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RESUMO 

Este estudo objetiva compreender criticamente o processo de gestão das 

atividades de encontros informais de formação e sua possível contribuição em aulas 

de inglês para alunos de uma turma de 3º ano do Ensino Fundamental 1 em 

contexto de escola pública. O recorte teórico está fundamentado em práticas de 

gestão pautadas na Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural para organizar a 

formação e o modo de ministrar as aulas de um professor de inglês do Ensino 

Fundamental 1. Esta pesquisa intenta responder à seguinte pergunta: Como se 

organizaram os encontros informais de formação, que tinham como objeto a 

transformação do modo de ensino-aprendizagem de inglês, para Ensino 

Fundamental 1? Esta pesquisa está inserida no paradigma crítico e organizada 

como uma Pesquisa Crítica de Colaboração que propicia práticas de linguagem 

embasadas em discussões sobre os papéis, as regras, a divisão de trabalho e os 

resultados das atividades de gestão dos encontros informais de formação. Os dados 

foram produzidos durante os encontros informais de formação e as aulas do 

professor de inglês e foram coletados por meio de áudio-vídeo gravações. A Teoria 

da argumentação possibilitou a análise da enunciação dos participantes em 

perspectiva crítica. Os resultados apontam para a importância de debater 

organizações de formação de professores de inglês do ensino fundamental 1 mais 

criativo-crítico colaborativas para embasar as práticas de ensino-aprendizagem. 

Palavras-chave: Gestão da formação de professores de inglês; Ensino 

Fundamental 1; escola pública; Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This study aims at critically understanding the process of activities of teacher 

education informal meetings management and its possible contribution for English 

classes meant to a group of students from elementary school in a context of public 

school. The theoretical framework is founded on management practices based on 

the Social-Historical-Cultural Activity Theory to organize education and the 

manner to teach of an English teacher of elementary school. This research intends 

to answer the following question: How teacher education informal meetings, which 

had as object the transformation of English teaching-learning for elementary 

school manner, was organized? This research is inserted in the critical paradigm 

and organized as a Critical Collaborative Research that propitiates practices of 

language based on discussions about roles, rules, division of labor and outcomes in 

the activities of teacher education informal meetings management. Data were 

produced during teacher education informal meetings and classes taught by the 

English teacher, subject of this research, and collected through audio-video 

recordings. Argumentation theory allowed data analysis of participants’ 

enunciation in a critical perspective. The results point out to the importance of 

discussing English teacher education for elementary school organization in more 

critical-creative collaborative bases to support teaching-learning practices. 

Keywords: Management of English teacher education; Elementary school; Public 

education; Socio-Historical-Cultural Activity Theory. 
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa está locada na área de Linguística Aplicada e Estudos da 

Linguagem. Vincula-se ao grupo de pesquisa Linguagem em Atividades no 

Contexto Escolar (LACE). Este estudo tem como objetivo 1  compreender 

criticamente o processo de gestão das atividades de encontros informais de 

formação e sua possível contribuição em aulas de inglês para alunos de uma turma 

de 3º ano do Ensino Fundamental 1 em contexto de escola pública. 

A Linguística Aplicada, neste trabalho, fundamenta compreensão das ações 

interdependentes dos sujeitos participantes da pesquisa como “co-contribuintes e 

produtores de domínios variáveis, flexíveis e reconfiguráveis” (FABRÍCIO, 2006, P. 

55). Segundo Fabrício, essas produções acontecem de acordo com os contextos de 

produção e os momentos em que estão inseridas historicamente. O momento de 

ação trata-se de algo sem delimitações de possibilidades, permeado por variadas 

alternativas de práticas discursivas. 

Este estudo nasceu do meu olhar como professora de inglês da rede pública 

de ensino do Estado de São Paulo. Tomou corpo a partir de uma necessidade 

visualizada na comunidade escolar de uma Secretaria de Educação Municipal em 

uma cidade da Grande São Paulo. Estruturou-se pela minha busca de conhecimento 

para compreender o contexto em que convivo. Realizou-se por “um diálogo com o 

mundo” (Moita Lopes, 2006, p. 23) propiciado pela Linguística Aplicada. 

Ao longo deste trabalho, propõe-se uma discussão sobre gestão com 

embasamento na Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (doravante TASHC). 

