transmissão de conhecimento pelo professor, 
no entendimento do papel do professor e no do aluno, nos procedimentos 
considerados apropriados em uma aula de inglês. Insistimos na 
aprendizagem com um propósito bem definido, no desenvolvimento de 
estratégias de aprendizagens saudáveis. Saímos de uma situação de 
necessidades definidas por livros didáticos e não pelo contexto. Tomamos 
decisões sobre conteúdos, materiais didáticos e metodologias baseadas 
nas razões para aprender e não em imposições decorrentes de políticas do 
momento ou de ditames da moda. 

Inicialmente, a ênfase especial em leitura resultou de um estudo que apontava para 

a necessidade de se aprender a língua inglesa como meio de acesso à informação científica 

e tecnológica. Tendo em vista o resultado da análise de necessidades realizada no início do 

Projeto, empreenderam-se esforços para a capacitação dos docentes envolvidos. O Projeto 

ESP visava, então, ao aperfeiçoamento do inglês com foco na habilidade de leitura dos 

pesquisadores, técnicos e professores de diversas áreas do conhecimento do país. Assim, 

iniciou-se a implantação do Projeto ESP (CELANI, 2009, p.36). 

O projeto de ESP enfrentou grande resistência por parte de muitos professores que, 

devido a concepções sobre o ensino de línguas arraigadas na tradição áudio-oral, não 

contribuíam para a sua imediata implantação em ampla escala. Além disso, os professores 

demonstravam insegurança para ensinar o inglês de uma área que não dominavam. 

Segundo Celani (2005, p. 396): 

O medo de disciplinas “técnicas” levava ao medo de perder a face e fez 
inevitavelmente com que os professores se sentissem ameaçados e 
inseguros ao irem contra sua tradição e experiência prévia. Ao ensinar o 
inglês geral os professores normalmente se viam como provedores de 
conhecimento. Sentiam-se seguros, uma vez que possuíam o 
conhecimento que os alunos não tinham [...] Ao ensinar ESP, entretanto, 
o aluno tinha o conhecimento de sua área, que com frequência era 
desconhecida do professor [...]. 

Outro entrave enfrentado foi o preconceito existente em relação ao ensino de uma 

língua para fins específicos, atividade considerada por muitos professores como sendo de 

“menor” importância. Nas palavras de Celani (2005, p.396): “Uma dificuldade adicional 

foi o amplo preconceito de que ensinar ESP era, de alguma forma, uma atividade que 

diminuía, menos nobre do que ensinar o inglês geral ou a literatura”. 

Apesar dos problemas iniciais o projeto foi, pouco a pouco, ganhando espaço entre 

os professores de inglês como língua estrangeira no Brasil. Suas premissas foram 
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gradativamente alcançando o ensino de outras línguas estrangeiras, o espanhol foi um dos 

idiomas alcançados pelo legado deixado pelo projeto ESP.  

Uma das grandes conquistas do ESP foi o favorecimento de uma postura reflexiva 

por parte dos professores, reforçando sua condição de pesquisadores. Os professores 

envolvidos aprimoraram a prática de olhar para suas próprias salas de aula com olhares de 

pesquisadores. Para Celani (2005, p. 399): 

O elemento reflexivo nos exercícios de avaliação garantiu que os 
participantes entendessem por que e como estavam tomando certas 
decisões ou gerenciando uma operação de ensino de uma forma em 
particular e até que ponto isso era eficaz. 

É justamente sua natureza reflexiva que tem oportunizado as mudanças por que o 

projeto vem passando ao longo dos anos até o momento atual. Tais mudanças visam 

sempre adequar as linhas gerais do projeto às circunstâncias específicas de diferentes 

situações de ensino. Hoje, no contexto de boa parte das escolas brasileiras, não mais se 

sustenta o trabalho focado nas quatro habilidades linguísticas: ler, ouvir, falar e escrever. 

Observou-se que, durante muito tempo, na tentativa de ensinar as quatro habilidades 

linguísticas em situações nem sempre favoráveis, o professor acabava por não ser bem 

sucedido em ensinar nenhuma delas. O reconhecimento de que algumas situações de 

ensino requerem um trabalho diferenciado daquele realizado nos cursos de língua levou à 

priorização da competência leitora em detrimento de práticas orais ou da escrita.  

 

1.2 A leitura e os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ensino 
Fundamental 
 

Interessa-nos, nesta seção, analisar a proposta de ensino de línguas estrangeiras 

presente nos PCN/LE (BRASIL/SEF, 1998), a fim de compreendê-la face ao trabalho 

comumente realizado em nossas salas de aula. O documento propõe a aprendizagem por 

meio da interação entre o professor e aluno e entre alunos, assim concretizando a visão que 

o documento professa adotar, visão essa que tende a focalizar o ensino através da 

abordagem sociointeracionista. Na interação entre os sujeitos envolvidos, na qualidade de 

participantes do evento aula, ocorre a aprendizagem, “pois aprender é uma forma de estar 



22 

no mundo social com alguém, em um contexto histórico, cultural e institucional” 

(BRASIL/SEF, 1998, p. 57). 

Segundo uma perspectiva sociointeracional, os PCN/LE destacam que “o papel 

mediador da linguagem na aprendizagem é central, tanto que é praxe referir-se a essa 

mediação como uma força catalisadora” (BRASIL/SEF, 1998, p. 58). O documento aponta 

para o fato de que,  através do discurso entre colegas de classe, os meios para 

aprendizagem são mais adequados do que numa aprendizagem solitária, sem troca entre os 

sujeitos. Para Vygotsky (1994), esse movimento de mediação que ocorre entre os 

aprendizes, revela a realização da aprendizagem pelo que o autor denomina como Zona de 

Desenvolvimento Proximal, isto é, através da interação entre aprendizes e parceiros mais 

competentes pode-se explorar o potencial de aprendizado daquele que é visto como 

aprendiz. (BRASIL/SEF, 1998). A interação entre aprendizes e parceiros mais competentes 

propiciará a construção do conhecimento compartilhado entre as partes envolvidas. 

Os PCN/LE   sugerem a leitura como primeiro foco do ensino de língua estrangeira. 

Os argumentos para tal escolha são os seguintes: 

[...] a leitura atende, por um lado, às necessidades da educação formal, e, 
por outro lado, é a habilidade que o aluno pode usar em seu próprio 
contexto social imediato. Além disso, a aprendizagem de leitura em 
língua estrangeira pode ajudar o desenvolvimento integral do letramento 
do aluno. A leitura tem função primordial na escola e aprender a ler em 
outra língua pode colaborar no desempenho do aluno como leitor em sua 
língua materna. Deve considerar-se também o fato de que as condições de 
sala de aula da maioria das escolas brasileiras (carga horária reduzida, 
classes superlotadas, pouco domínio das habilidades orais por parte da 
maioria dos professores, material didático reduzido a giz e livro didático 
etc.) podem inviabilizar o ensino das quatro habilidades comunicativas. 
Assim, o foco na leitura pode ser justificado pela função social das 
línguas estrangeiras no país e também pelos objetivos realizáveis tendo 
em vista as condições existentes. (BRASIL/SEF, 1998, p. 20-21). 

O objetivo primeiro de uma abordagem voltada para a leitura é o de buscar o 

engajamento discursivo do aluno por meio da interlocução com textos diversos. 

Assim, a proposta para o ensino de língua estrangeira com foco na leitura aponta 

para a importância da leitura crítica no ensino ao destacar que os alunos devem ser capazes 

de: 

Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes 
situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e 
de tomar decisões coletivas; questionar a realidade formulando-se 
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problemas e tratando de resolvê-los, utilizando para isso pensamento 
lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, 
selecionando procedimentos e verificando sua adequação (BRASIL/SEF, 
1998, p. 7-8). 

A proposta de ensino de línguas estrangeiras, com foco na leitura está vinculada à 

natureza sociointeracional da linguagem e a ênfase nessa competência, sustenta-se, 

segundo Kleiman e Moraes (1999), pelo viés da leitura que almeja oferecer ao aluno um 

espaço em que ele possa ser sujeito ativo e engajado no processo de construção de 

conhecimento de forma significativa. 

O ensino da LE com foco na leitura pode propiciar o contato do aluno com vários 

gêneros discursivos, que ao terem sua função social evidenciada favorecerem o 

estabelecimento de uma posição crítica sobre o que se lê. Além disso, o docente está 

respaldado pelos PCN/LE para trabalhar temas multidisciplinares durante suas aulas, 

objetivando "sua relevância na construção do aluno como ser discursivo" (BRASIL/SEF, 

1998, p.83). 

Dentro da proposta estabelecida pelos PCN/LE (1998), que visa a um ensino 

baseado no sociointeracionismo, pode-se depreender que o documento citado delega ao 

professor a tarefa de esclarecer que o texto não é um produto acabado. E nessa perspectiva 

considera-se que a produção de sentidos constrói-se tanto por quem escreve quanto por 

quem lê o texto; isto é, estes se produzem a partir das negociações entre o leitor e o texto. 

Segundo Daher e Sant’Anna (2002), cabe ao professor: 

(...) direcionar o leitor-aluno em direção ao texto, o que pressupõe a 
produção de uma dupla constituição da situação [de leitura em sala]: a 
primeira corresponde à oportunidade de observação de elementos do 
texto que o leitor-aluno, talvez, não conseguisse observar por si; a 
segunda define a situação de leitura como distinta da que se realizaria 
fora do âmbito de ensino e aprendizagem.  Essa dupla constituição 
também define a atividade de ensino de leitura para o enunciador-
professor, já que este registra por meio de suas perguntas/exercício seu 
modo de apreensão dos sentidos do texto, mas somente aqueles sentidos 
aos quais atribui relevância ao incluí-los nos exercícios. Desta forma a 
natureza da interação entre o EU-professor e o texto ocorre por meio da 
produção dos exercícios, e entre ele e VOCÊ/aluno, por meio da 
instituição do co-enunciador na maneira de formular os exercícios. 

Nunes (2000, p.130), ao comentar o dito por Fairclough (1989), aponta para o fato 

de que: 
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admitir que o sentido seja inerente ao texto, que se explique  ou realize 
simplesmente por suas propriedades formais, independente de traços 
extralinguísticos, implica enfatizar o valor das convenções das 
comunidades linguísticas e desconsiderar a variabilidade do significado 
da própria natureza dos sistemas de significação. 

O texto, ao chegar à sala de aula, torna-se um elo construído entre duas pessoas e 

instaura-se nesse momento, o que Bakhtin (2003) denomina como território comum entre 

locutor e interlocutor. Para o autor, se as palavras e os textos forem vistos fora do contexto 

serão apenas identificáveis, porquanto funcionarão só como sinais - “palavras neutras da 

língua que não pertencem a ninguém” (BAKHTIN, 2000, p. 313). Sendo assim, podemos 

compreender que a linguagem se realiza na interação, entendida por Daher e Sant’Anna 

(2002) como ação, ação sobre o outro, relação, resposta a outros discursos, sempre 

direcionados a alguém que estará atuando sobre o que fala. 

O encontro entre o leitor com o texto é um ato dialógico, pois, por um lado, o 

objeto de leitura é um mediador através do qual o sentido é construído, partilhado e 

negociado entre os interlocutores, realizando-se pela ação, ou mais precisamente, pela 

inter-ação dos dois num processo de reciprocidade (NUNES, 2000, p.134). Ambos, autor e 

leitor são partes do texto (WALLACE apud NUNES 2000). No diálogo que se estabelece 

entre leitor e escritor estes conferem ao texto seus próprios objetivos e propósitos. Assim, 

comentando o dito por Nystrand & Wiemelt (1991) Nunes (2000) afirma que o texto é 

híbrido, refletindo os interesses e propósitos negociados pelos dois elos dessa cadeia, leitor 

e autor, que, juntos compactuam para tornar a comunicação explícita. 

Conforme os PCN’s, entendemos que a leitura exerce um papel central em nossas 

vidas acadêmicas, profissionais e sociais. Seu ensino/aprendizagem está intrinsecamente 

ligado à formação do cidadão, por meio da interação e do modo como atua 

discursivamente com o outro. É possível promover a capacidade de questionar e 

posicionar-se criticamente, assim como é possível desenvolver a capacidade de 

argumentação e de expressão. 

Na atividade de leitura como prática social, espera-se que, a partir das orientações 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais/LE (1998), o professor trabalhe aspectos 

subjacentes à produção do próprio texto, tais como as questões de: por quem, para quem, 

para que, quando, como e onde o texto foi escrito. Conforme dito por Nunes (2000, p. 

135): 
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Ao discutir a leitura como resultado de procedimentos sócio-
interacionais, apontam fatores tais como o que se escolhe para ler, onde, 
como ou quando, como sendo aquilo que define a própria atividade de 
leitura e seu objeto em termos de representações e relações sociais. Não 
são, portanto apenas variáveis que irão mediar a interação leitor-texto. 
São fatores fundamentais que influem na maneira como o texto é 
compreendido e interpretado: o contexto e as situações concretas de 
leitura, o uso que se faz da comunicação verbal, a forma de interação, o 
lugar, incluo, também o tempo e o contexto cultural. 

Por meio do ensino de LE com foco na habilidade de leitura é possível que a escola 

possa assegurar ao aluno “as aprendizagens essenciais para a formação de cidadãos 

autônomos, críticos e participativos, capazes de atuar com competência, dignidade e 

responsabilidade na sociedade em que vivem” (BRASIL/SEF, 1998, p. 20). 

Desse modo, voltamos a reforçar a percepção de que a atividade de leitura deve ser 

realizada de forma dialógica e assim possibilitar a construção de sentidos, tendo em vista 

que a partilha da significação e negociação de sentidos não ocorrem mecanicamente, mas 

em um processo progressivo. 

Ao refletir sobre a atividade de leitura em sala de aula, faz-se necessário lançar 

detidamente o olhar para essa ação a fim de que possamos compreender o lugar que a 

leitura ocupa no âmbito escolar. Segundo Grossmann (apud NUNES, 2000), temos de 

renunciar ao sonho impossível da comunicação imediata e transparente. Assim sendo, 

ratifica-se a ideia de que a leitura é um fenômeno social, não só por estabelecer a relação 

estreita entre leitor e autor, mas também por considerar o momento sócio-histórico em que 

se realiza o que determina o comportamento, as atitudes, a linguagem e a própria 

configuração de sentido.  

Concluímos esta seção reafirmando que a adoção do papel de professor/formador, 

cuja prática pedagógica está voltada para buscar meios que possibilitem ao aluno assumir 

papel ativo, crítico e reflexivo perante o mundo contribui para a formação deste sujeito na 

condição de cidadão crítico, bem como ajuda a desconstruir a imagem do professor como 

mero transmissor de conceitos. 
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2 AS CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS DOS ESTUDOS DO 

TRABALHO E DA LINGUAGEM 

 

 

Este capítulo visa a apresentar os estudos sobre o trabalho - Ergonomia situada e 

Ergologia - como um dos aportes teóricos que orientam esta pesquisa, traçando uma breve 

reflexão sobre seus alicerces. No que diz respeito aos estudos de linguagem,  abordaremos 

a concepção advinda do círculo de Bakhtin, destacando o conceito de dialogismo como 

elemento que a fundamenta. Buscaremos, por último, relacionar os estudos da linguagem e 

os do trabalho, visto que essa é uma perspectiva recente, à medida que as demais ciências 

humanas e sociais (sociologia, psicologia, etnologia, antropologia, etc.) debatem há mais 

tempo os problemas das relações entre a linguagem e a vida social (FAÏTA, 2002). 

Nesta pesquisa nos aproximaremos da situação de trabalho através da verbalização 

do docente sobre sua atividade, por meio de entrevistas sobre seu trabalho. Para nós, o 

discurso do professor sobre sua atividade durante as aulas de E/LE com foco na leitura  

possibilitará  a compreensão sobre  o modo  como esse profissional lida com os 

documentos orientadores/prescritivos designados à realização de sua tarefa e como, ao 

reformulá-los, singulariza sua atividade através das autoprescrições. 

 

2.1 O trabalho à luz da Ergonomia Situada e da Ergologia 
 

Os conceitos Ergonomia, Ergonomia situada e Ergologia mantêm entre si uma 

estreita relação, ora de proximidade, ora de distanciamento. Ao recorrer à etimologia das 

palavras verifica-se que o termo trabalho -ergon, em grego - perpassa todos eles, portanto 

pode-se afirmar que a relação entre esses conceitos  vai além de sua etimologia, pois há 

entre eles uma esfera,  particularidades e generalidades que não só  nos auxiliam, como 

também nos angustiam. Esse item, portanto, pretende delinear  os contornos entre a 
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Ergonomia e a Ergologia, visando à delimitação dessas ciências no campo do trabalho 

docente. 

 

2.1.1 Ergonomia e Ergonomia situada 
 

O termo “ergonomia” foi cunhado pelo polonês Wojciech Jarstembowsky no ano 

de 1857 e compreende uma ciência do trabalho que possibilita o entendimento da atividade 

humana "em termos de esforço, pensamento, relacionamento e dedicação" (VIDAL apud 

FREITAS, 2004, p.28). 

Embora Jarstembowsky tenha instituído esse termo apenas no século XIX, na 

história da humanidade, a preocupação pela atividade de trabalho associada ao ser humano 

é uma preocupação muito antiga. Segundo Vidal (apud FREITAS, 2004), o homem sempre 

procurou meios para a realização de suas tarefas de modo mais eficaz e com a demanda 

mínima de esforços.  

Somente no ano de 1947, na Inglaterra, a Ergonomia começou a desenvolver-se 

como disciplina acadêmica. Souza-e-Silva (2004, p.86) afirma: 

como resultado da pesquisa desenvolvida a serviço da Defesa Nacional 
Britânica durante a Segunda Guerra Mundial, [...] com o intuito de 
atenuar os esforços humanos em situações extremas. Também a Grã-
Bretanha abrigou a primeira sociedade de Pesquisa Ergonômica, 
congregando pesquisadores cujo objetivo era adaptar a máquina ao 
homem [...] Simultaneamente, na França, apareceram pesquisas 
direcionadas para a observação do trabalho humano, [...] enquanto na 
Grã-Bretanha a ergonomia visava à adaptação da máquina ao homem, na 
França, a preocupação central era com a adaptação do trabalho ao 
homem. Estamos, então, no âmbito da chamada ergonomia situada ou 
ergonomia da atividade. 

 
Entende-se que a partir da Segunda Guerra Mundial essa disciplina amplia seu 

campo de desenvolvimento, pois nessa época pretendia-se reduzir os esforços do homem 

na guerra. Assim, surge a ergonomia, "sob a forma de disciplina aplicada com o propósito 

de adaptar a máquina ao homem" (FRANÇA apud FREITAS, 2004). 

A Ergonomia se difundiu por vários países, cada um deles direcionando-a de 

acordo com seu contexto social e histórico. Assim, duas vertentes se destacaram no 
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desenvolvimento de estudos de análise de trabalho - a Ergonomia Clássica e a Ergonomia 

situada. 

A Ergonomia Clássica, também conhecida como anglo-saxônica preocupa-se com a 

integração completa entre o homem e a máquina, utiliza métodos de natureza experimental. 

Segundo Montmollin (1995, p.4): 

A Ergonomia do componente humano ou [Ergonomia anglo-saxônica] 
não necessita, em absoluto, de uma análise do trabalho. Ela é substituída 
pela construção de uma lista de exigências da tarefa, em geral 
estabelecida através de perguntas realizadas aos chefes, a partir de 
questionários pré- elaborados. 

Nesse sentido, pode-se depreender que o enfoque da Ergonomia Clássica prioriza 

como fonte de atenção o processo de produção e os métodos que envolvem o sistema 

homem-máquina. 

A Ergonomia situada, predominante em países francófonos, surge em época 

próxima e posterior à anglo-saxônica, entretanto essa abordagem visa à observação da 

situação de trabalho, fundamentando-se em estudar a atividade de trabalho conforme 

realizada pelo homem. Segundo Ferreira (2008, 136): 

o objetivo da ergonomia situada é, portanto, analisar a atividade de 
trabalho a partir da natureza e circulação das prescrições e os recursos 
mobilizados pelo trabalhador e pelo coletivo de trabalho como resposta a 
essas prescrições. A fim de responder a uma demanda, requer uma análise 
e sua reelaboração por parte do ergonomista, e a construção de um 
diagnóstico sobre a adequação do ser humano à atividade, a ergonomia 
situada mostrou a partir da observação do trabalhador em situação de 
trabalho que a rigorosa prescrição das atividades evidenciava um sujeito 
trabalhador-executor. Dessa maneira, as atividades ocupariam o lugar do 
mecânico e do repetitivo. A partir disso, os ergonomistas constataram que 
existia uma distância entre o que era prescrito e o que era efetivamente 
realizado. 

Assim, essa ciência que tem por objeto a atividade de trabalho apoia-se, 

principalmente, no binômio trabalho prescrito ou tarefa e trabalho real ou atividade. 

De acordo com a abordagem situada, o primeiro conceito refere-se ao trabalho que 

é prescrito pela instituição ao trabalhador, orientado, não só, pelas condições determinadas, 

mas também pelos resultados esperados. Todo esse conjunto pré-estabelecido que deve ser 

seguido pelo trabalhador, constitui  a sua tarefa. O segundo conceito, trabalho real ou 

atividade, remete-se a "aquilo que o trabalhador efetivamente faz para dar conta da sua 
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tarefa, a partir de condições reais e com resultados efetivos. Essa é a sua atividade, o modo 

como o trabalhador cumpre seus objetivos" (FREITAS, 2004, p.29). 

A Ergonomia Situada verificou o distanciamento entre trabalho prescrito e trabalho 

real como algo constitutivo de toda e qualquer atividade de trabalho. Portanto, nesta 

pesquisa nos interessa analisar o trabalho do professor a partir de como ele verbaliza a 

constituição de sua tarefa. 

Após esta breve exposição sobre as singularidades e generalidades da Ergonomia 

Clássica e da Ergonomia Situada, espera-se que os conceitos que norteiam essa 

investigação, especificamente, a concepção de trabalho para essas disciplinas tenha sido 

delineada de forma clara e que possibilite o entendimento de que a Ergonomia Clássica 

propõe métodos de natureza experimental, fundamenta-se em estudar as situações de 

trabalho por meio de simulações, ao passo que a Ergonomia Situada preocupa-se com a 

atividade de trabalho conforme realizada pelo homem e seu objetivo é analisar a atividade 

de trabalho por meio da observação do trabalhador no meio em que está inserido. 

A partir dos conceitos de trabalho prescrito e realizado advindos da Ergonomia 

situada, surgiu a abordagem Ergológica do trabalho, proposta a partir das reflexões de 

Yves Schwartz, assunto do qual trataremos no próximo subitem. 

 

2.1.2 Ergologia 
 

A abordagem ergológica surge entre o final da década de 70 e o início dos anos 80, 

na França, a partir das reflexões do filósofo Yves Schwartz. Um pequeno grupo formado 

por Schwartz, o linguista Daniel Faïta, e o sociólogo Bernard Vuillon constituiu em 1983, 

o grupo Analyse Pluridisciplinare des Situations de Travail (APST) na Universidade de 

Provence. Mais tarde, em 1998, o grupo passa a atuar de forma autônoma, originando o 

Departamento de Ergologia, atual Instituto de Ergologia (FERREIRA, 2008). 

A formulação da abordagem ergológica toma para si os conceitos ergonômicos: 

trabalho real - aquilo que o trabalhador realiza - e trabalho prescrito - aquilo que se pede 

que o trabalhador faça- e os reformula propondo uma nova abordagem do objeto de 

trabalho. Segundo Freitas (2010, p.74): 
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por tratar-se de um objeto que pertence ao cotidiano e que faz parte do 
conhecimento compartilhado, parece ser de fácil compreensão. Dessa 
forma, o filósofo sugere uma nova perspectiva, que abandone a percepção 
de trabalho como transparente, óbvio, algo sobre o qual não há 
necessidade de uma abordagem em profundidade. 

De acordo com Schwartz (2010, p.25) “a Ergologia conforma o projeto de melhor 

conhecer, sobretudo, de melhor intervir sobre as situações de trabalho, para transformá-

las”. Assim, a referida perspectiva insere o trabalhador na constituição de sua atividade de 

trabalho, considerando seus saberes na realização e composição de sua tarefa, destacando o 

fato de que elas sempre são permeadas por escolhas. Portanto, conclui-se que o debate de 

valores é o eixo central da abordagem ergológica. 

Ao reformular os conceitos ergonômicos de trabalho prescrito e trabalho real - ou 

tarefa e atividade - formulou-se a concepção ergológica pautada nos conceitos de normas 

antecedentes e renormalizações. O conceito de renormalização remete-se às 

transformações realizadas pelos trabalhadores a partir das prescrições. Esse é o meio pelo 

qual o trabalhador estabelece estratégias para lidar com o meio de trabalho. As normas 

antecedentes, segundo Freitas (2004, p.30), 

abarcam as prescrições, mas vão além delas, pois não se restringem à sua 
dimensão impositiva, do que é determinado exteriormente ao trabalhador 
Elas são construções históricas que vão de elementos mais específicos, 
como as prescrições particulares para a realização do trabalho de um 
operador, aos mais amplos, como os políticos, econômicos e sociais. 
Incluem, portanto, os conceitos, os saberes científicos e técnicos, as 
aquisições da inteligência e experiência coletivas, as redes de poder e de 
autoridade, os valores do bem comum. 

Os referidos conceitos, normas antecedentes e renormalizações, ampliam a visão de 

atividade de trabalho para além das noções ergonômicas de prescrito e realizado. Cabe 

ressaltar que, nessa perspectiva, concebe-se que as prescrições não são apenas exteriores ao 

trabalhador, tampouco são estabelecidas de cima para baixo numa relação hierárquica, e 

não partem apenas de uma direção. 

Diante do distanciamento entre o que se configura como o prescrito e o realizado, 

Schwartz afirma que no trabalho o indivíduo realiza escolhas. 

E se ele tem a fazer, em função e critérios – e portanto em função de 
valores que orientam estas escolhas. [...] E então, existem debates o que 
eu chamo de “debate de normas” que geralmente não são vistos. E 
procedemos mal não os vendo, porque isso é fundamental no trabalho. Há 
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debates de normas no interior da menor atividade de trabalho, a mais 
ínfima. (SCHWARTZ, 2010, p.45 ) 

Logo, compreende-se que o debate de normas (normas antecedentes e 

renormalizações) é inerente ao trabalho. Segundo Schwartz (2010), esses debates podem 

ser de várias ordens, tais como: debates consigo mesmo, debates e valores de ordem social, 

inclusive, o debate instaurado quando o indivíduo não deseja ser confrontado com o que 

está ao seu redor. 

No processo de negociação de normas (SCHWARTZ, 2010), as normas 

antecedentes são renormalizadas e o trabalhador a partir dessa ação institui a sua maneira 

de realizar o que lhe foi prescrito, ele faz uso de si - de sua história, de suas experiências 

enquanto trabalhador, de seus valores e desse modo cria sua parte na atividade, tornado-a 

singular. Trazendo à luz a concepção de Schwartz sobre o uso de si, Mokodsi (2010, p.47) 

diz: 

não existe situação de trabalho que não convoque "dramatiques do uso de 
si" as quais se prendem aos horizontes de uso dentro dos quais cada um 
avalia a trajetória e o produto, ao mesmo tempo individual e social, do 
que é levado a fazer 

A partir da análise do conceito de uso de si, pode-se depreender que o trabalhador 

procura recompor o seu meio de trabalho a partir do que ele considera adequado para a 

situação. Assim, ao observar o trabalho do professor verificar-se que ele recompõe seu 

universo de trabalho todos os dias. 

Ao recriar sua atividade, o trabalhador reorganiza o seu meio de trabalho e redefine 

a sua conduta. Essas e outras escolhas, inerentes a toda e qualquer atividade de trabalho, 

podem nos levar a refletir sobre o conceito de autoprescrição - é tudo aquilo que o 

trabalhador propõe-se a realizar em sua atividade, o que prescreve para si mesmo. 

Entendemos que as autoprescrições resultam do retrabalho das demais prescrições 

conduzido por sua experiência e pretende, na maioria das vezes, aprimorar seu ofício. 

Lousada (2004, p.275) afirma que: “a atividade é, portanto, capaz de transformar a 

prescrição, o que instaura um processo dialético de renormalização constante, no qual se 

parte do trabalho prescrito ao realizado e se renormaliza o trabalho prescrito”. 

Schwartz aponta para outro conceito fundamental no campo da Ergologia, o corpo-

si, que o autor define como "alguma coisa que atravessa tanto o intelectual, o cultural, 
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quanto o fisiológico, o muscular, o sistema nervoso" (2010, p.44). Assim, podemos pensar 

numa ação que durante a atividade que é, consciente e, também, inconsciente. 

Além dos conceitos abordados anteriormente, a perspectiva ergológica 

(SCHWARTZ, 2010) do trabalho considera que há quatro características fundamentais da 

atividade humana: a distância constituinte entre o trabalho prescrito e realizado, 

configurando-se como elemento essencial da atividade humana; a atividade parcialmente 

singular, pois poderemos apenas levantar hipóteses sobre ela, devido à ressingularização, 

nunca haverá uma total antecipação da atividade; o corpo-si, denominado por Schwartz 

(2010, p.46) como "a entidade que conduz e que arbitra essa distância é uma entidade 

simultaneamente alma e corpo" e, por último; o encontro de valores, pois na atividade de 

trabalho o  indivíduo  realiza escolhas a partir de seus próprios valores e tais escolhas são 

colocadas em debate consigo mesmo  e com a ordem social. 

A partir das proposições apresentadas acima se depreende que a abordagem 

ergológica preocupa-se em olhar para o trabalho com certo "desconforto intelectual" 

(SCHWARTZ, 2010, p.10), ou seja, ainda que a atividade de trabalho faça parte do nosso 

cotidiano, não pode ser entendida como algo já conhecido e estabelecido; o trabalhador 

reformula sua tarefa e, embora sua recriação seja ínfima, ela não pode ser ignorada, há que 

se ter um olhar bem atento para não permitir que a opacidade que envolve atividade 

humana encubra a ação do trabalhador. 

Ao elaborar o pré-projeto de dissertação para o Programa de Estudos de 

Linguagem, pensamos em realizar essa pesquisa exclusivamente a partir dos pressupostos 

teórico-metodológicos do ensino de línguas estrangeiras por meio de aulas com foco na 

habilidade de leitura. No entanto, com o aprofundamento das leituras e o contato com 

vertentes teóricas distintas decidimos reformular a ideia inicial. Percebemos que, estudar a 

situação do ensino de língua espanhola na escola básica demandava uma reflexão sobre o 

trabalho do professor. 

Desse modo, os pressupostos teóricos dos estudos sobre o trabalho constituem 

aporte teórico fundamental para reflexão sobre a fala do docente sobre o seu trabalho. 

Entendemos que as contribuições da ErgonomiaSituada sobre trabalho prescrito, 

especificamente nesta pesquisa, compreendido como aquilo que é prescrito ao professor, e 

trabalho realizado - entendido como o que é de fato realizado pelo docente. E a 

contribuição da abordagem ergológica teria como objetivo principal fornecer uma 
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dimensão humanizada do trabalho e assim, aprofundar-se nos problemas decorrentes da 

atuação profissional. Essa disciplina procura compreender o trabalho humano a fim de 

desvelar o que o ser humano faz - ou não faz - para trabalhar (KAYANO, 2005). 

Após esta breve exposição, consideramos que embora a Ergonomia e a Ergologia 

tenham suas peculiaridades e distinções, ambas se completam de modo que permitem o 

melhor entendimento e análise da atividade de trabalho. 

A seguir, trataremos da concepção de linguagem adotada nesta pesquisa, 

especificamente, a noção do dialogismo proposto pelo círculo de Bakhtin. 

 

2.2 A linguagem à luz do dialogismo bakhtiniano  
 

Ao longo de séculos a preocupação dos estudos linguísticos se centralizava, 

essencialmente, em questões pertinentes à gramática e a sintaxe, na análise e reflexão sobre 

a história da língua. Considera-se que Bakhtin tenha sido um dos primeiros estudiosos a 

propor uma mudança na área dos estudos da linguagem, sua abordagem propõe uma 

estreita relação entre a compreensão da língua e seu uso, como prática social, 

diferentemente do modo como concebido pelo linguista Ferdinand de Sausurre (1993), que 

considerava a língua como um fenômeno abstrato. 

O conceito de dialogismo bakhtiniano fundamenta-se  em uma concepção de 

linguagem, que entende a orientação dialógica como inerente a todo discurso. A proposta 

bakhtiniana de estudo da linguagem apresenta duas características: a primeira refere-se ao 

fato de que os discursos que proferimos nunca são inéditos, estão intrinsecamente 

relacionados a outros, de acordo com Bakhtin (2003, p.300): 

O enunciado está voltado não só para o seu objeto mas também para os 
discursos do outro sobre ele. No entanto, até a mais leve alusão ao 
enunciado do outro imprime no discurso uma reviravolta dialógica, que 
nenhum tema centrado meramente no objeto pode imprimir. 

Segundo o autor citado, a linguagem é inseparável de seu conteúdo ideológico ou 

vivencial, visto que é  um fenômeno social da interação verbal, realizada através da 

enunciação. O sentido do enunciado ocorre através de uma compreensão ativa entre os 

sujeitos, isto é, o efeito da interação dos interlocutores. Para Bakhtin, todo enunciado 

institui um EU que se dirige a um TU, destinatário, entendido como a segunda pessoa do 
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diálogo; ao mesmo tempo que um discurso dialoga com outro discurso. É no curso dessa 

interação verbal que a palavra se transforma e ganha diferentes significados, de acordo 

com o contexto em que surge. Dessa forma, o autor  citado desenvolve o caráter dialógico 

da linguagem, cujo sentido revela que "um signo não existe apenas como parte de uma 

realidade; ele também reflete e refrata uma outra" (BAKTHIN, 2004, p.32). 

Outra característica inerente ao dialogismo proposto por Bakhtin consiste em ir 

além da correspondência entre palavra e tema, ou seja, de acordo com Mokodsi (2010, p. 

57) "consiste em definir o diálogo como elemento representativo das relações discursivas 

que se estabelecem entre o eu e o outro nos processos discursivos instaurados 

historicamente entre sujeitos". Assim, o enunciado permite a identificação de vozes que 

estabelecem entre si relações dialógicas, e estas podem ser: 

antes de tudo como uma resposta aos enunciados precedentes de um 
determinado campo (aqui concebemos a palavra "resposta" no sentido 
mais amplo): ela os rejeita, confirma, completa, baseia-se neles, 
subentende-os como conhecidos, de certo modo os leva em conta. Porque 
o enunciado ocupa uma posição definida em uma dada esfera da 
comunicação, em uma dada questão, em um dado assunto, etc. É 
impossível alguém definir sua posição sem correlacioná-la com outras 
posições. Por isso, cada enunciado é pleno de variadas atitudes 
responsivas a outros enunciados de dada esfera da comunicação 
discursiva. (BAKHTIN, 2003, p.297). 

Nessa perspectiva, compreendemos que o conceito de dialogismo atravessa toda 

nossa reflexão, visto que o recorte metodológico desta pesquisa recairá sobre as falas do 

professor de espanhol sobre o seu trabalho por meio de entrevistas, compreende-se, assim, 

a língua como fruto do trabalho humano em que instaura  uma atividade concreta de trocas 

verbais entre os sujeitos participantes desse diálogo, portanto o papel representado pelo 

pesquisador nessa investigação será de um participante no diálogo de uma determinada 

esfera da atividade humana, nesse caso, a docência. 

No próximo item, abordaremos a recente aproximação entre os estudos do trabalho 

e da linguagem. 
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2.3 A linguagem e o trabalho  
 

Na história da humanidade, a atividade de linguagem e a atividade de 
trabalho estão estreitamente ligadas, ambas transformam o meio social e 
permitem trocas e negociação entre os seres humanos (SOUZA E SILVA, 
2002, p.61). 

A partir da década de oitenta, na França, os estudos da área do trabalho e da 

linguagem começaram a se aproximar, com a formação de grupos de pesquisa Analyse 

Pluridisciplinaire des Situations de Travail (APST) e Langage et Travail (L&T). Na 

década seguinte, no Brasil, alguns grupos de pesquisa em programas de pós-graduação, 

como o Atelier e Alter na PUC-SP e, já no atual século, o Práticas de Linguagem e 

Subjetividade na UERJ e o Práticas de Linguagem, trabalho e formação docente na UFF 

empreendem estudos relacionados ao campo da linguagem e do trabalho. 

No período que se estende desde a revolução industrial aos dias de hoje, percebe-se 

que inclusive as formas mais modernas de organização do trabalho não ignoraram a 

questão da linguagem e do trabalho. Anteriormente, procuraram elaborar diferentes 

dispositivos de gestão da fala dos assalariados, seja interditando-a, no taylorismo1, ou 

valorizando-a economicamente, na atualidade.  

A abertura desse campo de estudos é essencial para a compreensão do trabalho, já 

que em toda e qualquer atividade de trabalho não se pode negar que há interação verbal. 

Daher, Rocha e Sant'Anna (2002, p.79) definem que a situação de trabalho "se configura a 

partir de toda uma rede de discursos proferidos, os quais se responsabilizam, em última 

instância, pelo(s) sentido(s) produzido(s)". Essa definição diferencia-se da "tradicional", 

por ser uma proposta de compreensão ampliada de situação de trabalho. 

A fim de melhor compreender a relação entre a linguagem e o trabalho, 

estabeleceu-se a distinção das falas proposta por Johnson e Kaplan, em 1979, e 

posteriormente, desenvolvida por Lacoste (1998). 

A proposta se configura a partir de três modalidades de estudo da linguagem e do 

trabalho.  A linguagem sobre o trabalho refere-se à produção de saber sobre a atividade. A 

                                                 
1  O taylorismo surgiu no início do século XX, a partir das ideias do engenheiro americano Taylor. 
Acreditava-se que a partir do controle do tempo e do ritmo de trabalho ocorreria a racionalização dos 
processos de produção (Kayano,2005).  



36 

linguagem como trabalho é a aquela utilizada durante e para a realização da atividade. E 

por último, a linguagem no trabalho é aquela que ocorre durante a atividade de trabalho, 

porém que não se relaciona diretamente com a atividade (LACOSTE, 1998). 

Essa tripartição das falas favorece para que as pesquisas sobre trabalho, não 

negligenciem o papel da linguagem na própria atividade, assim segundo Lacoste (1998, 

p.16), para que a linguagem sobre o trabalho "se desenvolva [...], além de um universo de 

cumplicidade, de compartilhamento de experiências, de enraizamento da vivência, são 

também necessárias as condições e os motivos".  

No contexto de realização desta pesquisa a nossa atenção está voltada para a 

concepção de linguagem sobre o trabalho, pois optamos por analisar a fala do professor 

acerca do seu trabalho por meio da realização de entrevistas com foco nas autoprescrições. 

 

2.4 O trabalho do professor 
 

A publicação dos PCN/LE (BRASIL/SEF,1998) permitiu que os professores do 

nosso país tivessem a sua disposição não só um instrumento de base para suas discussões, 

planejamento de suas aulas, análise e seleção de material didático, mas também uma 

ferramenta que propicia, acima de tudo, reflexão sobre a atuação pedagógica, com vistas a 

favorecer a formação cidadã do aluno. 

Por meio da leitura dos PCN/LE (1998), percebe-se que o documento  propõe 

algumas tarefas ao docente. Dentre elas, aponta que cabe à figura do professor auxiliar na 

formação de um cidadão crítico, ademais, indica quais estratégias devem ser adotadas para 

que essa finalidade se concretize. Assim, é possível verificar que as prescrições, aspectos 

institucionais e normativos, quer formais ou informais, que regem o trabalho no seu dia-a-

dia (SOUZA-E-SILVA, 2004), também permeiam o trabalho docente, embora com uma 

importante peculiaridade: “o trabalho do professor inscreve-se em uma organização com 

prescrições vagas, que levam os professores a redefinir para si mesmos as tarefas que lhe 

são prescritas de modo a definir as tarefas que eles vão, por sua vez, prescrever aos alunos” 

(AMIGUES, 2004, p.42). 
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Observando-se o caráter das prescrições, pode-se afirmar, segundo Freitas (2010), 

retomando a proposta de Daniellou (2002), para o fato de que as prescrições ascendentes, 

aquelas que não partem da hierarquia, emergem em função do déficit de prescrição 

descendente, a que procede da estrutura organizacional:  “porém a existência da 

antecipação do trabalho por meio de uma tarefa não é considerada pelos ergonomistas 

como algo negativo, pois dá suporte e autoriza a atividade” (FREITAS, 2010). 