As bases e conceitos monistas2 alicerçam a compreensão da gestão e organização 

das atividades deste estudo. Apresenta-se o paradigma de Pesquisa Crítica de 

                                                           
1O objetivo e a pergunta de pesquisa propostos para este estudo foram reformulados por diversas vezes 
durante o processo de pesquisa e de análise dos dados produzidos. Por meio de uma discussão durante 
a qualificação, tomaram a forma em que se apresentam neste texto. 
2Base filosófica em que se defende uma visão de correlação e interdependência entre todas as coisas 
existentes, e se refuta a ideia de que a existência se constitui por oposições entre os elementos da 
natureza (SPINOZA, 1677/2009). Tem-se como premissa que o corpo é a extensão para mente, e a 
mente é a expressão das ideias do corpo, ou seja, “os dois modos são de fato uma e mesma realidade, 
concebida de duas maneiras diferentes” (SCRUTON, 2000, p. 19). No capítulo 1, essa base filosófica será 
discutida. 
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Colaboração (PCCol.) como metodologia para esta pesquisa. Os procedimentos de 

análise, interpretação e discussão dos dados produzidos são propiciados pela 

Teoria da argumentação. 

Nesta introdução faz-se uma apresentação dos motivos para realizar esta 

pesquisa como justificativas práticas para realizar este trabalho. Discute-se os 

vínculos deste trabalho com o grupo de pesquisa LACE e suas implicações para 

esta pesquisa. Delineia-se o contexto geral do ensino de língua inglesa no Brasil.  

Relata-se a respeito das pesquisas sobre formação de professores de inglês do 

Ensino Fundamental 1 e ensino de inglês para crianças. Em seguida, o termo 

encontro informal de formação é explicado em sua concepção e funcionamento. 

Finaliza-se com considerações de como este estudo contribui para a comunidade 

em que se contextualiza. 

As justificativas práticas para realizar este estudo formam um paralelo com 

a minha trajetória profissional. Resido há 12 anos em um município da Grande São 

Paulo. Trabalho como professora de inglês da rede Estadual de ensino de São Paulo 

há 19 anos, e ministro aulas para pré-adolescentes e adolescentes de 11 à 17 anos. 

Fui professora de inglês no município em que resido por dez anos, tive interesse 

pelo processo de implantação da língua inglesa no currículo das escolas públicas 

municipais de Ensino Fundamental 1. A partir de 2005, passei a receber alunos que 

tiveram aulas de inglês no Ensino Fundamental 1. Desde então, discuti e troquei 

ideias com alunos e professores de inglês do município sobre o ensino-

aprendizagem de inglês para o Ensino Fundamental 1. Essas discussões trouxeram 

à tona o desejo de contribuir para o contexto da cidade e, geraram o desejo de 

produzir um material didático para o Ensino Fundamental 1 em contexto de 

escolas públicas. 

Fiz o curso de extensão cultural oferecido pela Cultura Inglesa e pela 

Pontifícia Universidade de São Paulo (PUC-SP). Preparei aulas com colegas, mas 

notei que, ainda, precisava aprender mais sobre discussões teórico-metodológicas 

para desenvolver um material didático que contribuísse com o contexto do Ensino 

Fundamental 1 em escolas públicas.  
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Terminado o curso de extensão cultural, e passados seis anos, decidi 

procurar o curso de mestrado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem na 

PUC-SP. Ao ingressar no curso de mestrado, passei a fazer parte do grupo de 

pesquisa (GP) LACE coordenado pelas professoras doutoras Fernanda Coelho 

Liberali e Maria Cecília Camargo Magalhães. O GP LACE tem como objetivo a 

formação crítico-reflexiva de educadores e alunos. Por meio da intervenção crítico-

colaborativa, o GP busca a compreensão crítica dos sujeitos, contextos, formas de 