No que tange ao déficit, pode-se afirmar que tanto o excesso quanto a escassez de 

prescrições dadas ao trabalhador contribua para a geração de inúmeros problemas em sua 

situação de trabalho. Daniellou (apud FREITAS, 2010) menciona o caso de um educador 

que ao se deparar com o caso de um adolescente que diz ter problemas com drogas e 

alcoolismo na família, recebe apenas como orientação "faça por ele o que lhe for melhor": 

esse é o campo da subprescrição. De acordo com Ferreira (2008), no caso da subprescrição 

a invenção de objetivos a atender e os meios para atendê-los recaem inteiramente sobre o 

trabalhador, sem que ele possa colocar em prática regras conhecidas ou saídas construídas 

pelo trabalhador. 

Retomando o que afirma Freitas (2010, p. 80), “as prescrições descendentes são as 

que se originam na estrutura organizacional, emanadas da hierarquia ou, advindas de 

instituições governamentais”. Assim, entendemos que o trabalho do professor está 

atravessado por discursos e práticas que visam a regular a sua atividade. As considerações 

sobre o trabalho desse profissional podem advir de inúmeras maneiras, segundo Daher 

(informação verbal, 2011)2, por meio do espaço já organizado imposto à atividade (os 

tempos de duração das aulas, os tipos de tarefas), a difusão dos discursos das autoridades 

educacionais, a partir das legislações, através do recebimento de prescrições vagas e 

imprecisas, que convocam permanentemente a reinterpretação por parte dos professores, 

desencadeando um processo de autoprescrição muito acentuado. 

Como afirma Freitas (2010, p.20), comentando o dito por Faïta (2005) “o estudo 

dos modos pelos quais o professor se investe na realização de suas tarefas é um campo que 

carece de investigações”. Dessa forma, nossa pesquisa avança no sentido em que pretende 

analisar o ensino como trabalho, por meio não só das prescrições, especificamente os 

PCN/LE, mas também através da observação de como esse profissional redefine a 

                                                 
2 Informação obtida durante o curso:  "O livro didático de espanhol: reflexão e avaliação crítica" realizado na 
UFF, em abril de 2011. 
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realização de suas tarefas, tendo em vista o déficit de prescrição para  que possa cumprir 

sua atividade. 

Ao refletir sobre o ofício do professor, recorreremos ao binômio 

prescrições/realizações: “as prescrições estão na origem das atividades, as atividades delas 

se afastam porque a realização efetiva visa a uma eficácia particular em contexto, a um 

trabalho de reelaboração daquilo que é preciso fazer” (SOUZA-E-SILVA, 2004, p.95). 

Assim, para a abordagem ergonômica, a ação é considerada uma resposta às prescrições. 

Desse modo, a figura do professor tende a colocar à prova as prescrições e delas 

reapropriar-se para sua experiência pessoal. 

Para a abordagem ergonômica, o trabalho prescrito ou tarefa não pode ser 

confundido com a atividade, já que se trata de uma previsão, uma antecipação de meios, 

procedimentos e resultados, não de sua efetivação. No entanto, ela é uma das faces do 

trabalho, com implicações importantes na atividade, autorizando-a (GUÉRIN et al (2001, 

apud FREITAS, 2010, p.80). 

Observando-se, o campo de estudos da Ergonomia situada, depreende-se que o 

conceito de trabalho prescrito origina-se a partir da noção de tarefa do taylorismo. Assim, 

afirma Taylor (apud Freitas, 2010, p.79): 

A ideia de tarefa é, quiçá, o mais importante elemento na administração 
científica. O trabalho de cada operário é completamente planejado pela 
direção, pelo menos com um dia de antecedência, e cada homem recebe, 
na maioria dos casos, instruções escritas completas que minudenciam a 
tarefa de que é encarregado e também os meios usados para realizá-la. E 
o trabalho planejado adiantadamente constitui, desse modo, tarefa que 
precisa ser desempenhada, como explicamos acima, não somente pelo 
operário, mas também, em quase todos os casos, pelo esforço conjunto do 
operário e da direção. na tarefa é especificado o que deve ser feito e 
também como fazê-lo, além do tempo exato concebido para a execução. 

Segundo Daher e Sant'Anna (2010), o trabalho docente está permeado por traços 

tayloristas, podemos destacar: a mecanização da produção - propostas fortemente 

modelizadas de trabalho do professor que ignoram o interlocutor na sala de aula - os alunos 

-suas características, necessidades, dificuldades; "treinamentos" de professores- 

ensinamento de procedimentos a serem seguidos "à risca" e que desconsiderem possíveis 

contribuições que o professor possa trazer a partir de sua prática com o grupo; decisão 

sobre as ações há os que sabem o quê e como devemos ensinar, o que podemos ou não 

fazer, quais conteúdos abordar, de que forma proceder, bastando ao professor seguir o pré-
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determinado, silenciando sua experiência profissional. Assim, de acordo com Freitas 

(2010, p.248), constitui-se "o ideal taylorista" que "é o trabalho uniforme, no qual as 

singularidades do trabalhador, as suas preferências e opiniões não são consideradas". 

Tendo em vista, a situação de trabalho docente, entendemos que para a realização 

desta investigação, faz-se necessário um estudo sobre as falas do professor de língua 

espanhola em aulas de leitura com foco nas autoprescrições acerca do seu trabalho, nos 

apoiaremos nos estudos do trabalho e nos estudos da linguagem para que possamos realizar 

a devida articulação entre as áreas citadas. 
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3 AS CONFIGURAÇÕES DOS PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar os princípios metodológicos de coleta, 

seleção e análise que conduziram a construção desta investigação. Inicialmente, faremos a 

contextualização do objeto de estudo, a descrição dos contatos iniciais e do percurso dos 

procedimentos éticos necessários para a realização da pesquisa, faremos também a 

descrição da instituição, do professor e da língua espanhola na Fundação Municipal de 

Educação de Niterói. Posteriormente, descreveremos os procedimentos, as reformulações 

e, finalmente, a constituição do objeto de pesquisa. 

 

3.1 O sujeito de pesquisa e a sua situação de trabalho  
 

Ao definir como objetivo da pesquisa discutir e analisar o que o professor de 

espanhol diz sobre seu trabalho (LACOSTE, 1998), tornou-se necessário realizar uma 

busca por um profissional que atuasse na educação básica e apresentasse o seguinte perfil: 

a. ser docente de Língua Espanhola, já que esta é a disciplina de interesse da investigação - 

por se tratar do campo de formação da investigadora; b. priorizar o ensino/aprendizagem 

da língua por meio do foco na leitura - tendo em vista a ênfase dada a tal competência nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais/LE (1998); c. atuar no ensino fundamental, que tem nos 

PCN/LE o documento norteador educativo.  
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3.1.1 O contato inicial 
 

Iniciamos a busca a partir alguns nomes sugeridos pela orientadora - por atuarem 

com foco na leitura. O primeiro docente revelou o perfil que buscávamos, ou seja, atuava 

nos anos finais do ensino fundamental, lecionando espanhol com foco na leitura e mostrou-

se disposto a colaborar com o estudo investigativo, assim como nos ajudou a estabelecer 

contato com a instituição em que leciona, a Escola Municipal Rachide da Glória Salim 

Saker. 

Primeiramente, a pesquisadora estabeleceu contato via correio eletrônico com o 

sujeito de pesquisa que atua na rede municipal de ensino de Niterói. A pesquisadora enviou 

para o professor de espanhol da instituição o esboço do seu projeto de pesquisa, para que 

ele o analisasse e, posteriormente, respondesse se aceitaria fazer parte desta investigação. 

Após o aceite por parte do professor, foi necessário obter a permissão de entrada 

para realização da pesquisa na escola. A pesquisadora requereu a documentação à 

Coordenação da Pós- Graduação em Estudos de Linguagem da Universidade Federal 

Fluminense, para sua apresentação formal ao estabelecimento de ensino. Essa 

documentação foi composta pelo projeto de pesquisa e pela carta de apresentação da 

pesquisadora elaborada pela secretaria da Pós-Graduação e que visava à cooperação da 

unidade para a realização dessa investigação. Após realizar contato telefônico com a 

instituição, a pesquisadora agendou uma data para entregar os documentos e se apresentar 

à Direção Escolar. No dia acertado, a pesquisadora foi até a escola, onde foi recebida pela 

diretora e pode apresentar-se e entregar os documentos para análise. Após os 

esclarecimentos sobre o projeto, a diretora prontamente autorizou a entrada da 

pesquisadora na instituição. 

 

3.1.2 O professor 
 

Durante o ensino médio, o  sujeito de nossa pesquisa estudou na rede federal de 

ensino e, nessa época, realizou um estágio de iniciação científica júnior. Ao ingressar no 

curso de Letras (Português/Espanhol) da Universidade Federal do Rio de Janeiro, já tinha 

interesse em trabalhar com ensino e pesquisa. No segundo período da graduação atuava 
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como bolsista PIBIC e foi convidado por uma professora da instituição para participar de 

um grupo de pesquisa que trabalhava com o ensino de leitura segundo a perspectiva 

cognitivista. Acumulou ambas as funções até o quinto período, quando teve sua primeira 

experiência docente no curso de línguas aberto à comunidade (CLAC) da UFRJ, onde 

permaneceu até o término da graduação. Iniciou o mestrado no ano de 2010 e titulou-se 

Mestre em Letras Vernáculas no ano de 2012 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Atuou como Professor Substituto da Faculdade de Educação da UFRJ. Atualmente, é 

Professor do Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB), Professor-Tutor do Curso de 

Pedagogia - Modalidade a Distância da UNIRIO, Professor da Rede Municipal de Niterói-

RJ e da FAETEC-RJ e doutorando na Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 

3.1.3 A instituição 
 

O colégio localiza-se em Santa Bárbara, na cidade de Niterói. Foi fundado no ano 

de 1970 e possui quatro professores de língua espanhola. O público é formado por alunos 

dos municípios de São Gonçalo e Niterói, com 24 turmas, que compõe o 3º e 4º ciclo do 

Ensino Fundamental, do 6º ao 9º ano. Os alunos da escola realizaram seus estudos 

anteriores, em geral,   em escolas da rede municipal e estadual dos municípios de Niterói e 

São Gonçalo.  

A turma escolhida para a realização da gravação em áudio de quatro tempos de aula 

foi uma turma de 9º ano, visto que esse grupo foi considerado pelo professor como mais 

participativo e tranquilo. Os alunos estão na faixa etária de 15 anos. 

 

3.1.4 O espanhol na Fundação Municipal de Niterói 
 

Após a aprovação da Lei 11.161/05, a Secretaria Municipal de Educação propôs a 

implantação do projeto de Língua espanhola para os alunos de 3º e 4º ciclos da Rede de 

Educação Municipal de Niterói. No ano de 2005 as propostas para a implantação do 

projeto na Rede Municipal tiveram início, porém somente no ano de 2006 ocorreu sua 

concretização. Segundo Miranda e Carneiro (2013), as aulas de espanhol constavam no 

quadro de horário, sendo oferecidas duas vezes por semana, com duração de 45 minutos 
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entre o término do turno da manhã e o início do turno da tarde. Como a disciplina era 

optativa, os responsáveis deveriam assinar as fichas de inscrição encaminhadas pela escola 

para que o aluno pudesse fazer parte do projeto. 

Conforme apontam Miranda e Carneiro (2013, p. 208) alguns problemas foram 

encontrados no decorrer do ano de 2006: 

o desconhecimento do corpo discente em relação à importância do 
registro de mais língua estrangeira no currículo escolar; a falta de 
incentivo e acompanhamento por parte dos responsáveis; dificuldades de 
aprendizagem encontradas com a própria língua materna; evasão da 
própria unidade escolar, diante da necessidade da busca pelo trabalho, e, 
também, o horário das aulas. 

Assim, no ano de 2007 uma proposta teve início. As aulas passaram a ser ofertadas 

às quartas-feiras, no período de 10 às 12h, somente para alunos que estivessem cursando o 

6º ano do 3º ciclo pela primeira vez, com uma turma por unidade escolar e número mínimo 

de 20 e o máximo de 35 alunos. Desse modo, a disciplina tornou-se eletiva, já que era 

oferecida após o horário de aula, quando os professores encontravam-se em reunião 

pedagógica. A seleção dos profissionais que atuaram nesse projeto ocorreu por meio de 

processo seletivo, organizado por duas docentes do Instituto de Letras da Universidade 

Federal Fluminense (UFF). Foram selecionados vinte e dois professores após análise de 

currículo e entrevista. Em 2008, no concurso público realizado pela Fundação Municipal 

de Niterói, foram abertas, pela primeira vez, vagas para Professor de Espanhol da rede 

municipal de Niterói. No entanto, os aprovados não foram convocados e o espanhol, 

efetivamente, não entrou na grade curricular da rede. 

No ano de 2010, a FME constituiu novo concurso para o provimento de seis vagas 

para a disciplina de espanhol. Foram aprovados e empossados no cargo dezessete 

professores, que iniciaram suas atividades em fevereiro de 2011. Foi o primeiro grupo 

convocado para ministrar a disciplina na rede municipal de ensino de Niterói. 

Antes de iniciar o ano letivo de 2011 os professores aprovados foram convocados 

para uma reunião, na qual foram apresentados a um convênio entre a Fundação Municipal 

de Educação e o Instituto Cervantes para oferecer uma capacitação aos professores para a 

gestão de cursos extracurriculares com alunos e a disponibilização de materiais didáticos 

para o trabalho no ensino regular com os alunos. Imediatamente, os docentes recém-

empossados notificaram a Associação de Professores de Espanhol do Estado do Rio de 
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Janeiro sobre a situação. A APEERJ convocou os professores, a FME e o Instituto 

Cervantes para esclarecimentos em relação a esse convênio, pois a proposta não havia sido 

discutida. Como um grupo que não conhece a realidade de alunos brasileiros pretende 

capacitar professores para atuar com esse segmento? Ademais, por que não ouvir aos 

docentes e pesquisadores que se dedicam ao ensino de espanhol no Brasil? Após a 

intervenção da associação e manifestações por de emails e cartas da comunidade 

hispanista, a proposta não foi adiante. 

Ao iniciar suas atividades, os docentes receberam os referenciais curriculares, que 

haviam sido produzidos no ano de 2010 para todas as disciplinas, inclusive para espanhol, 

ainda que essa língua não fizesse parte da grade curricular nesse momento. 

Os Referenciais Curriculares contemplam os conteúdos que devem ser abordados 

por todas as disciplinas dos anos finais do Ensino Fundamental. Ao receberem o 

documento, o questionamento era o seguinte: como poderiam fazer uso desse manual, 

tendo em vista que era a primeira vez que a disciplina era oferecida na rede municipal? Por 

exemplo, para que o professor cumprisse o conteúdo previsto para o 8º ano era necessário 

que o aluno já conhecesse os conteúdos de 6º e 7º ano, e isso era impossível, visto que 

todas as turmas estavam iniciando o contato com a disciplina. Esse foi mais um problema 

encontrado pelos professores ao iniciarem suas atividades, de acordo com dados obtidos 

durante a entrevista realizada com o nosso sujeito de pesquisa. Fomos informados de que a 

partir desse impasse, os professores receberam a instrução de que teriam de seguir o 

currículo do 6o ano para todos os anos, mas fazendo as adaptações que considerassem 

necessárias. Durante o ano de 2012, um grupo de professores da rede municipal de Niterói 

reuniu-se mensalmente para discutir os novos rumos do ensino de espanhol nas escolas 

municipais. Essas reuniões foram encerradas no mês de novembro e soubemos que não 

houve grandes mudanças no âmbito de ensino de língua espanhola. 

 

3.2 Os procedimentos de pesquisa  
 

Inicialmente, o procedimento teórico-metodológico pensado para esta investigação 

seria a autoconfrontação simples, método que, de acordo Guérin (2002, p. 253), propõe: 
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um novo contexto em que o sujeito se torna, por sua vez, um observador 
exterior de sua atividade na presença de um terceiro. O comentário das 
gravações de vídeo relativas ao trabalho realizado se faz, certamente, por 
meio de interpretações e das questões já formuladas pela auto-
observação. 

O referido método contribuiria para possibilitar ao docente repensar o hiato entre o 

prescrito/autoprescrito e o realizado, visando à reflexão sobre sua prática docente. Porém 

para a realização da autoconfrontação simples deveríamos dispor, inicialmente, de tempo 

suficiente para a gravação da sequência de várias aulas do sujeito de pesquisa, a fim de que 

os alunos se acostumassem com todo o equipamento de gravação e, assim, pudéssemos 

realizar a investigação com menos agitação na sala de aula, visto que se trata de uma turma 

cuja média de idade é de 15 anos. No momento da qualificação a banca nos alertou para 

esse fato, e destacou que havia pouco tempo até a defesa da dissertação e que durante esse 

período havia muito a ser feito, apontou, também, para o fato de que o método da 

autoconfrontação compreendia várias fases: a filmagem do trabalhador executando sua 

atividade, a seleção das cenas para composição do corpus, a aplicação do método, o 

registro em vídeo do momento de autoconfrontação e, finalmente, a análise dos dados. 

Percebemos, com base no que foi exposto acima, que a realização desta pesquisa 

ficaria comprometida, caso não mudássemos nosso encaminhamento metodológico. E a 

partir das contribuições que ocorreram durante a qualificação reformulamos os 

procedimentos para a realização deste estudo. Optamos por adotar a entrevista, conforme 

discutida por Rocha, Daher e Sant’Anna (2004, p. 170) "enquanto dispositivo enunciativo, 

rejeitando-se o ponto de vista que nela reconhece tão somente o papel de mera ferramenta 

que possibilita ao entrevistado o acesso à "verdade" do entrevistado".  

Como parte dos procedimentos, pedimos ao professor que preparasse uma aula com 

foco na leitura, eixo de trabalho desse docente. Ele preparou o material didático e nos 

enviou alguns dias antes da aula. Após  ler o material, elaboramos um roteiro de entrevista 

adaptado  a partir da proposta de Daher (1998). Segundo a concepção da autora (DAHER, 

1998, p.2): 

as falas sobre o trabalho também se  apresentam como ricas fontes de 
análise da situação de trabalho. A pertinência da escolha do tipo de fala a 
analisar não dependerá somente do fato de se tratar do estudo do trabalho 
via linguagem ou do estudo da linguagem via trabalho. O que nos parece 
crucial para essa escolha é, de um lado, o conceito de linguagem que 
subjaz a qualquer que seja o nível de análise e de intervenção adotada e, 
de outro, o tipo de resultados a que se pretende chegar.  
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O corpus desta investigação consta de alguns fragmentos de textos das entrevistas 

prévia, composta por dois blocos temáticos, da entrevista posterior à aula, constando de um 

bloco temático e de um fragmento do material didático produzido pelo professor.  Optamos 

por analisar os referidos trechos, já que estes atendiam ao objetivo da pesquisa: articular 

questões de linguagem e trabalho, por meio da fala do professor, produzidas em situação 

de entrevista. Não utilizamos as gravações em áudio devido ao ruído ambiente que 

impossibilitava a sua análise.   

3.2.1 A entrevista prévia 
 

A entrevista prévia apresenta dois blocos temáticos. No primeiro bloco, o 

participante apresenta-se trazendo dados sobre as orientações recebidas para exercer sua 

atividade, sua formação, sua experiência profissional e sua concepção sobre leitura. O 

segundo bloco destina-se a compreender o modo pelo qual o professor verbaliza suas 

intenções, objetivos e encaminhamentos para a aula. 
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BLOCOS TEMÁTICOS  OBJETIVOS  PRESSUPOSTOS PERGUNTAS 

O
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e 
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1. Conhecer a formação do 
professor. 

1. O docente entrevistado graduou-se 
em espanhol e direcionou seus 
estudos para a compreensão leitora. 

1. Como foram seus estudos?  
Graduação e pós-graduação 

2. Verificar a experiência anterior e 
atual do professor. 

2. As experiências anteriores o 
auxiliaram em sua prática atual. 

2. Qual a sua experiência 
docente? Onde você trabalhou e 
trabalha?  

3. Identificar a experiência do 
professor de espanhol em questões 
relativas à leitura. 

3. O professor possui bastante 
experiência na área. 

3. Qual é sua experiência no 
ensino de E/LE com foco na 
habilidade de leitura? 

4. Conhecer a concepção de leitura 
do docente. 

4. O docente adota o modelo 
sociointeracional com foco na 
leitura.  

4. Você poderia explicar qual é a 
sua concepção de leitura e de que 
modo ela poderia contribuir para 
a formação cidadã do aluno?  