participação e conhecimentos partilhados nas comunidades em que as atividades 

do processo de ensino-aprendizagem acontecem.  Visualiza a compreensão e 

aprofundamento: “(a) da discussão dos modos como a linguagem vem sendo 

enfocada nos contextos de formação de professores e (b) de um quadro teórico-

metodológico para o trabalho de intervenção nos contextos profissionais 

escolares3”. As discussões do grupo LACE estão embasadas na TASHC (VIGOTSKI, 

LEONTIEV, BAKHTIN), e por esse embasamento, compreende-se as atividades 

como transformadoras dos sujeitos na vida. As pesquisas desse GP são 

compreendidas como emancipadoras dos sujeitos e dos contextos pela perspectiva 

das ações realizadas de forma crítico-colaborativas. Sendo a linguagem modo de 

expressar-se no contexto, o LACE estuda as articulações feitas por meio dos 

sujeitos para possibilitar a transformação do contexto. Nesta pesquisa, os 

discursos são instrumentos para gerir as atividades de formação e das aulas de 

inglês como língua estrangeira. O grupo LACE possibilitou discussões sobre como 

empreender as ações de forma crítico-colaborativa para gerir o processo de 

formação contínua e as aulas de inglês por meio da TASHC. Por momentos de 

reflexão sobre o contexto, os participantes desta pesquisa refletiram sobrea 

revisão de papéis, as ações, e reconstrução da visão de ensino-aprendizagem de 

inglês em sala de aula, na abordagem profissional de professor-docente (PD4)e na 

minha abordagem como professora-pesquisadora (PP5). 

No intuito refletir sobre o contexto desta pesquisa, traçou-se um paralelo 

sócio-histórico-cultural (LIBERALI; 2011) do inglês como língua estrangeira para o 

Ensino Fundamental 1 na realidade da escola pública.  No contexto geral das 

                                                           
3http://www.siac-pac.com/?page_id=274. Acessado em 12 de novembro de 2013. 
4 O professor-docente é participante da pesquisa e identificado alternadamente como PD. 
5 A professora-pesquisadora é identificada alternadamente como PP. 

http://www.siac-pac.com/?page_id=274
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escolas públicas, a língua inglesa como língua estrangeira é ministrada aos alunos 

do Ensino Fundamental 1 na modalidade de atividade diversificada (Lei de 

Diretrizes e Bases, doravante LDB; art. 26). Nesse caso, as aulas não têm status de 

disciplina, mas de atividade extra do currículo, e podem ser retiradas para se 

acrescentar outras. A atividade diversificada é adicionada ao currículo de acordo 

com a necessidade da comunidade local. Para adicionar atividades diversificadas 

ao currículo de uma instituição, as possíveis implicações socioeconômicas são 

ponderadas e, sustentam a escolha das aulas de inglês ou de outro tipo de aulas. As 

instituições de ensino se utilizam da parte diversificada descrita pelo artigo 26 da 

LDB para complementar o processo de educação conforme as necessidades 

observadas no meio em que alunos da escola pública coexistem. A parte 

diversificada do currículo tem sido preenchida com a língua inglesa para o Ensino 

Fundamental 1. A democratização do ensino e a garantia de acesso à escola para os 

brasileiros, propicia, aos alunos matriculados em escolas públicas, acesso a 

diferentes culturas que podem ser vivenciadas por uma língua estrangeira como o 

inglês. A ideia de “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola” 

(LDB, lei 9.394; art. 3º; par. I), alicerça a preparação para o exercício de uma 

profissão e/ou, a continuação dos estudos no nível de educação superior. Por essa 

perspectiva, a formação comum é compreendida como currículo alinhado com a 

LDB e os Parâmetros Nacionais Curriculares (PCN). 

Os motivos que levam a implementar a língua inglesa como língua 

estrangeira tem gerado muitas discussões. O 2º ENPLE (2º Encontro Nacional 

sobre Política de Ensino de línguas estrangeiras), onde foi criada a carta de Pelotas, 

foi palco de debates sobre a diretiva de todo brasileiro ter direito de ser preparado 

para o mundo multicultural e plurilíngue por meio do ensino-aprendizagem de 

língua inglesa. Desse modo, o mundo multicultural descrito por Rajagopalan 

(2009), tem o inglês como uma língua mundial, e essa língua tem papel importante 

no mundo dos negócios, dos esportes, conferências acadêmicas, veiculação das 

notícias entre outros. Por isso é tão importante repensar o papel do inglês nas 

relações globais, pois considerar esse papel, sugere a possibilidade entender o 

inglês como língua mundial. Desse modo, o inglês como língua estrangeira, é ponte 

para compreender os conflitos de interesse e ideologias que estão no cenário das 
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relações internacionais, e participar das relações sociais de forma ativa, tomando 

decisões e fazendo escolhas por meio da argumentação. Segundo Rajagopalan 

(2004), pressupostos pautados em práticas discriminatórias, quando se fala em 

ensino de inglês, são tabus a serem vencidos. Os aprendizes de inglês, como 

segunda língua, não são, apenas, os que vão conhecer países em que se fala o 

idioma, mas são pessoas que negociam, participam de atividades coletivas diversas 

e se comunicam com pessoas de outros países que não usam o inglês como língua 

materna. 