5. Verificar a presença/ausência de 
documentos prescritivos 
institucionais no trabalho do 
professor. 

5. O professor recebe da instituição 
documentos prescritivos (PPP, 
Referencial Curricular de Niterói 
2010) que atuam diretamente sobre 
seu trabalho. 

5. Ao iniciar seu trabalho nesta 
instituição, recebeu algum 
manual ou tipo de instrução 
sobre seu trabalho? 

6. Verificar de que forma o 
professor verbaliza a inserção dos 
documentos norteadores em sua 
atividade de trabalho. 

6. O docente precisa articular os 
conteúdos previstos na ementa do 
curso, atender ao PPP da escola e o 
Referencial Curricular de Niterói, 
além de manter o PCN/LE como 
norteador de suas ações. 

6. Esses ou outros documentos 
norteiam seu trabalho? De que 
forma? 
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BLOCOS TEMÁTICOS OBJETIVOS PRESSUPOSTOS PERGUNTAS 

A
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ul
a 
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1. Conhecer a proposta de aula do 
professor. 

1. A partir do texto abordado, o 
docente almeja dialogar com os 
alunos sobre argumentação e também 
levá-los a se posicionarem 
criticamente sobre o que leem. 

1. Você poderia descrever, de 
maneira geral, sua proposta para 
a aula?  
Objetivo geral e conteúdo 
trabalhado. 

2. Definir de que maneira o 
docente articula os conteúdos 
relacionados no planejamento 
anual e bimestral. 

2. A proposta de aula atende 
completamente aos conteúdos e 
objetivos relacionados no 
planejamento anual e bimestral. 

2. De que forma ela se insere nos 
conteúdos e objetivos propostos 
no seu planejamento anual e 
bimestral? 

3. Verificar eventuais razões para a 
escolha do tema e do texto levado 
para aula gravada. 

3. O professor pretende que os alunos 
se posicionem criticamente sobre o 
tema abordado e escolheu um texto 
que possibilitasse tal posicionamento. 

3. Você poderia explicar o motivo 
da seleção do tema e do texto 
para essa aula? 

4. Levantar os motivos/ intenções 
para a elaboração da atividade de 
compreensão leitora. 

4. Por meio das atividades, o docente 
promoverá a reflexão crítica sobre o 
tema. 

4. E o motivo da formulação 
dessasatividades, 
especificamente? 

5. Identificar os objetivos para a 
aula. 

5. O professor pretende agir como 
articulador visando ao melhor 
aproveitamento da aula. 

5. De que maneira você pretende 
encaminhar a aula?Quais 
recursos e procedimentos vai 
adotar? 

6. Definir o alcance pretendido pela 
atividade. 

6. O docente acredita que devido ao 
assunto, que ele considera de 
interesse dos alunos, despertará a 
participação deles  nas propostas. 

6. Como acha que vai 
alcançar/atingir os alunos 
através do texto e das atividades 
elaboradas? Que reação espera 
dos alunos? 

7. Verificar as eventuais 
mudanças/adaptações ocorridas 
durante a aula de leitura. 

7. Não há uma segunda proposta 
planejada. 

7. Você tem algum plano B, caso 
algum elemento da aula não 
funcione? 
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3.2.2 A aula 
 

Antes da realização da entrevista prévia pedimos ao docente, via email, que 

elaborasse um plano de aula  com exercícios de leitura e nos enviasse. Assim, tivemos 

contato com o material produzido pelo professor antes do dia das aulas gravadas3 em áudio 

pela pesquisadora. Cabe ressaltar que o informante não ouviu nenhuma das gravações 

realizadas. 

 

3.2.3 A entrevista posterior 
 

A entrevista posterior é composta de apenas um bloco temático: O professor: a 

tarefa e a atividade. Pretende-se verificar como o professor se relaciona com as 

expectativas geradas para a atividade, quais os seus sucessos, fracassos, reformulações para 

a aula gravada e acompanhada pela pesquisadora. 

 

                                                 
3 Acompanhamos e gravamos quatro tempos de aula e não dois, visto que  o tempo reservado para a 
realização da proposta de aula do docente estendeu-se mais do que o previsto. 
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BLOCOS TEMÁTICOS OBJETIVOS  PRESSUPOSTOS  PERGUNTAS 

O
 p

ro
fe

ss
or

: a
 ta

re
fa

 e
 a

 a
tiv

id
ad

e 
1. Observar as estratégias utilizadas 
pelo docente para manter o 
andamento da aula. 

1. O docente reformulou o que 
estava previsto. 

1. Você mudou algo durante a 
aula? Por quê? 

2. Analisar os resultados esperados 
pelo docente. 

2. Nas atividades de pré-leitura os 
alunos se mostraram mais 
motivados, porém nas demais 
atividades o número de alunos 
envolvidos se reduziu. 

2. Você acha que os alunos 
ficaram motivados pelo assunto 
da aula? 
- Estabelecer a relação entre o 
conteúdo abordado e o 
aproveitamento para o aluno 
enquanto cidadão. 

3. Verificar se o professor considera 
que alguns "ajustes" possam ser 
feitos para que a aula tenha um 
melhor aproveitamento. 

3. O docente reformularia alguns 
tópicos da aula para melhor 
aproveitamento da atividade. 

3. Você faria alguma mudança 
posterior nesta atividade? Por 
quê? 

4. Verificar como o professor 
descreve os "sucessos" e "fracassos" 
da sua aula, a partir do que se auto-
prescreveu. 

4. Os objetivos do professor foram 
parcialmente alcançados. 

4. Você poderia afirmar ter 
alcançado seus objetivos para 
essa aula? 
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3.2.4 A seleção do corpus 
 

Após a realização das entrevistas prévia e posterior, a gravação e observação da 

aula e o contato com o material didático produzido pelo professor, nos dedicamos em 

realizar o recorte de análise dessa pesquisa.  

Optamos por analisar a fala do docente sobre o seu trabalho a partir das entrevistas, 

para isso nosso referencial teórico calcado nos estudos  de Linguagem e do Trabalho nos 

auxiliaram durante a análise. O material didático foi fruto, especificamente, de uma análise 

com a finalidade de contrapor a teoria em face da prática realizada pelo professor. 

Pensamos em analisar o momento da aula com a finalidade de verificar como o docente 

reformula sua atividade, analisaríamos o hiato entre o que ele diz e o que faz em situação 

de trabalho. Entretanto, a baixa qualidade do áudio, aliada ao interesse maior dessa 

pesquisa em analisar a fala do docente acerca do seu trabalho conduziu a constituição do 

corpus desta investigação. 
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4 AS FALAS DO PROFESSOR SOBRE O SEU TRABALHO: 

GRAMÁTICA X LEITURA 

 

 

Este capítulo tem como objetivo analisar a fala de um professor sobre o seu 

trabalho em aulas de espanhol com foco na leitura. Durante a seleção do corpus notamos o 

confronto entre duas visões apresentadas pelo professor: gramática versus leitura. 

De acordo com Possenti (1996) e Travaglia (2001) são reconhecidos três sentidos 

para o conceito de gramática, o primeiro considera a gramática "um manual com regras de 

bom uso da língua", ou seja, uma súmula com princípios para falar e escrever de maneira 

correta. O segundo refere-se a "um conjunto de regras que o cientista encontra nos dados 

que analisa, à luz de determinada teoria e método" (NEDER apud TRAVAGLIA, 2001, 

p.27), por meio dessa concepção percebe-se que não há certo e errado, inclui-se aqui a 

noção de diferença, considera-se gramatical tudo o que está em conformidade com as 

regras de funcionamento da língua em qualquer uma de suas variantes. O terceiro preceito 

adota a gramática como "o conjunto das regras que o falante de fato aprendeu e das quais 

lança mão ao falar" (TRAVAGLIA, 2001, p.28). Segundo os autores citados, não há 

consenso que determine um sentido único e específico a ser ocupado pela gramática, o que 

eles nos apontam são visões distintas para o mesmo conceito, ora complementares, ora 

excludentes. O termo gramática é registrado quatro vezes nos PCN/LE (BRASIL/SEF, 

1998, p.106) e a gramática de uma língua falada é designada como "elementos da 

organização sintática da fala, estuda categorias como a interrupção incluídas as formas de 

tomada de turno, a hesitação, os parênteses, as paráfrases etc.; trata, ainda, da relação entre 

a entonação e a construção de sentidos". Em outro trecho do mesmo documento podemos 

observar que o termo citado parece ser substituível por conhecimento sistêmico: 

O conhecimento sistêmico envolve os vários níveis da organização 
linguística que as pessoas têm: os conhecimentos léxico-semântico, 
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morfológicos, sintáticos e fonético-fonológicos. Ele possibilita que as 
pessoas, ao produzirem enunciados, façam escolhas gramaticalmente 
adequadas ou que compreendam enunciados apoiando-se no nível 
sistêmico da língua. (BRASIL/SEF, 1998, p.29, grifos nossos) 

Esse conceito parece manter estreita relação com a ideia de que a gramática 

compreende um manual com princípios de bom uso da língua. A seguir, comentaremos 

sobre a proposta de leitura adota pelos PCN/LE (BRASIL/SEF, 1998, p.90): 

O que é crucial no ensino de leitura é a ativação do conhecimento prévio 
do leitor, o ensino de conhecimento sistêmico previamente definidos para 
níveis de compreensão específicos e a realização pedagógica da noção de 
que o significado é uma construção social. Além disso, a leitura abarca 
elementos outros que o próprio texto escrito, tais como as ilustrações, 
gráficos, tabelas etc., que colaboram na construção do significado, ao 
indicar o que o escritor considera esclarecedor ou principal na estrutura 
semântica do texto. 

Ao observamos como os PCN/LE tratam a questão da leitura e da gramática 

podemos perceber que, embora o foco principal do ensino de uma língua estrangeira seja 

pautado pela leitura, a gramática ou conhecimento sistêmico proporciona ao leitor meios 

para a compreensão geral dos enunciados.  

A escolha dos fragmentos pautou-se na notória contraposição feita pelo docente ao 

longo das entrevistas e da preparação do material didático ao apresentar os temas 

gramática e leitura como opostos.   

 

Enunciado 1 -  entrevista prévia - bloco 1 

Entrevistadora: Agora eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência no 
ensino do espanhol com o foco na habilidade de leitura, que algo mais atual. 

Professor Entrevistado: Pois é, é uma experiência complicada, risos, primeiro assim 
porque, na verdade quando eu estava no estado era mais complicado do que aqui 
porque aqui eu tenho dois tempos numa turma e tenho a possibilidade de fazer os 
materiais que eu quero de cópia né... e no estado a gente ( entrevistadora: acesso), é de 
material mesmo, no estado a gente tinha uma limitação de número de cópias que 
poderia fazer,tinha que colocar as coisas no quadro e aquilo era cansativo, tinha um 
tempo em cada turma, então nem sempre funcionava e às vezes não dava mesmo pra 
fazer nada que fosse muito bom assim né... tinha que fazer no improviso. 

 

No Enunciado 1 o  entrevistado contrapõe sua experiência docente anterior à atual. 

No fragmento, pode-se depreender que o trabalhador procura  recriar sua atividade a partir 
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do que ele considera adequado para a situação; o termo uso de si remete-nos à parte 

singular do trabalho criada pelo trabalhador. Assim, quando o docente afirma tinha um 

tempo em cada turma, então nem sempre funcionava e às vezes não dava mesmo pra fazer 

nada que fosse muito bom assim né... tinha que fazer no improviso o enunciador coloca em 

questão o fato de que a carga horária reduzida da disciplina de língua espanhola, assim 

como a escassez de cópias tornavam-se um entrave para a realização satisfatória do seu 

trabalho. Desse modo, o professor desenvolve estratégias para realizar sua atividade: tinha 

que colocar as coisas no quadro e aquilo era cansativo. Ao renormalizar sua atividade, 

característica inerente ao trabalho, não só do professor, ele tenta suprir a carência de 

estrutura para a realização de sua atividade, porém considera que está realizando algo 

"improvisado". Isso nos remete ao "sofrimento" do trabalhador por não conseguir realizar o 

seu ideal de trabalho e podemos considerar como uma possível autoprescrição o fato de 

que para o docente o tempo e os recursos materiais estejam atrelados ao bom desempenho 

da aula.  

 

Enunciado 2 -  entrevista prévia - bloco 1 

Entrevistadora: Agora eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência no 
ensino do espanhol com o foco na habilidade de leitura, que algo mais atual. 

Professor Entrevistado: [...] Aqui eu tenho esse lado positivo de eu poder montar os 
materiais tirar cópias quantas eu quiser para trabalhar com os alunos, mas eu tenho uma 
resposta ainda não muito positiva deles assim, porque... Esse ano eu resolvi ser bem 
radical, só estou trabalhando com a leitura, cada ano eu vou tentando de um jeito. No 
começo eu tentava ir mesclando com o tradicional... completava com o outro para a 
gente ter o conteúdo da prova e fazendo o trabalho de leitura paralelo, aí no ano 
seguinte eu já fui reforçando um pouco mais a leitura e trabalhava com a gramática em 
cima dos textos e aproveitava o texto para tentar dar uma puxada para a gramática para 
eles poderem... essa coisa do conteúdo, eles ficam muito em cima...(entrevistadora: ... é 
o que cai na prova...) exatamente..., você deve até perceber nessas próximas aulas 
porque já está pra chegar uma prova, então eles começam a perguntar: “o que é que vai 
cair na prova, o que é que vai cair na prova? Só que este ano eu resolvi não ensinar 
gramática mesmo. 

 

No quadro 2 o enunciador, entendido como responsável pelo dito, continua 

relatando a sua experiência docente de  espanhol com foco na leitura. Nesse trecho pode-se 

perceber o confronto que ele apresenta entre duas visões, que ele denomina de "gramática" 

x "leitura". É possível percebermos como o docente afirma ter empreendido esforços para 
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realização de um trabalho que envolvesse leitura e gramática; entretanto não o fazia por 

vontade própria, nesse caso poderíamos considerar o "conceito de cultura escolar" incutido 

nos discentes  como um prescrito para o trabalho do professor. No trecho destacado 

surgem marcas do uso de si na forma de um empenho maior para trabalhar, isto é, os 

alunos consideravam que o trabalho realizado com leitura não era "conteúdo" a ser 

estudado formalmente para as avaliações, assim o professor precisava justificar o ensino de 

leitura remetendo-se à gramática, assim os alunos teriam o que denominam de "conteúdo", 

desse modo pode se caracterizar como uma possível autoprescrição a tentativa de ensino 

pautado pela leitura e gramática. Percebe-se ainda que o docente realiza esse trabalho para 

atender a um apelo dos alunos, porém o enunciador é enfático ao afirmar que "este ano eu 

resolvi não ensinar gramática mesmo". Percebe-se que há um embate entre o fazer docente 

e a expectativa discente.  

O termo "radical", citado pelo docente, causou-nos alguns questionamentos, como, 

por exemplo: Por que seria radical trabalhar com leitura?  Há uma equivalência entre ser 

radical e trabalhar com leitura? Para uma melhor compreensão do termo, julgamos  ser 

válido consultar um dicionário. Encontramos onze entradas para o verbete "radical" no 

dicionário online Caldas Aulete, entre elas, destacamos as que nos parecem mais relevantes 

ao nosso contexto: "Fig. Que não é moderado; que é drástico, total e Que é rígido, 

extremado em suas opiniões ou posições." 

 Ao afirmar que "Esse ano eu resolvi ser bem radical, só estou trabalhando com a 

leitura", não nos parece que o enunciador seja um indivíduo drástico ou rígido em suas 

posições, visto que podemos observar tal comprovação a partir de um fragmento de sua 

fala ("No começo eu tentava ir mesclando com o tradicional... completava com o outro"). 

Parece-nos que o enunciador estabelece um diálogo com um enunciado anterior, cuja visão 

de ensino é  denominada pelo docente como "tradicional". Por meio da fala do professor 

pode-se depreender, pelo menos, dois enunciados distintos sobre o ensino de língua 

estrangeira:  ensinar língua estrangeira adotando o viés metalinguístico, ou seja, o ensino 

da gramática pela gramática, isento do contexto em que o discurso é produzido, é 

considerado pelo docente como ensino "tradicional"; entretanto ao adotar uma visão de 

ensino que se distancia do que é caracterizado como "tradicional", percebemos a 

caracterização de uma visão denominada como "radical", na qual encontramos o 

enunciador inserido, que seria o trabalho com a leitura. 
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Enunciado 3 - entrevista prévia - bloco 1 

Entrevistadora: Agora eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência no 
ensino do espanhol com o foco na habilidade de leitura, que algo mais atual. 

Professor Entrevistado: [...] Eu perdia mais tempo explicando para eles como se 
completar uma lacuna... às vezes eles completavam exatamente o que estava entre 
parênteses, é exatamente sem fazer a conjugação ou então não entendia como se fazia a 
conjugação e eu tinha que mostrar lá a tabela lá pra eles, fingir que ... explicar pra eles 
sujeito, tempo, enfim, o verbo e quando vinha um verbo que não estava na tabela eles 
não conseguiam entender o que era uma irregularidade, então isso acabou também me 
incentivando mais a deixar isso de lado porque eu perdia tanto tempo com isso e 
que não ia servir de nada para eles, então em relação ao livro, eu acabava usando só 
as partes que têm texto, que é no início e no final de cada capítulo, eles têm um texto às 
vezes a atividade é legal, às vezes não, mas eu acabo utilizando para dizer que eu uso o 
livro didático, eu vou saltando o resto... eles vão perguntando e eu vou enrolando, eu 
finjo que depois vou, depois vou e depois acaba o ano e eu não voltei para aquela parte 
de gramática ali que está na meiuca ali do livro. 

 

No trecho destacado o enunciador explicita verbalmente o que Schwartz (2010) 

denomina como debate de normas. O enunciador teve de realizar uma escolha ao perceber 

o modo como o livro didático abordava as questões gramaticais, e ao renormalizar sua 

atividade, optou por usar apenas as partes que têm texto. Assim ele nos revela ter 

encontrado uma solução para a cobrança do uso do livro por parte dos alunos, a prática de 

usar o LD para atender ao apelo do aluno parece constituir uma autoprescrição para sua 

atividade. Ao afirmar que a gramática não seria útil para os alunos, o enunciador parece 

restringir o termo a "um manual com regras de bom uso da língua" cuja nomenclatura é 

desconhecida por parte dos alunos. Parece-nos que o docente faz alusão a um exercício que 

verifica a habilidade dos usos corretos da língua, sem exigir nenhuma reflexão por parte do 

aluno. Porém, ao verificar o material didático produzido pelo docente pode-se observar 

pontos de oposição entre sua fala e sua prática. 
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Enunciado 4 - fragmento da atividade elaborada pelo professor 

11- [...] podemos observar que, no 3º parágrafo, o autor apresenta os termos “sin 
embargo” e “no obstante”, que servem para explicitar a contraposição de ideias. Diga, 
com suas palavras, que ideias estão contrapostas no parágrafo e que são marcadas por 
cada uma dessas expressões. Depois, procure explicar o porquê do autor estar 
trabalhando com essa constante oposição, levando-se em conta que se trata de um texto 
argumentativo. 

 

Embora o enunciador tenha rechaçado a ideia de ensinar gramática em suas aulas, 

pode-se perceber que tal posicionamento se contrapõe ao fragmento retirado de um 

exercício elaborado pelo docente. Embora não estejamos analisando o livro didático 

adotado pelo profissional, nos parece relevante salientar que o docente resiste à visão de 

gramática descontextualizada da situação comunicativa, visto que propõe uma questão em 

que o aluno identifique as oposições constantes no texto como estratégia argumentativa. 

De acordo com Teixeira e Di Fanti (2006), é importante articular as dimensões linguísticas 

e enunciativas a partir do texto, ora priorizando a forma, ora o uso. Ao que se refere ao 

ensino de gramática e leitura, destaca-se o fato de "engendrar abordagens do texto que não 

recusem a pertinência do material linguístico de que ele é constituído, mas que considere 

essa materialidade para além do contexto fechado das classificações gramaticais" 

(TEIXEIRA; DI FANTI, 2006, p.99). 

Por meio da fala do docente "eles vão perguntando e eu vou enrolando, eu finjo que 

depois vou, depois vou e depois acaba o ano e eu não voltei para aquela parte de gramática 

ali que está na meiuca ali do livro", os discentes parecem postular o esperado para a aula; 

entretanto o professor busca recursos para evitar seguir o que Julia (2001, p. 10-11) 

denomina como cultura escolar: 

Para ser breve, poder-se-ia descrever a cultura escolar como um conjunto 
de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e 
um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses 
conhecimentos e a incorporação desses comportamentos; normas e 
práticas coordenadas a finalidades que podem variar segundo as épocas 
(finalidades religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização). 
Normas e práticas não podem ser analisadas sem se levar em conta o 
corpo profissional dos agentes que são chamados a obedecer a essas 
ordens e, portanto, a utilizar dispositivos pedagógicos encarregados de 
facilitar sua aplicação, a saber, os professores primários e os demais 
professores. Mas, para além dos limites da escola, pode-se buscar 
identificar em um sentido mais amplo, modos de pensar e de agir 
largamente difundidos no interior de nossas sociedades, modos que não 
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concebem a aquisição de conhecimentos e de habilidades senão por 
intermédio de processos formais de escolarização. 

O livro didático parece fazer parte do conceito de cultura escolar no sentido de que 

os alunos esperam "a incorporação" desse material durante as aulas, assim o professor 

utiliza os textos do livro como uma forma de responder a demanda dos alunos e 

acreditamos que essa prática pode ser considerada como uma autoprescrição. 

 

Enunciado 5 - entrevista prévia - bloco 1 

Entrevistadora: Eu queria que você explicasse um pouquinho qual é a sua concepção 
de leitura, que você já até mencionou um pouquinho, o que você tem trabalhado desde 
o início e de que modo ela poderia contribuir para a formação cidadã do aluno? 

Professor Entrevistado: Eu trabalho com uma perspectiva cognitivista da leitura, a 
gente entende que a leitura é um ato interativo entre o leitor e o texto, então o texto em 
si não teria um significado prévio, o significado se constrói através da interação entre o 
leitor e o texto, então ele é negociado, ele é flexível, ele é moldado à situação 
comunicativa, vai depender dos conhecimentos prévios do leitor, do que bate e vale 
naquela leitura para poder mesclar com que ele está recebendo no texto. A gente 
entende o texto também como algo a ser selecionado porque o leitor não absorve todas 
as informações que está no texto, mas ele seleciona aquelas que são pertinentes para o 
objetivo dele, aquelas que condizem com o conhecimento prévio dele. E aí eu tento ir 
trabalhando mais ou menos assim nas aulas que eu faço de leitura com eles, nas 
atividades... às vezes eu ainda acho que está meio capenga, mas é assim porque é uma 
coisa que a gente está tentando montar agora também assim é... não é uma perspectiva 
muito comum, não é uma abordagem mais usada, então a gente não tem muito 
material, a gente meio que vai criando mesmo e tentando ver se funcionou, não 
funcionou... a gente está muito em fase de testes, então meus alunos acabam sendo 
umas cobaias porque a gente está tentando é um laboratório e aí é neste sentido que a 
gente entende que está contribuindo para a formação cidadã deles assim... primeiro em 
respeito aquilo que eles já trazem, aqueles conhecimentos que eles já têm. A gente 
pensa em trazer isso para a sala de aula e valorizar isso como importante, para que ele 
se reconheça como é... tendo significados que são importantes que são e que devem ser 
ouvidos que devem ser respeitados é... e ao mesmo tempo trabalhando as habilidades 
de leitura deles, o desenvolvimento deles né como leitor, dessa capacidade deles de 
interagir com textos de diferentes maneiras e em diferentes situações que se construa 
como sujeito que tem que ser é exatamente... participante, reflexivo não é isso?, esses 
clichês que a gente usa ... crítico... Mas a gente realmente acredita que a gente está 
tentando fazer isso, que a gente está se propondo a fazer isso. 

 

Ao relatar sobre sua concepção de leitura percebe-se na movimentação dos 

enunciados diferentes vozes constituintes do discurso, como na voz do enunciador "Eu 
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trabalho com uma perspectiva cognitivista da leitura", "E aí eu tento ir trabalhando mais ou 

menos assim nas aulas que eu faço de leitura com eles, nas atividades" em contraposição 

com "a gente entende que a leitura é um ato interativo entre o leitor e o texto", "A gente 

entende o texto também como algo a ser selecionado porque o leitor não absorve todas as 

informações que está no texto", ocorre nos trechos analisados a dissonância entre o "eu" e 

o "a gente". Entendemos que "a gente" faz referência ao modo de agir dos professores que 

integram o coletivo de sua concepção de leitura, reforçando a ideia de que "outros" 

compartilham dessa prática.  

 

Enunciado 6 - entrevista prévia - bloco 1 

Entrevistadora: Tem os referenciais, não é isso? Aí vocês estão aguardando uma 
reunião... 

Professor Entrevistado: É porque eles fizeram esses Referenciais antes do espanhol 
entrar na rede. E o espanhol entrou na rede o ano passado. [...] ninguém acabou usando 
eles assim porque além do fato dele ter sido feito antes, ele tinha uns problemas assim 
complicados que até assim nessas reuniões são difíceis de serem resolvidos assim, mas 
é... e também porque ele estava feito por série assim 6º,7º,8º e 9º. e na verdade todas as 
série estavam vendo o espanhol pela primeira vez e não estava funcionando. Não dava 
para eu fazer o que estava planejado para o 9º. ano sendo que eles não viram nada do 
6º., 7º... então não estava funcionando, então a gente ficou livre mesmo para 
fazer,como a gente quisesse o trabalho na sala de aula. E aqui no colégio as coisas são 
muito tranquilas em relação a isso, ninguém fica: “ah! você deu isso, não deu aquilo 
outro!? Na prova tem que cair isso...”. Cada um trabalha do jeito que quiser, como 
quiser, como acha que é melhor. A gente está livre.  Mas, os referenciais, acaba que eu 
não uso e na verdade não influenciou em nada o meu trabalho. Mas os PCN’s sim, eu 
procuro seguir o trabalho que os PCN’s apontam como o trabalho que tem que ser feito 
maior de língua estrangeira que é o de trabalho com a leitura, priorizar as habilidades 
de leitura porque eu acredito naquilo tudo que está lá, que é o mais próximo da 
realidade deles é o que vai ter função na vida deles agora no momento... então eu 
acredito naquilo tudo que está lá. 

 

Segundo Noulin (apud SOUZA E SILVA, 2004), o trabalho prescrito, ou tarefa, 

recobre tudo aquilo que, em uma organização, define o trabalho de cada um no interior de 

uma estrutura dada. Observando o enunciado em circulação, podemos perceber o 

Referencial Curricular como um prescrito para a atividade docente, porém, como destaca o 

enunciador, o documento foi produzido, mas não pode ser efetivamente usado, já que não 

contemplava a realidade: todas as turmas, independente do ano de escolaridade, tinham 

contato com a língua espanhola pela primeira vez e o documento não previa essa 
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ocorrência. Portanto, os docentes da rede municipal de ensino de Niterói notaram a 

incoerência que seria adotar o Referencial, e cada docente "ficou livre mesmo para fazer, 

como a gente quisesse o trabalho na sala de aula". Assim, segundo Amigues (2004, p.43), 

"a partir das prescrições iniciais, os professores, coletivamente se autoprescrevem tarefas, 

que cada professor vai retomar e redefinir em sua classe ou suas classes". Com a finalidade 

de aprimorar seu ofício, o docente constitui os Parâmetros Curriculares Nacionais como 

uma autoprescrição, que o auxiliaria já que o documento proposto pela instituição não 

atende aos objetivos do seu trabalho. A autoprescrição  é a decorrência de uma prescrição  

que envolve a iniciativa do próprio indivíduo ( KAYANNO, 2005), ela ocorre quando o 

trabalhador retrabalha uma prescrição. O enunciador recebe os Referencias, que é um 

prescrito para o seu trabalho, mas pelos motivos já explicitados não o adota, entretanto o 

próprio docente se obriga a eleger um norteador para conduzir o seu trabalho. Conforme 

Kayano (2005, p. 33) "É fato que a autoprescrição seja inerente a todo trabalhador, que 

incorpora pela prescrição o ofício e elabora estas auto-prescrições com base em sua 

experiência na atividade de trabalho". Assim, supomos que o professor  ao verificar que a 

proposta dos Referenciais  não atendia as suas necessidades, buscou a partir do prescrito 

institucional uma resposta para aprimorar o seu ofício.  

   

Enunciado 7 - entrevista prévia - bloco 1 

Entrevistadora: Neste caso os PCN’s é o que tem de mais próximo? 

Professor Entrevistado: É mais próximo e até pela realidade da sala de aula assim... eu 
já sei que têm novos documentos apontando para um trabalho com a oralidade com 
tudo isso, mas é difícil risos... 

Entrevistadora: Nessa parte a gente entende que o número de alunos, as condições 
mesmo de ter meios, multimídias ainda ficam um pouco... sem ter como a gente 
realizar essas coisas. 

Professor Entrevistado: Exatamente. Às vezes eu até tento trazer uma música pra eles, 
pra eles ouvirem, mas o rádio não dá conta dessa sala aqui... se a gente está no calor 
eu não posso fechar a janela e nem a porta porque fica feio, então vem o barulho lá de 
fora, você está ouvindo que está vindo barulho de funk lá de fora não é? As vezes esse 
funk está mais alto, mais baixo a gente fala entendeu... tem o barulho do colégio... hoje 
está até mais tranquilo aqui em cima porque têm umas turmas vazias. Mas assim... para 
ouvir uma música já é uma tarefa árdua, “eu não estou ouvindo!, eu não estou 
ouvindo!”. Então imagina você fazer um trabalho com a oralidade, com a escuta é 
complicado. 
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Nesse fragmento o docente revela ter optado adotar as diretrizes dos PCN/LE por 

acreditar que esse é o trabalho mais apropriado, tendo em vista as condições da sala de aula 

-infraestrutura precária-, mas afirma  ter conhecimento  sobre documentos  que  propõem o 

trabalho com a oralidade. Conforme Freitas (2010, p.81), a prescrição pode advir por conta 

do material "é possível acrescentar, também, o material de trabalho que não possibilita o 

desenvolvimento da tarefa. Por exemplo, a sala de aula sem quadro ou o CD-Player que 

não permite a repetição de fragmentos de uma faixa". 

 Surgem, neste discurso, algumas marcas do "sofrimento no trabalho" - até tento, 

não dá conta, não posso, uma tarefa árdua, é complicado - que demonstram a agonia do 

trabalhador em ver seu ofício impossibilitado de ser realizado, nas palavras de Durrive 

(2010, p. 198) "o sujeito é reconhecido como alguém que sente esse sofrimento sem jamais 

poder entrar em uma dialética com relação àquilo a que ele procura reagir – enfim, com 

relação ao que o agride", assim percebemos que a única saída vista pelo docente corrobora 

a afirmação do autor citado, ao optar por não usar músicas em sala de aula ele esquiva-se 

daquilo que provoca sofrimento. 

 

Enunciado 8 - entrevista prévia - bloco 2 

Entrevistadora: Tem algum conteúdo específico que você pretende... 

Professor Entrevistado: Como eu peguei um texto principal, um texto argumentativo aí 
eu fui tentando elaborar as questões para que eles fossem entendendo as estratégias de 
argumentação que o autor foi utilizando – é os dados estatísticos como argumento de 
autoridade né, a própria ordenação das informações... o fato dele usar um dado que 
poderia ser o contrário do que ele poderia está dizendo a favor dele como uma 
estratégia de argumentação, é a construção do texto, os adjetivos que ele usa, algumas 
coisas linguísticas, mas que é... não pra ver a parte gramatical, mas como ele usou isso 
como argumento, como uma estratégia de argumentação. Então ele usa os adjetivos... 
eu lembro que tinha alguma coisa de conectivo também - sim embargo, no obstante – 
como ele foi relacionando as ideias sobre... uma ideia favorável, uma ideia contrária, 
como ele conseguiu unir essas duas a favor da opinião dele? Mas digamos assim de 
conteúdo seria isso. 

 

A questão da gramática é retomada no momento em que o professor relata como 

elaborou o exercício para a aula de leitura, ele menciona o fato de ter "coisas linguísticas" 

no material, mas que "não (é) pra ver a parte gramatical", uma vez mais percebe-se a 

aversão com que o professor se refere a gramática e põe em destaque que, assim como os 
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alunos, ele considera a presença dos adjetivos e dos conectivos  como algo que pode ser 

nomeado como "conteúdo" da aula. Faïta e Silva (2002, p.130) apontam para o fato de que 

os especialistas em didática de algumas disciplinas se deparam com uma 
tradição escolar fortemente ancorada nas mentalidades: a escola é, em sua 
tradição ocidental, muito mais disponibilizadora de saberes teóricos do 
que práticos, sua vocação está mais voltada para a reprodução de um 
saber-pensar o mundo do que para um saber-transformar o mundo.  

Em consonância com os autores citados, nos parece que o docente pretende se 

afastar dessa tradição escolar que opta por oferecer apenas saberes teóricos. Entendemos 

aqui a preparação do material didático como uma possível autoprescrição. 

 

Enunciado 9 - entrevista prévia - bloco 2 

Entrevistadora: Na escola onde eu trabalho também é assim por trimestre. 

Professor Entrevistado: Eu gosto deste esquema de trimestre! 

Entrevistadora: Também é o que eu gosto mais. 

Professor Entrevistado: No meio do ano a gente não fica ali tão afobado! Nem a gente 
nem eles! Mas a gente não tem que seguir o currículo por conta do que eu já tinha dito. 
E aí eu tentei planejar mais ou menos assim pra trabalhar com eles uns tipos textuais 
que eu achava que fossem importantes. Como essa turma é de 9º. ano eu no começo fui 
trabalhando com textos mais simples na primeira parte do ano até julho assim e daqui 
pra frente eu estava querendo trabalhar com ele textos mais argumentativos, para que 
eles fossem entendendo assim as estratégias de argumentação, como se constrói um 
texto argumentativo... a questão da tese, dos argumentos pelo menos deles irem 
percebendo isso de alguma maneira, como isso vai se construindo num texto em 
espanhol, se eles conseguem dar conta de tudo isso? Para eles irem atinando mais para 
isso aí. Então seria isso, o planejamento que eu tenho é esse, mas eu vou confessar que 
eu não costumo planejar as atividades com muita antecedência. 

 

O professor observa que como não precisa seguir o documento distribuído pela 

Rede Municipal de Ensino de Niterói, pode eleger como prefere trabalhar, e diz que faz a 

escolha dos conteúdos a serem trabalhados a partir do seu próprio critério. Essas são 

escolhas feitas pelo trabalhador, a este respeito, Schwartz (2000, p.42) destaca que em 

qualquer grau o trabalho é sempre também uso de si por si. Acreditamos que devido a 

possibilidade de não adotar o prescrito oferecido ao trabalhador pela instituição, à escolha 

dos tópicos a serem ministrados ao longo do ano constitui uma autoprescrição. 
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Enunciado 10 - entrevista prévia - bloco 2 

Entrevistadora: De que maneira você pretende encaminhar a aula? Uma coisa bem 
geral, como você vai começar? Se é falando sobre a tirinha, se é pedindo ao aluno para 
falar sobre o assunto, enfim... 

Professor Entrevistado: No começo eu vou tentar com que eles respondam essas 
questões iniciais sobre o conhecimento prévio, para que eles tragam o tema ali para a 
sala de aula. Vou perguntar o que eles acham, se eles veem muita televisão para 
comentar, oralmente mesmo, sem que eles escrevam nada. Depois, quando a gente for 
ver a tirinha, eu sempre peço que eles leiam antes em silêncio e aí depois a gente 
comenta, eles pedem para eu fazer a leitura assim ou então eu peço para alguém fazer a 
leitura, mas eles ficam... eles não gostam muito de ler porque eles não têm o domínio 
da língua né, então eles acham que vão ler errado, enfim, aí eu prefiro que eles leiam 
em silêncio e depois alguém se dispõe a ler, eu sempre pergunto, às vezes eles pedem 
que eu leia ou eu mesmo leio uma segunda vez depois que eles já leram e aí a gente faz 
um comentário geral e depois a gente segue nas perguntas e eu vou de pergunta a 
pergunta e aí às vezes não dá certo, depende de como a turma está, então eu espero que 
amanhã eles estejam tranquilos para fazer o eu pretendo fazer, porque é o que eu gosto 
de fazer mais, a gente lê as perguntas, discute oralmente e eu dou um tempo para que 
eles escrevam cada um a sua resposta. E aí no final eu sempre olho os cadernos, 
quando é no caderno e quando é edição de folhas, eu recolho as folhas para eu corrigir 
e ver assim... às vezes não dá pra corrigir uma a uma, mas ver se eles escreveram, se 
eles responderam todas as questões, eles responderam bem, se eles botaram ali sim ou 
não... para dar uma noção do que eles foram fazendo. Então, eu tento sempre fazer 
isso... eu faço a pergunta, aí eu vou seguir a ordem das perguntas que estão aqui. Eu 
faço a pergunta oralmente, a gente debate um pouco e eu dou um tempo para eles 
escreverem a resposta deles. 

 

Ao relatar como a aula será encaminhada pode-se obsevar que o docente mantém 

certa flexibilidade em como vai gerir a classe. Souza-e-Silva (2004, p.92) destaca o fato de 

que  

O diálogo que se instaura entre professor e alunos refere-se ao sentido do 
trabalho a fazer, o qual sempre marca uma transição entre aquilo que os 
alunos fizeram precedentemente e o que farão posteriormente. A 
prescrição da tarefa pelos professores dá origem a uma atividade coletiva 
professor/alunos cujo objeto é a regulação do processo de realização. 

Essa regulação pode ser compreendida nos fragmentos da fala do docente sobre o 

seu trabalho: "eu sempre peço que eles leiam antes em silêncio", "e aí no final eu sempre 

olho os cadernos", "eu recolho as folhas para eu corrigir", "eu tento sempre fazer isso", "eu 

faço a pergunta, aí eu vou seguir a ordem das perguntas que estão aqui", "eu faço a 
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pergunta oralmente, a gente debate um pouco e eu dou um tempo para eles escreverem a 

resposta deles". Segundo Freitas (2010, p. 72), "a regulação é um mecanismo de gestão das 

variações com as quais o trabalhador se depara em atividade, tanto as condições externas 

quanto as internas". Verificar os cadernos ou as folhas entregues, dedicar um tempo para a 

leitura silenciosa, organizar as etapas de execução do exercício proposto constituem nas 

palavras de Freitas (2010) o ato de "manter a atividade satisfatória para a instituição e para 

si mesmo". 

 

Enunciado 11- - entrevista posterior  

Entrevistadora: Você mudou algo durante a aula? Por quê? 

Professor Entrevistado: Só o final que eu tive que pedir para eles terminarem em casa 
porque não deu tempo né, não deu tempo e não dava para estender mais.  

Entrevistadora: Esta outra pergunta você já responderia... essa opção que já levou você 
a fazer essa outra opção seria realmente para não estender mais ainda porque eles têm 
prova né? 

Professor Entrevistado: É. Porque esta semana a gente não vai ter aula porque é 
semana de provas é, porque na verdade começou na sexta passada, então ia ficar mais 
uma semana e ia interromper ali, então eu preferi encerrar. Mas também ia ficar muito 
cansativo né!? É eu acho que não foi tão prejudicial assim, porque também eu tinha 
feito as perguntas sem pensar em quanto tempo levaria assim cada questão... eu não 
fiquei medindo isso, então eu já estava esperando que talvez não desse tempo. 

 

Pode-se observar no enunciado a importância do tempo no fazer docente, embora 

possa parecer óbvio fazer referência ao  tempo em se tratando das atividades de um 

professor, cujo trabalho é, em tese, dividido em conteúdos anuais a serem verificados em 

provas trimestrais, e ministrado em aulas de  cem minutos – tudo calculado e delimitado. 

Nesse fragmento o "tempo" aparece como um componente controlador do trabalho do 

professor, percebe-se a necessidade do término de uma atividade para que outras tenham 

início. O prescrito institucional demanda o término de uma atividade para que a semana de 

provas ocorra. 

Nossas análises buscaram analisar e corroborar aspectos que envolvem o ofício de 

um  professor de língua espanhola da rede municipal  de Niterói. Procuramos mostrar 

como as prescrições e autoprescrições permeiam a atividade docente e de que maneira elas 
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colaboram para delinear o perfil do docente entrevistado, possibilitando pensar e (re) 

pensar o trabalho do professor ao identificar os  posicionamentos incutidos na atividade, ao  

trazer à tona suas escolhas, seus fracassos e seus sucessos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Nossa pesquisa teve como objetivo conhecer um pouco da fala sobre o trabalho do 

professor de espanhol com foco na leitura realizado em uma escola municipal de Niterói. 