Rocha (2006) discute a expansão da língua inglesa nos currículos de escolas 

particulares e públicas, considerando-se o caráter facultativo para Ensino 

Fundamental 1 e a importância de tornar as aulas diversificadas de inglês em 

disciplina do currículo oficial. Do mesmo modo, outros pesquisadores têm 

ampliado essa discussão e as pesquisas, nessa área, não só tratam da importância 

de ter o inglês como língua estrangeira para o Ensino Fundamental 1, como 

reiteram a importância da formação contínua de professores.  

Ao discutir o inglês como língua estrangeira para crianças do Ensino 

Fundamental 1, Miranda (2003) realizou um estudo em uma escola infantil 

particular, que utilizava os serviços de terceirização de aulas de inglês. A autora 

pesquisou a interação entre os participantes, durante as aulas de inglês, e a 

participação dos alunos e professora na construção do conhecimento em sala de 

aula. Santos (2005) teve como objetivo obter a visão que professores, alunos, 

diretores e pais têm do ensino de língua inglesa em escola pública, particularmente 

nas séries iniciais, bem como do uso de palavras em inglês no cenário urbano 

brasileiro. Na dissertação de mestrado, Rocha (2006) elaborou justificativas e 

provisões teóricas para a condução do ensino de inglês como língua estrangeira 

para o Ensino Fundamental 1. Rocha (2009), na tese de doutorado, delineou 

diretrizes teórico-práticas que pudessem orientar o ensino de língua inglesa nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental 1, sob perspectivas éticas e transformadoras. 

Sabadin (2006) objetivou analisar a introdução do inglês como língua estrangeira 

para crianças das séries iniciais do Ensino Fundamental 1.  
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Na formação de professores de inglês como língua estrangeira para o 

Ensino Fundamental 1, Shimoura (2005) investigou como se constitui o trabalho 

do formador de professores de inglês para crianças em um projeto de assessoria 

para a formação docente. Santos (2009) descreveu e discutiu os conhecimentos 

necessários à formação docente para atuar com língua inglesa em anos iniciais do 

Ensino Fundamental em escolas públicas. Rinaldi (2006) discutiu a formação de 

professores de espanhol para crianças. Segundo esse autor, para aprofundamento 

dos estudos e compartilhamento de experiências, é preciso oferecer aos 

professores de espanhol uma formação inicial e continuada. Esse autor também 

reitera a importância de ampliar as leis que habilitam professores a trabalharem 

com as primeiras séries do Ensino Fundamental 1, pois desse modo, os 

profissionais da área poderiam exercer plenamente essa função. 

Silva, Rocha e Tonelli (2010) reiteram que do mesmo modo que o ensino de 

língua estrangeira para crianças tem se difundido, o número de pesquisadores que 

se interessam pelo tema se expande. Desse modo, esses autores criaram uma 

organização (p. 39) que sub-divide os estudos da área de acordo com os eixos 

temáticos. Esses eixos podem ser sobre: atividade em sala de aula, jogos de 

linguagem, crenças (pressupostos de conhecimentos de professores, alunos, 

diretores e pais), discurso do professor, estratégias de aprendizagem, exame 

internacional de proficiência em língua inglesa, formação de professores, histórias 

infantis, interação em sala de aula, jogos no ensino de língua estrangeira para 

crianças, linguagem lúdica na sala de aula, livro didático e parametrizações para 

língua estrangeira no Ensino Fundamental 1. No estado da arte deste trabalho, 

opto por três eixos temáticos: crenças (pressupostos de conhecimentos de 

professores, alunos, diretores e pais), interação na sala de aula e formação de 

professores. Acredito que esses eixos temáticos se aproximem mais das discussões 

feitas nesta dissertação. Ao refletir sobre como se estruturaria esta pesquisa, tomei 

por base uma das sugestões de pesquisa propostas por Silva, Rocha e Tonelli 

(2010, p. 48) “o entendimento da complexidade do que seja (trans) formar 

professores de língua estrangeira para crianças”. Este trabalho difere-se dos 

demais, pois engloba a formação de um professor de inglês e as aulas ministradas a 
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uma turma de 3º ano do Ensino Fundamental 1 como atividades interligada por 

uma cadeia de atividades. 