Tendo em vista nossas inquietações, como professora de espanhol, assim como 

nosso interesse em refletir sobre o trabalho docente realizado com viés na leitura, 

buscamos, por meio da fala do docente durante as entrevistas realizadas, compreender 

como as prescrições e autoprescrições permeiam a atividade do professor. Procurei, 

tomando por base conceitos advindos da Ergonomia e da Ergologia analisar o discurso 

docente. Durante a transcrição do corpus o enunciador deixa claro dois posicionamentos 

que se contrapõem, e parecem do ponto de visto do trabalhador, excludentes: leitura x 

gramática. Ao analisar o discurso do professor concluí que um dos pressupostos da 

entrevista não se concretizava, contrariando a hipótese de que o trabalhador teria recebido 

prescrições para o seu trabalho e que estes sobrevinham diretamente sobre sua atividade, o 

docente afirmou não seguir prescrição recebida da instituição de trabalho, entretanto existia 

um manual fornecido pela mesma. Ademais, o docente adotou como norteador do seu 

trabalho os Parâmetros Curriculares Nacionais/LE (1998).  

Ao recuperar o discurso do docente foi possível identificar marcas que revelassem a 

necessidade de uma prescrição que orientasse o seu trabalho, os PCNs. Pode-se verificar a 

influência de tal prescrito, no momento em que a fala do docente afirma acreditar em tudo 

que aparece no documento, assim como o trabalho pautado pela leitura apontado pelo 

documento. 

Observamos que as autoprescrições e as prescrições permeiam cotidianamente as 

ações do professor e acreditamos que a partir do prescrito escolhido pelo docente como 

referência – os PCN/LE – este, além de documento prescritivo torna-se, também gerador 

de autoprescrições. 
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Identificamos a partir da análise do nosso corpus a presença do uso de si, como o 

empenho maior para a realização de sua atividade. Fizemos uso da visão ergológica, assim 

como adotada por Schwartz, para compreender o esforço empreendido pelo docente para 

dar conta do seu trabalho. Observamos em alguns enunciados a presença do sofrimento no 

trabalho, do debate de normas e da regulação da atividade. Consideramos que o professor, 

ao se investir na realização da sua atividade, é atravessado por valores que o fazem lançar 

mão de todos os artifícios dos quais possui para conseguir o êxito que procura em seu 

trabalho. Por meio da visão dialógica da linguagem percebemos como o professor, ao falar 

sobre o seu trabalho, dialoga com outros enunciados e os utiliza para corroborar suas ações 

como, por exemplo, em: "então eu acredito naquilo tudo que está lá", "Eu trabalho com 

uma perspectiva cognitivista da leitura, a gente entende que a leitura é um ato interativo 

entre o leitor e o texto, então o texto em si não teria um significado prévio, o significado se 

constrói através da interação entre o leitor e o texto". 

Notamos na fala do docente o enfrentamento entre duas posições e/ou visões, 

denominadas por ele, como "tradicional" e "radical". A primeira refere-se ao ensino de 

língua pautado na gramática com um fim em si mesma, e talvez seja assim denominada 

pelo docente por fazer parte de uma visão incorporada e adotada por um número 

significativo de professores;  a segunda nos parece corresponder ao ensino pautado pela 

leitura,  nessa visão a gramática não se encontra excluída, o foco do trabalho está pautado 

nas relações intra e extra textuais, nela o estudo da gramática está atrelado ao texto. 

Acreditamos que o docente ao classificar sua  postura como radical, refere-se ao fato de ter 

optado por trabalhar com o ensino por meio do viés da leitura, fato que se contrapõe ao 

ensino de línguas  compreendido por ele como tradicional. Desse modo, esperamos que 

essa pesquisa possa contribuir para futuras investigações no campo dos estudos da 

linguagem e do trabalho, especialmente que suscite novas possibilidades de discutir e 

refletir sobre o trabalho do professor. 
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Escola Municipal Rachide da Glória Salim Saker 
Disciplina: Espanhol   Professor: ____________________________________ 

Aluno(a):________________________________  Turma: ______ Data: ___/___/___ 

 

Atividade de Leitura 

 

Vamos discutir um pouco sobre o uso da televisão pelos jovens? Para começar, vamos 

conversar um pouco sobre as questões abaixo, antes de ler os textos: 

 

1 – Você gosta de ver televisão? Quantas horas, em média, você costuma passar diante 

dela? 

2 – Você acha que a televisão apresenta alguma importância na sua vida? Qual e por quê? 

3 – Qual a sua opinião sobre o uso da televisão pelas crianças? 

Por meio das questões 1, 2 e 3, buscamos apenas a ativação por parte dos alunos de seus 

conhecimentos prévios, para que assim, eles ativem seu estado de consciência para as 

informações que receberão do texto, ao mesmo tempo em que buscamos motivá-los à 

leitura do texto, dando-lhes objetivos à sua leitura. Dessa forma, não há respostas certas ou 

erradas, pois entendemos que, aqui, ainda não estamos trabalhando a leitura do texto 

efetivamente. 

Agora, vamos observar as tirinhas abaixo para aquecer nossa discussão. Mas antes, 

responda: 

 

4 – Você acha que a televisão é prejudicial ao desenvolvimento da imaginação das crianças 

e dos jovens? 

 

Texto 1 – Mafalda          Quino 
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Texto 2 – Mafalda          Quino 

 

5 – Nas duas tirinhas apresentadas, o humor deriva de quebras de expectativa. Isso quer 

dizer que algo em algum momento do texto rompe com a lógica esperada pelo leitor. 

Explique quais são as quebras de expectativa apresentadas nas tirinhas anteriores e que 

lhes dá um tom humorístico.  

Nesta questão, buscamos que os alunos percebam como se constrói o efeito de humor nas 

tirinhas lidas, para que ao compreender sua construção, possam refletir sobre o tema a ser 

tratado na aula, a partir da forma como o autor da tirinha optou por apresentar a sua visão 

sobre o tema.  

 

6 – O texto 2 é continuação do texto 1 e ambos seguem uma mesma estrutura, começando 

com uma pergunta inicial, que revela a preocupação de Mafalda sobre o uso da TV por 

crianças e jovens. Você já deu anteriormente sua opinião sobre isso. Agora, você acha que 

o autor da tirinha – o Quino – compartilha da mesma opinião? Justifique sua resposta. 

Depois de tentar levar os alunos a entenderem a forma como a tirinha foi construída, esta 

questão pretende levar os alunos a explicitarem um julgamento sobre ela, dentro do tema a 

ser trabalhado na aula, ou seja, pretende-se aqui que os alunos explicitem sua percepção 

sobre a visão do autor sobre o uso da TV pelas crianças e sua relação com o 

desenvolvimento de suas capacidades imaginativas. 
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Agora, vamos continuar nossa discussão, partindo do texto abaixo: 

 

¿QUÉ INCONVENIENTES PRESENTA LA TV PARA LOS CHICOS? 

Pepe López / Sábado, 21 de enero de 2006 

 

7 – Pelo título do texto, podemos inferir qual a opinião do autor sobre o uso da televisão 

por crianças? Qual seria e por quê? 

Nessa questão, buscamos fazer com que o aluno associe as ideias levantadas por eles nas 

questões iniciais à primeira informação visual dada – o título do texto. Assim, eles podem 

perceber que a palavra “inconvenientes” traz uma carga semântica negativa e que, 

portanto, o autor deve ser contrário a esse uso. Porém, respostas contrárias também podem 

aparecer. Nesse caso, deve-se levar o aluno a perceber que, ao longo do texto, sua hipótese 

é negada e fazer com que ele crie novas hipóteses. 

 

 En el año 1992 el M.R.P. Aula Libre llevó a cabo una investigación, en el ámbito 

de Aragón, para conocer las dificultades que vivían los padres y las madres en la relación 

cotidiana con sus hijos. Se encuestó a quinientos cincuenta padres y madres, de los cuales 

un 26% manifestó, como problema, que sus hijos e hijas veían mucho la TV. Diez años 

después se volvió a hacer un trabajo similar y se comprobó que el porcentaje había 

descendido hasta el 5%. 

 Este dato podría indicar que los chicos habían dado la espalda a la televisión. Sin 

embargo, parece que ha ocurrido lo contrario, dado que muchos la ven unas veinticinco 

horas a la semana (y en vacaciones más), lo cual supone que están más tiempo frente a la 

pantalla que en la escuela, con todo lo que eso conlleva. Probablemente la razón de dicho 

descenso esté en que, en la mayoría de las familias, ver mucho la TV se ha convertido en 

tan habitual que ya no se vive como problema. No obstante, el problema existe. Los efectos 

perjudiciales no se notan de inmediato, pero sí se hacen evidentes a medida que los chicos 

van creciendo. 

 La TV se nos presenta atractiva, no pide nada, es gratuita, entretenida, fácil..., 

ingredientes que invitan a que esté enchufada muchas horas al día. Éste es precisamente el 

objetivo de todas las cadenas: captar al mayor número de teleespectadores para que así 

aumenten los anunciantes. Éstos, con estrategias muy estudiadas, a las cuales los chicos 
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son más susceptibles, intentan persuadirnos para comprar sus productos, con lo cual se 

abren las puertas al consumismo. 

 En la TV predomina la imagen en detrimento del lenguaje oral y escrito. La imagen 

conecta con las emociones, con lo inmediato. Para mantener la atención cada día asistimos 

a un ritmo más frenético de estímulos visuales y sonoros. Todo esto tiene como 

consecuencia que se tienda a rechazar lo que requiera análisis, razonamiento o abstracción 

porque supone esfuerzo o es aburrido. Esto se constata en muchos estudiantes a la hora de 

estudiar, hablar, escribir o leer. También, ver mucho la TV, puede tener repercusiones 

sobre la salud: menos ejercicio físico, obesidad, problemas de sueño, pesadillas... 

 Por último, conviene analizar los valores que se transmiten en muchos programas: 

violencia, competitividad, consumismo, insensibilidad a los sentimientos o al dolor de los 

otros..., los cuales, lógicamente, no concuerdan con los que se trabajan en la escuela y en la 

familia. 

(in: http://www.craaltaribagorza.net/article.php3?id_article=463) 

 

8 – O autor introduz o artigo com dados estatísticos revelados por uma pesquisa feita com 

pais e mães, na cidade de Aragón. Por que o autor teria decidido começar seu texto de tal 

modo? 

Espera-se, nesta questão, que os alunos reflitam sobre uma estratégia argumentativa muito 

utilizada, que é o uso de dados estatísticos como argumentos de autoridade. Os dados 

utilizados pelo autor do texto apresentam uma peculiaridade – o fato de apontarem para 

uma conclusão contrária a que ele busca que os leitores alcancem. Assim, é interessante 

mostrar aos alunos como o autor, ainda assim, consegue apresentar esses dados a seu favor. 

 

9 – No primeiro parágrafo, os números apresentados pelo autor do texto mostram uma 

diminuição do número de pais que reclamam da relação que se estabelece entre seus filhos 

e a televisão. Os números estão de acordo com o que você disse na questão 4 sobre a 

opinião do autor? Justifique sua resposta, comparando as respostas dadas nas questões 4 e 

5-a. 

O aluno deve perceber, por meio desta questão, a relação que se estabelece entre a hipótese 

inicial, derivada de um processo inferencial, e a inferência gerada na questão “a”. Assim, 

por exemplo, se ele imagina que a qualidade da TV está melhor e que o autor vê 

negativamente o uso da TV por crianças, ele deve perceber a contradição apresentada. É 

importante que o aluno justifique sua resposta associando as respostas anteriores. 
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10 – No parágrafo seguinte, o autor nos apresenta novos números – “muchos la ven unas 

veinticinco horas a la semana (y en vacaciones más)”. Esse dado está de acordo com o que 

nos apresentou a pesquisa anterior ou é contrario a ela?  

Aqui se busca que o aluno estabeleça algum tipo de relação entre os dados revelados pelo 

texto. Para isso, ele deve associar a interpretação dada aos resultados da pesquisa à sua 

interpretação para essa nova informação. Assim, se ele considera negativo o fato de uma 

criança assistir TV 25 horas na semana, deve perceber que isso contraria os resultados da 

pesquisa apresentada no 1º parágrafo, por exemplo.   

 

11 – Pensando nisso, podemos observar que, no 3º parágrafo, o autor apresenta os termos 

“sin embargo” e “no obstante”, que servem para explicitar a contraposição de ideias. Diga, 

com suas palavras, que ideias estão contrapostas no parágrafo e que são marcadas por cada 

uma dessas expressões. Depois, procure explicar o porquê do autor estar trabalhando com 

essa constante oposição, levando-se em conta que se trata de um texto argumentativo. 

A expressão “sin embargo” explicita a opinião do autor em relação aos resultados da 

pesquisa, uma vez que eles indicariam que as crianças veem menos TV atualmente do que 

nos anos 90. Porém o autor acredita que tal dado revele que os pais se preocupam menos 

com seus filhos e a forma como eles usam a TV. A expressão “no obstante” explicita a 

mesma contradição, uma vez que os pais já não percebem o uso da TV por seus filhos 

como um problema, porém para o autor o problema existe. Além disso, é importante que o 

aluno identifique que as constantes oposições compõem uma estratégia argumentativa do 

autor de incorporar ao seu discurso contra-argumentos e negá-los, de forma a fortalecer seu 

texto. 

 

12 – Em determinado momento do texto, o autor nos demonstra claramente a sua opinião 

sobre o assunto.  

 

a) Que momento é esse e qual é essa opinião?  

Essa questão pretende levar os alunos a perceberem o momento em que o autor explicita 

sua opinião e passa a apresentar argumentos mais concretos e julgamentos mais fortes. Isso 

se dá quando ele afirma que o uso da Tv pelas crianças é um problema, ao fim do segundo 

parágrafo – “en la mayoría de las familias, ver mucho la TV se ha convertido en tan 

habitual que ya no se vive como problema. No obstante, el problema existe” 
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b) Releia sua resposta na questão 7. Ela estava correta? Justifique sua resposta. 

Agora, o aluno deve, por meio das marcas textuais, identificar se a inferência gerada logo 

ao início do texto estava coerente à leitura do texto ou não. Para ambos os casos deve 

justificar, associando a resposta dada à questão 7 aos elementos apresentados 

explicitamente no texto. 

 

13 – Você concorda com o autor quando ele diz que as crianças são mais suscetíveis às 

estratégias usadas pelos anunciantes? Justifique sua resposta, relacionando-a com dados do 

texto. 

Novamente é importante que o aluno faça a articulação entre sua opinião, derivada de suas 

conceptualizações da realidade que o cerca e a opinião do autor, que o permitirá gerar 

novos conhecimentos, se inferências de qualidade forem geradas, o que só acontecerá por 

meio da articulação entre as ideias que ele tem e as ideias apresentadas no texto. 

 

14 – O autor nos apresenta a televisão como “atractiva (...) gratuita, entretenida, fácil”. A 

principio, tais adjetivos se apresentam como positivos o negativos? E dentro do texto, 

continuam com a mesma conotação? Como se pode explicar tal fato? 

O aluno deve perceber que o autor reenquadra a forma como caracteriza a TV em seu 

texto. Os adjetivos que, a princípio, expressariam características positivas, ao se 

relacionarem à TV, no discurso do autor, passam a expressar características negativas, uma 

vez que tais características desenvolvem um impedimento, nas crianças, de desenvolverem 

a capacidade de raciocínio e a dedicação aos estudos.  

 

15 – No parágrafo final, o autor contrapõe a TV à Escola.  

a) Qual a relação construída pelo autor? De que maneira, segundo ele, a TV interfere no 

desempenho escolar dos alunos? 

Para o autor, a TV, por estar relacionada mais à imagem, às emoções, ao imediato do que à 

razão, à análise, à abstração dificulta o desempenho escolar das crianças, que passam a 

considerar o estudo chato e difícil, por exigir muito esforço deles. 

   

b) Você, no seu dia a dia, presencia esse mesmo tipo de situação? Como? 
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Para esta questão, pede-se que o aluno apenas explicite as suas conceptualizações de suas 

experiências escolares no que diz respeito ao que o autor indica como sendo a realidade 

concreta.  

   

c) Você concorda com a opinião do autor? Sim ou não? Responda, tentando unir as duas 

respostas anteriores para justificar sua escolha. 

Nessa questão, o aluno poderá gerar uma conclusão a partir da associação entre o que o 

autor diz e suas experiências em sala de aula explicitadas na questão “b”. É importante 

apenas que o aluno mantenha coerência entre as respostas dadas nas questões anteriores e 

nessa, de forma que ele revele que está seguindo uma linha de raciocínio coerente com a 

leitura que está desenvolvendo. 

 

16 – Depois de ler os textos, você continua com a mesma opinião que tinha antes de sua 

leitura? Por quê?  

Aqui, ao final, da leitura do texto, pedimos apenas que os alunos indiquem se mantiveram 

a mesma opinião apresentada anteriormente à leitura do texto. Por meio da constante 

articulação entre a informação textual e seus conhecimentos prévios, o aluno foi capaz de 

gerar diversas inferências, que o levaram a chegar a uma conclusão. É essa conclusão que 

esperamos que o aluno explicite nessa questão. 
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ANEXO C - TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS  
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Entrevista Prévia - O professor: o delineamento de um perfil 

 

1. Entrevistadora: Como foram seus estudos, da sua graduação, da sua pós-graduação? 

Professor Entrevistado: Enquanto eu fazia o ensino médio eu fazia um estágio de vocação 

científica na Fiocruz e aí isso já me deu uma encaminhada do que eu queria fazer né... 

então eu já cheguei na universidade com a noção de como fazer pesquisa, da vida 

acadêmica, já tinha uma noção do que era esse mundo acadêmico, então quando eu entrei 

na faculdade de Letras porque eu fiz português/espanhol lá na UFRJ, eu já sabia que eu 

queria fazer pesquisa e trabalhar com o ensino, os dois ao mesmo tempo. Eu não tinha a 

vontade de priorizar um ou outro, eu queria fazer os dois mesmo! E aí eu já comecei a 

fazer já desde o primeiro período fazendo estágio de iniciação científica, não, foi no 

segundo na verdade, no primeiro eu não fiz não. No segundo período eu fazia iniciação 

científica lá na Fiocruz mesmo, no laboratório que coordenava o programa que eu tinha 

feito parte como aluno e aí eu trabalhei lá como bolsista Pibic uns dois anos. E isso no 

terceiro período da faculdade simultaneamente eu entrei num grupo de pesquisa, fui 

convidado por uma professora para entrar num grupo de pesquisa que trabalhava a questão 

de leitura, ensino de leitura segundo a perspectiva cognitivista que é com a qual eu trabalho 

até hoje. Então... isso foi no terceiro período e eu fiquei um tempo acumulando os dois, as 

duas iniciações até que no quinto período eu entrei no CLAC, para dar aula na UFRJ e aí 

eu decidi largar a bolsa de iniciação científica, porque não podia ter as duas bolsas né..., 

para eu poder ter uma experiência docente que até então eu não tinha tido e como eu queria 

trabalhar com os dois era a oportunidade que eu tinha para poder experimentar. E aí eu fui 

fazendo a iniciação científica e trabalhando no CLAC até o final da graduação. É... de 

2007 até 2009 e em 2010 eu entrei no mestrado, que eu fiz o mestrado em língua 

portuguesa lá na UFRJ trabalhando com o ensino de leitura e terminei agora no começo do 

ano. 

2. Entrevistadora: Gostaria que você falasse um pouquinho sobre, qual sua experiência 

docente (que você já começou a citar pra mim), onde você trabalhou (que você já começou 

a citar também) e onde você trabalha atualmente? 

Professor Entrevistado: Então eu comecei a trabalhar como professor em 2007 lá no 

CLAC, curso de línguas da UFRJ. É... , lá eu trabalhei até 2010, na verdade eu estava no 
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primeiro ano do mestrado e eu ainda continuei no CLAC porque estava com falta de 

professores, então eles permitiram que a gente que estivesse no mestrado seguisse dando 

aula lá. Mas em 2008, eu comecei a trabalhar também num curso de línguas, de mercado 

né... em duas unidades do mesmo curso, do Yes, não sei se eu posso dizer, qualquer coisa 

depois você tira... risos... eu trabalhei até 2010 também porque foi quando eu me formei e 

assim que eu me formei eu fui convocado por um concurso que eu tinha feito do estado em 

2008, então na verdade, eu pedi para antecipar minha colação de grau para eu poder 

assumir, então eu me formei em dezembro e em fevereiro eu já estava assumindo, antes 

mesmo da colação eu pedi para antecipar e já estava assumindo... foi uma leva que eles 

convocaram todos os aprovados de 2007, todos os de 2008, então entrou muita gente. 

Então a colação de grau antecipada foi mais do que a colação de grau normal porque todo 

mundo tinha esse compromisso de entrar. Aí eu fiquei no estado num colégio de educação 

de jovens e adultos à noite até 2011, 2010-2011 que foi quando eu entrei aqui em Niterói e 

fui convocado aqui pela Faetec, então hoje eu estou aqui trabalhando na rede municipal de 

Niterói e estou trabalhando na Faetec, mas na Faetec eu não estou no colégio, estou no 

Cetep que é um centro de formação profissional e aí lá eles tem um curso de línguas aberto 

à comunidade e aí eu estou trabalhando neste curso de lá do Cetep na Mangueira. Nesse 

meio tempo, em 2010, eu trabalhei também como professor substituto na UFRJ, foi logo 

que eu me formei, então foi meio no susto assim...risos, mas eu acho que foi uma 

experiência bacana, acabei mais aprendendo do que ensinando né...risos...claro né, mas foi 

legal! Foi válido! 

Entrevistadora: Essas sua experiências tanto no CLAC como no Curso de Idiomas você 

poderia falar um pouquinho disso, como isso interferiu ou interfere hoje no seu trabalho na 

escola contrapor esses dois, para ter uma distinção, você poderia falar um pouquinho 

disso? 

Professor Entrevistado: Sim. Bom em relação aos cursos, eu já percebia uma diferença 

clara entre os dois em que eu trabalhava. No XXXX eu tinha que seguir o material de lá e 

era tudo formatadinho, eu tinha uma planilha que eu tinha que marcar um “xzinho” dei 

isso, não dei aquilo tem aquela planilha que a gente tem que seguir na ordem. Se a 

coordenação vê que a gente mudou o quadradinho e depois está voltando eles veem e dão 

uma bronca na gente, mas de vez em quando eu burlava, marcava e não dava e depois eu 

voltava... porque às vezes você vê que a coisa não tem uma ordenação muito lógica e você 

então tem que ir e voltar, ir e voltar, então eu preferia ir fingia que estava indo e depois 
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tinha que lembrar o que tinha feito e voltava, tentava burlar um pouco aquela planilha lá. E 

no YYYY era diferente porque eu tinha a turma nas minhas mãos e isso podia ser usado 

para o bem ou para o mal e a gente sempre fala isso lá no YYYYé como um tiro no escuro. 

Você está ali para ser formado mesmo, você fica muito livre para fazer o que quiser 

mesmo na sua sala de aula. A gente tem um livro didático que é o que todo mundo usa, tem 

os conteúdos daquele livro que você tem que de tal unidade a tal unidade, mas como você 

vai fazer isso e de que modo você vai fazer é você que decide. Então foi experiência 

proveitosa neste sentido de eu poder passar a elaborar meus materiais e pensar numa sala 

de aula, assim de eu pensar a minha atividade, como eu vou planejar uma aula, como eu 

vou ali receber a resposta dos alunos, o que que eu tenho que devolver pra eles ou não... se 

eu preciso voltar em alguma coisa, antecipar alguma coisa... poder ser flexível ali. E no 

YYYYY eu tinha uma orientação de uma professora de espanhol também e que ela 

incentivava muito assim este trabalho com a LEITURA e que eu também acabei 

aproveitando o YYYY como laboratório para as pesquisas que eu estava fazendo de 

iniciação científica né, então foi bom por isso também, você conseguir ir vendo o que que 

funciona, o que não funciona, porque eu tinha muita teoria, mas como eu não tinha uma 

sala de aula de colégio na mão pra poder aplicar ali, então eu acabava usando o YYYY 

mais ou menos como um laboratório  exatamente, micro, mas dava para ter uma noção ali. 

3. Entrevistadora: Agora eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência no 

ensino do espanhol com o foco na habilidade de leitura, que algo mais atual. 

Professor Entrevistado: Pois é, é uma experiência complicada, risos, primeiro assim 

porque, na verdade quando eu estava no estado era mais complicado do que aqui porque 

aqui eu tenho dois tempos numa turma e tenho a possibilidade de fazer os materiais que eu 

quero de cópia né... e no estado a gente ( entrevistadora: acesso), é de material mesmo, no 

estado a gente tinha uma limitação de número de cópias que poderia fazer,tinha que 

colocar as coisas no quadro e aquilo era cansativo, tinha um tempo em cada turma, então 

nem sempre funcionava e às vezes não dava mesmo pra fazer nada que fosse muito bom 

assim né... tinha que fazer no improviso. Aqui eu tenho esse lado positivo de eu poder 

montar os materiais tirar cópias quantas eu quiser para trabalhar com os alunos, mas eu 

tenho uma resposta ainda não muito positiva deles assim, porque... Esse ano eu resolvi ser 

bem radical, só estou trabalhando com a leitura, cada ano eu vou tentando de um jeito. No 

começo eu tentava ir mesclando com o tradicional... completava com o outro para a gente 

ter o conteúdo da prova e fazendo o trabalho de leitura paralelo, aí no ano seguinte eu já fui 
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reforçando um pouco mais A leitura e trabalhava com a gramática em cima dos textos e 

aproveitava o texto para tentar dar uma puxada para a gramática para eles poderem... essa 

coisa do conteúdo, eles ficam muito em cima...(entrevistadora: ... é o que cai na prova...) 

exatamente..., você deve até perceber nessas próximas aulas porque já está pra chegar uma 

prova, então eles começam a perguntar: “O que é que vai cair na prova, o que é que vai 

cair na prova?” . Só que este ano eu resolvi não ensinar gramática mesmo. Não, eu cortei... 

eu quero ver como vai ser o resultado até o final do ano dessa idéia mais radical. Só que a 

gente tem o livro didático. E o livro didático ele é muito estruturalista assim... ele é só 

completar lacuna e é muito engraçado porque eu achava antes que fosse um trabalho mais 

fácil, assim de fazer ele completarem a lacuna e tal, aí usando este livro agora este ano eu 

vi que na verdade é uma coisa mais complicada porque eles não dão a resposta que o livro 

espera que eles deem. Eu perdia mais tempo explicando para eles como se completar uma 

lacuna... às vezes eles completavam exatamente o que estava entre parênteses no espaço ( 

entrevistadora: sem fazer a conjugação direito...) é exatamente sem fazer a conjugação ou 

então não entendia como se fazia a conjugação e eu tinha que mostrar lá a tabela lá pra 

eles, fingir que ...explicar pra eles sujeito, tempo, enfim, o verbo e quando vinha um verbo 

que não estava na tabela eles não conseguiam entender o que era uma irregularidade, então 

isso acabou também me incentivando mais a deixar isso de lado porque eu perdia tanto 

tempo com isso e que não ia servir de nada para eles, então em relação ao livro, eu acabava 

usando só as partes que têm texto, que é no início e no final de cada capítulo, eles têm um 

texto às vezes a atividade é legal, às vezes não, mas eu acabo utilizando para dizer que eu 

uso o livro didático, eu vou saltando o resto... eles vão perguntando e eu vou enrolando, eu 

finjo que depois vou, depois vou e depois acaba o ano e eu não voltei para aquela parte de 

gramática ali que está na meiuca ali do livro. Mas aí tem sido assim... eu vou tentando 

trabalhar ali com eles, eles vão cobrar : “aí o que vai cair na prova?”... Ah! vai cair 

exatamente o que a gente fez em sala de aula e eu acho que assim, os resultados da prova 

também influenciam. Eles vão vendo que eles vão se saindo melhor na prova... aí eles não 

se importam mais tanto com isso de... ai o que é que vai cair?, qual é a matéria?, o que que 

eu tenho que estudar, né... eu acho que isso pra eles vai ficando mais tranquilo também. 

Mas é... em relação a prática mesmo... em algumas turmas funciona melhor, outras não, né 

porque eles falam muito né, risos, então você se cansa muito e então eu vou tentando. 

Professor Entrevistado: Reclamam é, ficam mais agitados. Porque muitas atividades que eu 

monto, eu ponho eles para falarem, então fica aquela confusão... aí eles participam, falam, 
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falam, mas na hora de escrever eles já têm uma preguiça! Não querem escrever! Aí você 

faz uma pergunta em português e eles perguntam: “Ah!, mas a aula não é de espanhol?”... 

Têm esses questionamentos que aos poucos eu espero ir fazendo eles entenderem o que 

está sendo feito. É, vamos ver se eu consigo!? Risos. 

4.Entrevistadora: Eu queria que você explicasse um pouquinho qual é a sua concepção de 

leitura, que você já até mencionou um pouquinho, o que você tem trabalhado desde o 

início e de que modo ela poderia contribuir para a formação cidadã do aluno? 

Professor Entrevistado: Eu trabalho com uma perspectiva cognitivista da LEITURA, a 

gente entende que a leitura é um ato interativo entre o leitor e o texto, então o texto em si 

não teria um significado prévio, o significado se constrói através da interação entre o leitor 

e o texto, então ele é negociado, ele é flexível, ele é moldado à situação comunicativa, vai 

depender dos conhecimentos prévios do leitor, do que bate e vale naquela leitura para 

poder mesclar com que ele está recebendo no texto. A gente entende o texto também como 

algo a ser selecionado porque o leitor não absorve todas as informações que está no texto, 

mas ele seleciona aquelas que são pertinentes para o objetivo dele, aquelas que condizem 

com o conhecimento prévio dele. E aí eu tento ir trabalhando mais ou menos assim nas 

aulas que eu faço de leitura com eles, nas atividades... às vezes eu ainda acho que está 

meio capenga, mas é assim porque é uma coisa que a gente está tentando montar agora 

também assim é... não é uma perspectiva muito comum, não é uma abordagem mais usada, 

então a gente não tem muito material, a gente meio que vai criando mesmo e tentando ver 

se funcionou, não funcionou... a gente está muito em fase de testes, então meus alunos 

acabam sendo umas cobaias porque a gente está tentando é um laboratório e aí é neste 

sentido que a gente entende que está contribuindo para a formação cidadã deles assim... 

primeiro em respeito aquilo que eles já trazem, aqueles conhecimentos que eles já têm. A 

gente pensa em trazer isso para a sala de aula e valorizar isso como importante, para que 

ele se reconheça como é... tendo significados que são importantes que são e que devem ser 

ouvidos que devem ser respeitados é... e ao mesmo tempo trabalhando as habilidades de 

leitura deles, o desenvolvimento deles né como leitor, dessa capacidade deles de interagir 

com textos de diferentes maneiras e em diferentes situações que se construa como sujeito 

que tem que ser é exatamente... participante, reflexivo não é isso?, esses clichês que a 

gente usa ... crítico... Mas a gente realmente acredita que a gente está tentando fazer isso, 

que a gente está se propondo a fazer isso. 
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5. Entrevistadora: Ao iniciar seu trabalho nesta instituição, especificamente nesta escola, 

você recebeu algum manual, algum tipo de instrução sobre o seu trabalho? Você começou 

aqui quando? 

Professor Entrevistado: É... foi no ano passado. 

Entrevistadora: Ano passado. 

Professor Entrevistado: A gente recebe todo ano um manual, mas não de prática de sala de 

aula. Mas de coisas de punições para o aluno, por exemplo, se o aluno não consegue fazer 

isso, o que você tem que fazer uma advertência, chamada questões burocráticas... de 

prática de sala de aula não. A gente também recebeu o currículo da rede, a gente está até 

agora em fase de... a gente está refazendo o currículo de espanhol. 

Entrevistadora: Tem os referenciais, não é isso? Aí vocês estão aguardando uma reunião... 

Professor Entrevistado: É porque eles fizeram esses referenciais antes do espanhol entrar 

na rede. E o espanhol entrou na rede o ano passado. A gente é a primeira leva de 

professores de espanhol aqui da rede. Então a gente está nestas reuniões para tentar refazer 

esses referenciais... então a gente recebeu esses referenciais, mas na verdade a gente não... 

ninguém acabou usando eles assim porque além do fato dele ter sido feito antes, ele tinha 

uns problemas assim complicados que até assim nessas reuniões são difíceis de serem 

resolvidos assim, mas é... e também porque ele estava feito por série assim 5º.,6º.,7º. e 8º. e 

na verdade todas as série estavam vendo o espanhol pela primeira vez e não estava 

funcionando. Não dava para eu fazer o que estava planejado para o 9º. Ano sendo que eles 

não viram nada do 5º., 6º., 7º... então não estava funcionando, então a gente ficou livre 

mesmo para fazer,como a gente quisesse o trabalho na sala de aula. E aqui no colégio as 

coisas são muito tranquilas em relação a isso, ninguém fica: “ah! você deu isso, não deu 

aquilo outro!? Na prova tem que cair isso...”. Cada um trabalha do jeito que quiser, como 

quiser, como acha que é melhor. A gente está livre. 

6. Entrevistadora: E aí essa pergunta teria a ver com a anterior, mas aí aqui eu vou tentar 

reformular um pouquinho já que você não teve nenhum manual assim específico. A 

pergunta seria... esses que você não recebeu, mas o que você recebeu que seriam somente 

os referenciais, que ficou uma coisa mais livre, ou se têm outros documentos que norteiam 

seu trabalho? Que você de repente selecionou, embora não tenha selecionado... você já 
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selecionou e de que forma eles poderiam nortear, ajudar, enfim, colaborar com o seu 

trabalho? 

Professor Entrevistado: É o trabalho até pela questão da pesquisa né, eu já tinha um 

conhecimento anterior dos PCN’s, das OCEM tudo isso. Mas, os referenciais, acaba que eu 

não uso e na verdade não influenciou em nada o meu trabalho. Mas os PCN’s sim, eu 

procuro seguir o trabalho que os PCN’s apontam como o trabalho que tem que ser feito 

maior de língua estrangeira que é o de trabalho com a leitura, priorizar as habilidades de 

LEITURA porque eu acredito naquilo tudo que está lá, que é o mais próximo da realidade 

deles é o que vai ter função na vida deles agora no momento... então eu acredito naquilo 

que está lá. 

Entrevistadora: Neste caso os PCN’s é o que tem de mais próximo. 

Professor Entrevistado: É mais próximo e até pela realidade da sala de aula assim... eu já 

sei que têm novos documentos apontando para um trabalho com a oralidade com tudo isso, 

mas é difícil risos... 

Entrevistadora: Nessa parte a gente entende que o número de alunos, as condições mesmo 

de ter meios, multimídias ainda ficam um pouco... sem ter como a gente realizar essas 

coisas. 

Professor Entrevistado: É exatamente. Às vezes eu até tento trazer uma música pra eles, 

pra eles ouvirem, mas o rádio não dá conta dessa sala aqui... se a gente está no calor eu não 

posso fechar a janela e nem a porta porque fica feio, então vem o barulho lá de fora, você 

está ouvindo que está vindo barulho de funk lá de fora não é? As vezes esse funk está mais 

alto, mais baixo a gente fala entendeu... tem o barulho do colégio... hoje está até mais 

tranquilo aqui em cima porque têm umas turmas vazias. Mas assim... para ouvir uma 

música já é uma tarefa árdua, “eu não estou ouvindo!, eu não estou ouvindo!”. Então 

imagina você fazer um trabalho com a oralidade, com a escuta é complicado. 

Entrevistadora: Bom, tem mais algum outro documento? Ou só os PCN’s especificamente? 

Aqui da escola tem algum Projeto Político-Pedagógico? 

Professor Entrevistado: Eu acho que tem, mas a gente... eu nunca tive acesso a ele não.  

Entrevistadora: Então o outro... os PCN’s é até por sua atividade e experiência anterior... 
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Professor Entrevistado: É o que eu adquiro assim.. 
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Entrevista Prévia - A aula de leitura em E/LE 

 

1. Entrevistadora: Você poderia descrever, de maneira geral, sua proposta para a aula?  

 

Professor Entrevistado: É. Então eu tentei, na realidade eu reaproveitei uma atividade que 

eu fiz o ano passado com turmas que eu tinha e eu adaptei algumas que não tinham dado 

certo, e aí eu fui modificando, eu integrei na realidade duas atividades e porque às vezes eu 

faço... até mesmo pela questão da pesquisa... eu pego um texto e monto mais de uma 

atividade e aplico em mais de uma turma para ver o que deu certo, o que não deu e essa 

aqui eu juntei duas atividades e modifiquei e fui tentando reordenar algumas coisas que 

não tinham ficado muito bem que eu lembrava do que tinha sido ano passado, porque eu 

tentei montar uma atividade que se encaixasse em qualquer época que pudesse servir e que 

não dependesse de uma atividade anterior. Aí eu estou tentando trabalhar um pouco... é da 

questão do uso da televisão por eles, pelos jovens, pelas crianças a partir de diferentes 

visões para que eles tenham, sei lá, para que eles vejam de uma maneira mais crítica este 

uso, para que eles tentem refletir um pouco sobre isso né, que com certeza é uma coisa que 

eles fazem muito - ver televisão  - está sempre na vida deles. Eles estão sempre falando de 

um programa de televisão, de novela, de um monte de coisa... sempre tem um assunto de 

televisão pra eles falarem e comentarem então é uma coisa que eu sei que está no cotidiano 

deles, mas que a gente vai fazendo ali quase que naturalmente, como se fosse natural ver 

televisão, como se fosse natural a gente absorver aquilo. Então eu tentei pra eles poderem 

pelo menos ir refletindo um pouco sobre isso, ver se a gente consegue é... refletir mesmo 

sobre isso. 

Entrevistadora: Tem algum conteúdo específico que você pretende... 

Professor Entrevistado: Como eu peguei um texto principal, um texto argumentativo aí eu 

fui tentando elaborar as questões para que eles fossem entendendo as estratégias de 

argumentação que o autor foi utilizando – é os dados estatísticos como argumento de 

autoridade né, a própria ordenação das informações... o fato dele usar um dado que poderia 

ser o contrário do que ele poderia está dizendo a favor dele como uma estratégia de 

argumentação, é a construção do texto, os adjetivos que ele usa, algumas coisas 

linguísticas, mas que é... não pra ver a parte gramatical, mas como ele usou isso como 
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argumento, como uma estratégia de argumentação. Então ele usa os adjetivos... eu lembro 

que tinha alguma coisa de conectivo também - sim embargo, no obstante – como ele foi 

relacionando as ideias sobre... uma ideia favorável, uma ideia contrária, como ele 

conseguiu unir essas duas a favor da opinião dele? Mas digamos assim de conteúdo seria 

isso. 

2.Entrevistadora: Certo, de conteúdo que eles se preocupam né...risos...tá bom! Agora a 

próxima pergunta seria algo pensado em planejamento anual e bimestral tem algum 

planejamento? A gente falou um pouquinho antes sobre documentos e aí eu não sei se tem 

um planejamento feito de repente por você mesmo não é? Porque às vezes a escola não nos 

fornece, mas nós preparamos e aí seria alguma coisa se isso, se esse conteúdo, os objetivos 

dessa aula de que forma eles se inseriam no seu planejamento anual ou bimestral ou os 

dois? 

Professor Entrevistado: A gente tem três trimestres aqui. A gente está agora no final do 

segundo, porque o segundo começa antes das férias e termina no final de agosto. 

Entrevistadora: Na escola onde eu trabalho também é assim por trimestre. 

Professor Entrevistado: Eu gosto deste esquema de trimestre! 

Entrevistadora: Também é o que eu gosto mais. 

Professor Entrevistado: No meio do ano a gente não fica ali tão afobado! Nem a gente nem 

eles! Mas a gente não tem que seguir o currículo por conta do que eu já tinha dito. E aí eu 

tentei planejar mais ou menos assim pra trabalhar com eles uns tipos textuais que eu 

achava que fossem importantes. Como essa turma é de 9º. ano eu no começo fui 

trabalhando com textos mais simples na primeira parte do ano até julho assim e daqui pra 

frente eu estava querendo trabalhar com ele textos mais argumentativos, para que eles 

fossem entendendo assim as estratégias de argumentação, como se constrói um texto 

argumentativo... a questão da tese, dos argumentos pelo menos deles irem percebendo isso 

de alguma maneira, como isso vai se construindo num texto em espanhol, se eles 

conseguem dar conta de tudo isso? Para eles irem atinando mais para isso aí. Então seria 

isso, o planejamento que eu tenho é esse, mas eu vou confessar que eu não costumo 

planejar as atividades com muita antecedência, eu não consigo mesmo! 