A formação contínua do professor, prevista pela LDB no inciso 1 do art. 62, 

caracteriza-se como parte constituinte da prática profissional, e pode ser um 

momento profícuo de debates. Esta pesquisa teve como proposta a formação 

contínua de um professor de inglês para ministrar uma sequência de tarefas a uma 

turma de 3º ano do Ensino Fundamental 1. A proposta de formação contínua 

aconteceu por meio de encontros informais de formação. Os encontros informais de 

formação foram realizados por iniciativa da professora-pesquisadora deste estudo 

e pelo professor-docente, participante da pesquisa. Esses encontros não têm 

vínculo formal com nenhuma instituição pública ou privada de ensino, e por isso 

são chamados de informais. Nesses encontros, havia participação do professor-

docente e da professora-pesquisadora, aconteciam aos finais de semana (nos 

sábados ou nos domingos) de acordo com a disponibilidade do professor-docente. 

Nesses encontros, PD e PP discutiram os conceitos de ensino-aprendizagem 

propostos na TASHC e prepararam uma sequência de tarefas com a Atividade 

Social de ir à feira como matriz curricular estruturante do currículo de inglês. 

Por meio da metodologia de PCCol. (MAGALHÃES, 2011), este estudo se 

compõe pela proposição de desenvolvimento de um trabalho criativo e por ações 

co-produzidas. Nessa perspectiva de pesquisa, as identidades vividas pelos sujeitos 

nas atividades são singulares e plurais ao mesmo tempo (p.71). Desse modo, os 

participantes da pesquisa, trocam e produzem conhecimentos compartilhados 

para vivenciar as atividades. Neste trabalho, propõe-se possibilidades de agir de 

forma colaborativa e produzir conhecimentos para participar dos encontros 

informais de formação e das aulas de inglês como língua estrangeira. 

Ao retomar o objetivo dessa pesquisa, compreender criticamente o 

processo de gestão das atividades de encontros informais de formação e sua 

possível contribuição em aulas de inglês para alunos de uma turma de 3º ano do 

Ensino Fundamental 1 em contexto de escola pública, relembra-se o intuito de 

produção de conhecimento em atividade e entre os sujeitos. Nesse sentido, as 

atividades desta pesquisa acontecem em cadeia, e suscitam a seguinte pergunta de 
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pesquisa: Como se organizaram os encontros informais de formação, que tinham 

como objeto a transformação do modo de ensino-aprendizagem de inglês, para 

Ensino Fundamental 1? 

Para alcançar o objetivo e responder a pergunta de pesquisa, compreende-

se gestão como processo em que os sujeitos organizam as ações e interligam a 

cadeia de atividades deste estudo. A TASHC é o embasamento teórico para 

organização da gestão e interligação dos sujeitos e das atividades. Para 

compreensão dos contextos, as aulas de inglês como língua estrangeira e os 

encontros informais de formação, e das ações dos participantes, a Teoria da 

argumentação propicia compreensão de como se organizam os processos 

argumentativos durante as atividades. Por essas bases teóricas, este estudo se 

organizou pela participação de um professor-docente, uma professora-

pesquisadora e vinte e sete alunos. Os dados foram produzidos em dois contextos: 

nas aulas de inglês e nos encontros informais de formação. A produção e coleta de 

dados ocorreu durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2012. A 

análise da produção de dados se deu pelo processo de gestão da formação de PD e 

do processo de gestão do ensino-aprendizagem das aulas de inglês para o 3º ano 

do Ensino Fundamental 1. 

Embasado em conceitos sócio-histórico-culturais, este estudo contribui 

para visualizar a formação de professores de inglês em conjunto com as aulas de 

inglês. Esta pesquisa apresenta um modo de gestão que propicia a participação de 

todos os envolvidos de forma direta ou indireta. 

Esta dissertação está organizada em quatro capítulos: o capítulo 1 - Gestão 

Criativo-Crítico Colaborativa que trata de alguns modos de gestão embasadas no 

senso empresarial e o modo embasado na TASHC. Ao longo do capítulo, se faz 

discussões sobre gestão escolar, e o modo como a TASHC constitui a gestão crítico-

criativo colaborativa e as influências da argumentação na gestão. No capítulo 2 – 

Objeto da Gestão, é discutida a forma como se fez a gestão da sequência de tarefas 

e das aulas. No capítulo 3 - Metodologia de pesquisa, discute-se a escolha pela 

Linguística Aplicada como grande área desta pesquisa e pela Pesquisa Crítica de 

Colaboração. Após a apresentação da Linguística como modo de fazer a pesquisa, o 
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paradigma desta pesquisa, também em suas dimensões de constituição de uma 

pesquisa pela descrição dos contextos de pesquisa e os procedimentos de 

produção e coleta dos dados. Ainda no terceiro capítulo, apresenta-se os 

procedimentos de análise e as questões de credibilidade deste estudo. No capítulo 

4 -Procedimentos de análise, interpretação e discussão dos dados produzidos, se 

seguem a análise, interpretação e discussão dos dados produzidos. Esta 

dissertação finaliza-se pelas considerações finais e um convite para mais pesquisas 

que complementem a esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

CAPÍTULO 1 – GESTÃO CRIATIVO-CRÍTICO COLABORATIVA 

Neste capítulo apresenta-se um debate sobre o conceito de gestão e alguns 

diferentes modos de gerir a formação de professores de inglês para ministrar aulas 

aos alunos do Ensino Fundamental 1. A discussão se inicia por um delineamento da 

gestão escolar em contraste com a gestão em âmbito empresarial e, em seguida, há 

definições de como se dá a gestão pela perspectiva da TASHC. O capítulo segue-se 

por um aprofundamento da gestão pela TASHC a partir de balizamento dos 

movimentos de gestão em Cadeia Criativa pelos processos de gestão crítico-

colaborativa. Ao final da discussão deste capítulo expõe-se a argumentação como 

componente essencial para gestão criativo- crítico colaborativa. 

1.1 Gestão escolar 

A gestão de atividades com fins comuns e com liderança estabelecida 

unicamente pelos gestores não é suficiente para pensar em gestão escolar na 

perspectiva que envolve este estudo. As ideias e as experiências dos sujeitos 

envolvidos em uma atividade precisam ser levadas em consideração. Além disso, 

as metas que residem em resultados e que desconsideram o caráter sócio-

histórico-cultural do contexto inviabilizam a produção de resultados significativos 

para todos os participantes, e transformam as atividades em momentos de 

conhecimento parcial ou desconhecimento das próprias ações (CLOT, 2007). 

Ao pensar em atividades de formação de professores, de aulas, entre outras, 

torna-se importante compartilhar a responsabilidade de seguir regras, dividir as 

tarefas, e o objeto a ser construído para produzir resultados coletivos (LIBERALI, 

2009). Para aprofundar a discussão sobre gestão com produção de resultados 

coletivos, este texto oportuniza um debate em que pontos de vista de alguns 

autores do mundo empresarial são visitados. Esta dissertação, no entanto, prioriza 

o debate da gestão em âmbito escolar para discutir o conceito de gestão proposto 

para esta pesquisa. 

Nobrega (2004, p.15) compreende gestão como a ciência dos resultados, e 

por isso, afirma que seria impossível lançar mão de um processo de organização, 

ou de gestão, para alcançar uma meta sem o propósito de um resultado. Ao refletir 
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sobre atividades de gestão, Drucker (2005) afirma que todos os envolvidos no 

processo têm a responsabilidade individual de buscar resultados. Os gestores são 

responsáveis por gerir os envolvidos na atividade por meio de seus conhecimentos 

práticos sobre gestão e, como líderes, apropriam-se dos modos de gerenciar pela 

própria experiência, transformando-a em uma espécie de capacidade artística 

(MINTZBERG, 2010). 

A Ciência da Gestão acontece, muitas vezes, descolada da prática do gestor 

que, por sua vez, reconhece o papel de gerir, mas não delega tarefas. Esse tipo de 

gestão compreende os resultados em consonância com um padrão de qualidade 

que desconsidera o que cada sujeito pode produzir para o grupo, assim como 

desconsidera o que os sujeitos podem saber sobre a totalidade da atividade da qual 

participam. A gestão para resultados finais e as atividades com responsabilidades 

individuais trazem em si considerações de que os sujeitos engajados no processo 

são dependentes de um líder. Nesse sentido, tudo é arrazoado pelo crivo do gestor 

que sabe o que fazer, divide as responsabilidades e guia até o resultado, podendo 

desconsiderar o contexto de forma que os outros sujeitos da atividade gerida, nem 

sempre utilizem suas experiências pessoais e sejam dependentes de um líder, pois, 

quase sempre, não trabalham de modo interdependente. Esses sujeitos, na maioria 

das vezes, não têm seus desejos ouvidos e não conhecem a totalidade do processo 

do qual participam. 

Ao desconsiderar as experiências pessoais dos sujeitos, as condições do 

contexto em que se dá uma atividade e os desejos de todos para realizá-la, 

contribui-se para descontinuar uma atividade. Os conhecimentos não precisam 

ficar concentrados em um só sujeito, em um resultado único. Segundo Clot (2007), 

os questionamentos que enfrentamos por conta do tipo de gerenciamento descrito 

acima são: como um coletivo de trabalho analisa as próprias ações? Que funções 

psicológicas o trabalho exerce na vida pessoal dos sujeitos dessas atividades? 