Entrevistadora: É... depende de como a turma está? 
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Professor Entrevistado: É como está indo, por exemplo, esta turma aqui eu planejei para 

duas aulas, para dois dias, então eu já costumo fazer assim também... de planejar um 

negócio maior que dê conta de mais aulas e aí você explora mais o texto e eu consigo ter 

um tempo maior para preparar a próxima atividade. É... então eu planejei pra duas, mas de 

repente leva mais, de repente leva menos aí isso depende do andamento deles, da resposta 

que eles dão. 

3. Entrevistadora: Você poderia explicar o motivo da seleção do tema e do texto para essa 

aula? 

Professor Entrevistado: Então, eu selecionei o tema por conta de ser algo que eles façam 

sempre – de ver televisão, né e de não ter nenhuma reflexão sobre isso e é um tema que eu 

gosto de trabalhar também porque tem uma resposta muito positiva deles é um tema que 

eles gostam de falar assim, é um tema que eles gostam de dar opinião. Às vezes eu trago 

um tema assim que foge um pouco do cotidiano deles e nem sempre eles dão uma resposta, 

não é motivador, não trás uma motivação pra eles lerem o texto, para participarem da aula. 

E aí eu trouxe as duas tirinhas do Quino porque... assim ela mostra uma opinião que não 

seria a mesma do texto, mas que dá pra fazer um a relação assim, em relação assim a 

criticidade, a imaginação... dá pra fazer uma associação e aí até porque eles poderiam se 

sentir mais motivados a entrarem no outro texto a partir das tirinhas. 

Professor Entrevistado: É, porque é um texto que é simples que eles conseguem dar conta 

de uma leitura só... 

Professor Entrevistado: É exatamente trás uma motivação para eles lerem o texto seguinte 

e até porque a tirinha tem uma opinião favorável assim, ela não ataca a televisão como uma 

grande vilã então eles vão se sentir menos atacados assim logo de cara. 

Entrevistadora: Provavelmente compartilham dessa opinião. 

Professor Entrevistado: É provavelmente compartilham dessa opinião é, imagino que sim. 

Eles vão entender o que a tirinha está mostrando, o que está querendo aqui... a coisa da 

imaginação... e aí eu acho que isso prepara o terreno pra vir um texto argumentativo e eu 

selecionei ele que é um texto de um blog, na verdade não era bem um blog... eu selecionei 

ele ano passado, então eu não lembro muito bem como estava a formatação. Mas não 

chegava a ser de um jornal, eu acho que era de um blog de opinião mesmo assim... de 

alguém que tinha um blog de opinião e eu selecionei ele mais por mostrar uma outra visão 
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pra fazer eles pensarem sobre um outro lado da televisão, a televisão como um mercado, 

eles como alvo dos objetos de consumo vendidos pela televisão... a questão da reflexão da 

relação do uso da televisão, porque ele trabalha, ele bate bem nessa tecla assim... da pessoa 

refletir sobre o uso, sobre os pais... refletindo sobre o uso da televisão pelas crianças e as 

próprias crianças que não teriam essa reflexão, desenvolveriam essa reflexão e acabariam 

recebendo aqueles informações ali como um objeto fácil de consumo e entrando nessa 

lógica consumista sem... é absorvendo isso. É então foi mais ou menos por isso. 

 

4. Entrevistadora: Agora sobre o motivo das formulações dessas questões especificamente. 

E aí quando eu falo das atividades eu me refiro mais as questões que você mesmo 

levantou, por que você ter selecionado essas perguntas, por que você elaborou? Se tinha 

alguma intenção, qual era? Eu queria que você falasse mais especificamente das questões, 

não precisa falar uma a uma. 

Professor Entrevistado: Então, no começo eu sempre tento fazer umas questões de 

conhecimento prévio, pra eles ativarem o conhecimento prévio deles. Vocês gostam de 

assistir televisão, quantas horas e por quê? Para que eles tragam o cotidiano deles, a 

realidades deles pra leitura. Pra poder já ir selecionando o que eu quero que eles ativem 

para a leitura dos próximos textos e também as questões relacionadas a tirinha também é 

mais pra isso, para motivar eles a leitura do texto argumentativo que é o texto principal da 

atividade e aí eu coloquei uma questão pra eles entenderem como é que se constrói a 

tirinha, o humor... até mesmo para eles entenderem como é que funciona a estrutura, 

digamos de uma tirinha. A questão da quebra de expectativa né, porque você imagina que 

eles devem ter um conhecimento de que muita gente critica o uso da televisão, então como 

eles vão flexibilizar isso na tirinha para poder motivar eles para o texto principal. Aí eu 

venho para o texto principal. Então logo no começo eu faço uma pergunta depois do título 

para que eles possam – se eles não criaram, criar uma hipótese de leitura para depois que 

eles verifiquem se esta hipótese estava correta ou não, se confirmou ou não? Se eles têm 

que flexibilizar a hipótese ou não? E aí eu coloquei o texto depois e as perguntas que eu fui 

criando em relação ao texto, eu sempre vou tentando montar de acordo com a ordem que as 

informações vão aparecendo no texto. Às vezes eu coloco às perguntas no meio do texto, 

mas dessa vez eu preferi colocar no final, mas aí eu tentei seguir a ordem que os dados 

foram aparecendo no texto. Então a questão dele começar a introdução com um dado 
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estatístico, como isso poderia ser um argumento de autoridade para o que ele pretende 

fazer? E aí eu fui separando pelos parágrafos, algumas informações que eles poderiam 

destacar primeiro, segundo, terceiro para que eles fossem pensando como o autor foi 

construindo a argumentação dele ao longo do texto, ao longo dos parágrafos. Depois, em 

um determinado momento eu peço para que eles vejam se a hipótese inicial deles estava 

correta ou não, se se confirmou ou não, peço pra eles contraporem o texto à visão inicial 

que eles tinham – se eles continuaram com a mesma opinião, se não, por quê? O que que 

aquele texto contribuiu para eles mudassem de opinião ou não? Eu acho que é mais ou 

menos isso. 

Entrevistadora: A ideia seria fazer com que eles refletissem né, desde o início do texto uma 

opinião, se eles já têm essa opinião até o final, se mudou alguma coisa, se conseguiu trazer 

alguma coisa nova. 

Professor Entrevistado: Isso, é... e para que eles pensem  sobre este processo de reflexão, 

de ler o texto e de pensar sobre o que eles estão fazendo conforme eles vão lendo o texto. 

Se eles tinham uma opinião e eles mudaram, por que eles mudaram, o que fez eles 

mudarem? Para eles terem uma reflexão maior sobre isso. Sobre os processos que eles foi 

desenvolvendo ao longo da leitura deles. 

5. Entrevistadora: De que maneira você pretende encaminhar a aula? Uma coisa bem geral, 

como você vai começar? Se é falando sobre a tirinha, se é pedindo ao aluno para falar 

sobre o assunto, enfim... 

Professor Entrevistado: No começo eu vou tentar com que eles respondam essas questões 

iniciais sobre o conhecimento prévio, para que eles tragam o tema ali para a sala de aula. 

Vou perguntar o que eles acham, se eles veem muita televisão para comentar, oralmente 

mesmo, sem que eles escrevam nada. Depois, quando a gente for ver a tirinha, eu sempre 

peço que eles leiam antes em silêncio e aí depois a gente comenta, eles pedem para eu 

fazer a leitura assim ou então eu peço para alguém fazer a leitura, mas eles ficam... eles 

não gostam muito de ler porque eles não têm o domínio da língua né, então eles acham que 

vão ler errado, enfim, aí eu prefiro que eles leiam em silêncio e depois alguém se dispõe a 

ler, eu sempre pergunto, às vezes eles pedem que eu leia ou eu mesmo leio uma segunda 

vez depois que eles já leram e aí a gente faz um comentário geral e depois a gente segue 

nas perguntas e eu vou de pergunta a pergunta e aí às vezes não dá certo, depende de como 

a turma está, então eu espero que amanhã eles estejam tranquilos para fazer o eu pretendo 
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fazer, porque é o que eu gosto de fazer mais, a gente lê as perguntas, discute oralmente e 

eu dou um tempo para que eles escrevam cada um a sua resposta. E aí no final eu sempre 

olho os cadernos, quando é no caderno e quando é edição de as folhas, eu recolho as folhas 

para eu corrigir e ver assim... às vezes não dá pra corrigir uma a uma, mas ver se eles 

escreveram, se eles responderam todas as questões, eles responderam bem, se eles botaram 

ali sim ou não... para dar uma noção do que eles foram fazendo. Então, eu tento sempre 

fazer isso... eu faço a pergunta, aí eu vou seguir a ordem das perguntas que estão aqui. Eu 

faço a pergunta oralmente, a gente debate um pouco e eu dou um tempo para eles 

escreverem a resposta deles. 

Entrevistadora: Certo, que aí é uma construção mais coletiva e depois cada um tem seu 

espaço individual, mas começa com o coletivo. Interessante! 

Professor Entrevistado: É. Eu gosto sempre de fazer isso que eles conversem e ouçam a 

opinião dos outros. No 9º. ano não tem acontecido isso muito não, mas às vezes com os 

mais novos – eles depois do debate, na hora de escrever eles perguntam aí mais o que é que 

eu tenho que escrever, qual é a reposta, qual é a resposta porque está to mundo certo!? Aí, 

às vezes eu digo pode escrever e depois a gente vê, depois quando eu recolher eu olho. Eu 

acho que no 9º. ano não tem acontecido isso muito não, mas depende muito do dia, às 

vezes eles estão muito agitados, mas eu acho que amanhã eles não vão estar assim não... aí 

eu dou um tempo pra eles responderem todas as questões e depois a gente faz uma 

conversa geral sobre elas, depois que eles já escreveram, responderam tudo a gente 

conversa. Eu acho que amanhã vai dá pra fazer o pretendível. 

Entrevistadora: É... porque a gente tem que adaptar aí, às vezes, né? 

Professor Entrevistado: E essa turma é uma turma mais tranquila. Essa que você vai 

assistir. 

6. Entrevistadora: Como você acha que vai alcançar ou atingir através do texto e das 

atividades elaboradas? 

Professor Entrevistado: Eu acho que é mais por esta questão do tema mesmo. Eu acho que 

é um tema motivador assim... que eles vão se sentir importantes de darem a opinião deles, 

vão se sentir afetados em ouvir a opinião do autor, ler ali o que está no texto, ler a opinião 

do Quino na tirinha. Eu acho que é um tema que motiva eles a reflexão, ao que motive, 

mas que abrem eles para que eles possam fazer a reflexão a partir das leituras e das 
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questões. Então, eu espero atingir eles dessa maneira assim... fazer com que eles olhem 

para o texto com um olhar mais reflexivo e de que eles procurem entender como o autor foi 

construindo ali a argumentação dele, como é que eles podem também aprimorar a 

argumentação deles quando eles pretendam escrever ou mesmo falar, usar o argumento 

com propriedade e que de alguma forma isso afete o comportamento deles mesmo, assim... 

eu não quero que ninguém aí, sei lá! – “aí, eu odeio televisão, eu agora eu amo a televisão, 

enfim...” Eu quero é mais que eles consigam... “aí eu sou a favor do uso da televisão por 

isso..., eu sou contra o uso da televisão por isso...”. E que eles comecem a entender que 

nem tudo é sim ou não, sempre tem um por que – tem que ter uma explicação para as 

coisas ou alguém sempre tem que me dar uma explicação para as coisas, não é sempre 

assim sim ou não, as coisas são como são... eu gosto de ir tentando trabalhar assim, desse 

jeito. 

Entrevistadora: Que reação você espera dos alunos? Você tem uma reação esperada? 

Porque de repente por você já ter trabalhado esta atividade ou por já conhecer um 

pouquinho a turma... 

Professor Entrevistado: Pois é, das outras vezes foi mais de uma turma que eu trabalhei 

com esse texto, mas eu trabalhei com esse texto o ano passado e a resposta foi bem 

positiva, assim... eles participam bastante é... por conta disso que eu disse – do tema e 

então eu acho que eles vão se colocar dispostos a responderem as questões, a participarem 

do debate com a turma, a conversar, a darem as opiniões deles. Eu acho que é um tema que 

propicia isso assim. Pelo menos eles se mostraram... na verdade eles se mostram motivados 

a participar das aulas assim... Eu não tenho problema daquela turma apática que não fala 

nada que você pergunta, pergunta e eles não dizem nada, isso eu não tenho. Esse ano eu 

não tenho tido este tipo de problema não, às vezes eu tenho ao contrário, eles falam muito 

de uma maneira desorganizada e aí fica complicado depois partir para a parte escrita, para 

organizar o pensamento, para organizar às opiniões e fica só naquela coisa: “aí, eu quero 

dizer, eu quero dizer, eu quero dizer!” E nem sempre olha para o texto... 

Entrevistadora: Às vezes é só sua opinião... 

Professor Entrevistado: O que é um problema. Às vezes na hora de responder oralmente 

eles falam, dizem, aí você vai guiando... Mas, por quê, o que você acha disso? E na hora de 

escrever eles põem a opinião deles e só ou então procuram um trecho do texto e copia ou 

traduz ali para o português e fica ali. Ou só texto ou só opinião e aí a coisa da articulação 
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fica às vezes capenga, mas é assim... eles sempre participam oralmente, eles sempre 

participam. Aí depois, não sei se você quer, mas como eu vou recolher... depois se você 

quiser ter as respostas deles também... 

Professor Entrevistado: É. Eu posso guardar um pouco para você tirar uma cópia... 

7. Entrevistadora: Você tem algum plano B para caso algum elemento da aula não 

funcione? 

Professor Entrevistado: Como assim? De outra atividade pra fazer? 

Entrevistadora: Mas na verdade você já até falou um pouquinho sobre isso... 

Professor Entrevistado: Eu tenho a estratégia do texto, de trabalhar com o texto, se a turma 

começar a ficar agitada, se  começar a não dar certo, se eles não responderem bem, aí eu 

costumo botar pra eles fazerem a atividade individualmente e aí depois eu vou e olho as 

respostas de cada um e recolho, eu corrijo mesmo e vou pelo método mais tradicional, 

digamos assim, mais rígido. Mas assim... uma outra atividade... aí o plano B é sempre o 

livro didático, risos... 

Entrevistadora: É. Já está ali, todo mundo tem... 

Professor Entrevistado: De essa atividade dar totalmente errado, eu não acredito que não dê 

não, deu ter que partir para uma outra coisa... é mais da estratégia de uso dessa atividade 

assim, mas partir para uma outra... eu acho que não tem tanta necessidade assim não, até 

porque a outra que eu vou buscar no livro é uma outra atividade de leitura também, então 

vai ficar tudo na mesma. 

Entrevistadora: De repente aí o tema já é mais interessante mesmo. 

Professor Entrevistado: É. Sim, sim, sim.  

Entrevistadora: Então por hoje era isso. 
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Entrevista Posterior - O professor a tarefa e atividade 

 

1. Entrevistadora: Você mudou algo durante a aula? Por que? 

Professor Entrevistado: Só o final que eu tive que pedir para eles terminarem em casa 
porque não deu tempo né, não deu tempo e não dava para estender mais. 

Entrevistadora: Esta outra pergunta você já responderia... essa opção que já levou você a 
fazer essa outra opção seria realmente para não estender mais ainda porque eles têm prova 
né? 

Professor Entrevistado: É. Porque esta semana a gente não vai ter aula porque é semana de 
provas é, porque na verdade começou na sexta passada, então ia ficar mais uma semana e 
ia interromper ali, então eu preferi encerrar. Mas também ia ficar muito cansativo né!?É eu 
acho que não foi tão prejudicial assim, porque também eu tinha feito as perguntas sem 
pensar em quanto tempo ele levaria assim cada questão... eu não fiquei medindo isso, então 
eu já esperando que talvez não desse tempo.É e até em relação assim ao que eu mudei, eu 
acho que não foi nem consciente assim porque eu passei mais tempo assim nessa primeira 
parte do que eu esperava. Mas é porque eu estava aproveitando porque eles estavam 
participando muito né, estavam interagindo, estavam dizendo coisas importantes ali que eu 
achei que valia a pena para estimular para a segunda parte né, então não foi assim algo que 
eu mudei, já estava dentro do que eu esperava que pudesse acontecer e eu fui no fluxo da 
aula. E o meu planejamento, às vezes, não é muito bem planejado assim... 

2. Entrevistadora: Você acha que os alunos ficaram motivados pelo assunto da aula? 

Professor Entrevistado: É acho que sim. É acho que sim. Teve até um momento que... é 
vocês estão até falando bastante! Aí alguém: “É a gente está em casa, né!?”. É esse é o 
tema né!? 

Entrevistadora: “É o que há pra gente!” Teve depoimento até de primo que... 

Professor Entrevistado: ...que se jogou pela janela! Risos... Eu acho que eles se 
identificaram. É quase a turma inteira estava participando!Alguns alunos que nunca tinham 
participado de outras discussões, participaram daquele momento, eu achei bacana!Pelo 
menos no debate... se engajar... em tentar... porque ali eu vi que eles estavam lendo o texto 
de verdade! Eles estavam interessados no que o autor do texto estava dizendo...É para 
poder dizer o que que ele acha, exatamente! Para instigar... Eu acho que instigou realmente 
eles a lerem o texto. Não ficou naquela coisa só do debate, tô debatendo, só debatendo... 
falando só o que que eu acho da televisão. Durante a leitura eles estavam comentando e 
participando também. 

Entrevistadora: E eu acho que o recurso da tirinha assim - antes do texto – eu acho que 
ajudou. Sei lá! Aproximar o texto, o assunto – não ser aquele texto tão grande, “ah! 
cansativo!” 
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Professor Entrevistado: É eles já estavam ali instigados com o tema e a ver o que será que 
o autor vai dizer ali agora!? O que a gente estava dizendo agora. 

Entrevistadora: Isso, eu acho que isso ajudou bastante para que eles participassem. 

Professor Entrevistado: É eu acho que sim. 

Professor Entrevistado: É tem que ser! Tem que ser! Às vezes com uma turma funciona e 
com a outra não funciona... tem que ver isso também. 

3. Entrevistadora: Você faria alguma mudança posterior nessa atividade? Por quê? 

Professor Entrevistado: Eu acho que eu reduziria ela - em relação as perguntas, a parte de 
reflexão e elaborar melhor mais questões assim, porque esse é um problema que eu sinto 
que eu ainda tenho, por exemplo, eu quero perguntar uma coisa e às vezes pela resposta eu 
vejo que eu estou abrindo brecha para entender outra coisa que não é o que eu estou 
perguntando. E aí eu acho que essa parte ainda é muito complicada assim. Aí tem que 
esperar... como eu disse, essa atividade eu já tinha usado num momento... eu botei outras 
perguntas, mudei umas! E mesmo assim eu estou vendo que ainda tem que mudar para 
outras porque eu não estou alcançando o que eu queria com aquelas perguntas. 

Professor Entrevistado: Eu não me lembro da pergunta, mas eu acho que era sobre os pais 
e o uso da televisão...alguma coisa assim... 

Entrevistadora: Eu acho que foi sim quando alguém disse que a porcentagem de 
aumentado, mas que os pais deveriam estar reclamando menos agora. De fato, antigamente 
os pais talvez reclamassem mais. É eu acho que foi essa questão... 

Professor Entrevistado: ... e que já tinha se dado conta disso! Eu não vou negar isso. 

4. Entrevistadora: Você poderia afirmar ter conquistado seus objetivos para esta aula? 

Professor Entrevistado: Sim, acho que porque era uma aula assim... que eu estava me 
propondo a fazer um trabalho inicial, com texto mais complexo com eles né, então como 
aula inicial eles participaram mais da primeira do que na segunda – bem mais na primeira, 
aí eu não sei, o Gabriel chegou a comentar que era por causa desse lance de prova que eles 
estavam meio desanimados, não sei se isso afetou realmente ou se foi mais porque já era 
uma parte em que eles tinham que responder as perguntas, né – eles tinham que escrever, 
refletir um pouco mais. A primeira era mais para debater, trazer o tema à tona mesmo, 
então eu acho eu alcancei assim... na verdade eu não esperava muito mais, eu acho que até 
ultrapassou o que eu esperava. Eu não vou dizer que eu cumpri com os objetivos que eu 
tinha falado – trabalhar o texto argumentativo, né plenamente com eles ali, mas o objetivo 
ali... relativizado ali a turma, eu acho que foi cumprido sim. 

Entrevistadora: Eu acho que é só isso e a gente fecha por aqui. 

 

 