Essas perguntas são centrais, pois as pessoas trabalham conjuntamente em 

atividades e torna-se complicado estabelecer uma única meta, centrada em um só 

sujeito, se as pessoas que trabalham conjuntamente em uma atividade são 

constituídas de outras tantas vivências. 
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A administração de uma escola pode ter como diretriz geral um 

administrador que gerencia todas as ações e outros participantes que assumem 

papéis de participação indireta nas mesmas ações. Alonso (2007) propõe um 

trabalho mais colaborativo em que o gestor tenha uma visão mais horizontal dos 

papéis e ações dos sujeitos envolvidos no processo. Além da premissa de ver a 

participação dos sujeitos de forma mais comprometida, todos passam a opinar e 

responder pelo que é feito na escola. Lück (2010) endossa que gestão escolar 

pauta-se em perceber como a escola está e como as ações são movimentadas nela. 

Segundo a mesma autora (2010), a escola está permeada por duas 

dimensões: o clima e a cultura. O clima pode ser definido como a descrição do 

comportamento organizacional com relação ao que influencia na percepção dos 

problemas e, muitas vezes, está para além do planejado na organização de gestão 

escolar. O clima influencia os sujeitos participantes da atividade e eles trabalham 

de acordo com influências externas, que atuam diretamente nas questões internas 

da escola. A cultura tem ligação direta com o como se organiza uma instituição de 

ensino e como os sujeitos envolvidos participam do processo de gestão. Na 

dimensão da cultura, estão as ações mais estáveis e corriqueiras de uma escola e, 

apesar da estabilidade proposta pela cultura, o clima pode, em alguns casos, 

modificar a cultura momentaneamente. 

Compreender as influências do clima e da cultura no ambiente escolar 

possibilita gerir com foco nas questões psicológicas dos sujeitos, viabiliza 

redimensionar os resultados para um dia de atividade em âmbito escolar. Pelo 

aspecto do clima pode-se, em situações necessárias, repensar ações relacionadas a 

cultura para remodelar a prática de gestão e buscar influências propicias para 

gerir as atividades escolares. Ao considerar os sujeitos em vez de priorizar o 

resultado, contribui-se para apresentação de diferentes propostas para gerir as 

atividades escolares, e esse processo fomenta os debates que embasam a liberdade 

criativa e a responsabilidade coletiva. 

Nesse sentido, visualiza-se a gestão escolar como caminho para um 

movimento de maior democracia. As relações entre as pessoas de uma atividade 

escolar podem gerar movimentos mais dinâmicos no processo de compartilhar 
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resultados e participar das discussões (LIBERALI, 2012). Esses movimentos mais 

dinâmicos podem ser propiciados por um tipo de gestão que tenha como base a 

TASHC, que viabiliza a discussão de como se dão as atividades com base nos papéis 

dos sujeitos e na participação que cada um tem. Na seção que segue, estabelece-se 

uma relação entre a gestão escolar e as bases teóricas da TASHC, com vistas a 

refletir sobre um modo de gestão em que todos os sujeitos possam participar de 

forma criativo-crítico colaborativa. 

1.2 Gestão na perspectiva da Teoria da Atividade Sócio-Histórico-

Cultural 

Na seção presente, discutem-se as bases filosóficas deste estudo para a 

gestão da formação de professores e do ensino-aprendizagem de inglês para 

crianças do Ensino Fundamental 1. A discussão da visão spinozana sobre a 

produção de conhecimento embasa as reflexões para propostas de debates sobre 

os fazeres e os papéis dos participantes dessa pesquisa. Abordam-se também 

alguns conceitos marxistas que podem explicar os modos de compreender o agir 

dos participantes deste estudo. Desse modo, apresenta-se a TASHC pelos conceitos 

filosóficos de Spinoza (1677/2009) e de Marx (1845-57/1999) como fundamento 

da pesquisa. Logo depois, trata-se do aporte psicológico da teoria que embasa-se 

em Vigotski (1934/1936), Leontiev (1977) e Engeström (1987; 2001; 2003; 2004; 

2007; 2011). 

A filosofia ética monista proposta por Spinoza (1677/2009) em oposição à 

teoria dualista de Descartes é a base de compreensão das questões de gestão e 

organização desta pesquisa. Spinoza (1677/2009) defende a composição entre 

corpo e mente; razão e imaginação/sensibilidade como base para compreender os 

sujeitos em relação uns com os outros na busca de conhecimento e da aproximação 

da essência da vida, compreendida por ele como Substância. A Substância, segundo 

o mesmo autor, é a essência da existência, e os seres humanos, também 

denominados modos, são a parcialidade, ou seja, são seres finitos que juntos 

compõem a Substância. Essa parcialidade, precisa ser pensada nas relações que os 

seres humanos estabelecem entre si para a composição de algo mais complexo. 
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Marx (1857/1999) conduz seus estudos com a visão de que os sujeitos são 

interdependentes e afirma que “o homem é, no sentido mais literal, um zoon 

politikon (animal político); não é simplesmente um animal social, é também um 

animal que só na sociedade se pode individualizar” (1857/1999, p. 7). Além de 

enfocar a necessidade social dos sujeitos, Marx (1857/1999) discute a importância 

de compreender os meios de produção de forma filosófica para transformar a 

prática produtiva em autorrealização do grupo e dos indivíduos envolvidos. 

Esta pesquisa está perpassada por uma visão monista, pois tem foco no 

entrelaçamento entre os sujeitos, na afecção que produzem nas relações e no 

conhecimento que constroem pelos pensamentos gerados em bases coletivas 

(SPINOZA, 1677/2009). Dessa forma, quanto mais os sujeitos agem coletivamente, 

mais se aproximam da Substância, pois, apesar de serem singulares, são aspectos 

de uma única totalidade. 

Neste estudo, os encontros informais de formação e o ensino-aprendizagem 

de inglês como língua estrangeira partem da premissa de que sujeitos contribuem 

uns com os outros para realizar ações nas atividades de modo que todos juntos 

tornem-se a causa e o efeito do que praticam. Em outras palavras, considera-se que 

os sujeitos, as ações em atividades, as causas e os efeitos são uma unidade 

(SPINOZA, 1677/2009). Por essa visão, quando os sujeitos compreendem essa 

unidade e a responsabilidade mútua, desenvolvem a liberdade para produzir 

juntos, aprendem mais sobre o que produzem, desenvolvem interdependência e 

passam a criar com o coletivo (LIBERALI, 2009). 

A criação coletiva compartilhada acontece pela relação consolidada entre 

os sujeitos pelas visões de realidade de cada um e pelas visões que formam no 

coletivo em que estão inseridos. O sujeito tem sua potência de agir aumentada ou 

diminuída dependendo do tipo de relação que estabelece entre as ideias parciais 

de cada participante da atividade. O processo de interdependência entre os 

sujeitos, que agem coletivamente em atividades, propicia a afecção para produzir 

novas ideias (SPINOZA, 1677/2009). Para pensar na gestão das tarefas nas aulas 

de inglês como língua estrangeira e na formação de professores, tem-se como base 

a discussão sobre o contexto de aula e de formação e o porquê de estar naquele 
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contexto. Parte-se do princípio de que as atividades de aula e de formação 

contribuem mutuamente para o desenvolvimento de novas formas de ações (ou 

modos de agir) e oportunizam aprendizagens que aumentam a potência de agir na 

realização de novas ações nas atividades (VIGOTSKI, 1936/1998). 

Os sujeitos nas atividades 

Marx (1857/1999) considera que a natureza dos seres humanos impele a 

produzir socialmente e esse é o ponto de partida da produção coletiva para cada 

indivíduo. Esse princípio marxista apoia-se em uma interpretação histórica que 

compreende a produção individual como um processo dependente de outros 

processos coletivos da atividade. Ao refletir sobre o coletivo em produção, Marx e 

Engels (1845/1999) sustentam que a força produtiva não poderia ser vista como 

momentos em que diferentes indivíduos juntam forças e se apoiam pelo número de 

sujeitos participantes no processo. Ao contrário, essa força produtiva apoia-se em 

sujeitos que se unem para produzir coletivamente um objeto compartilhado que 

serve a uma comunidade em necessidade de um determinado resultado. Essa 

organização da produção se transforma a cada novo processo por uma divisão de 

trabalho cada vez mais aperfeiçoada e embasa-se nas necessidades de suprir 

objetos construídos de modo compartilhado em diferentes atividades (MARX, 

1846/1999). 

Ainda segundo Marx e Engels (1845/1999), a divisão de trabalho está 

ligada às relações que os indivíduos desenvolvem durante o processo de produção 

e o modo de agir dos sujeitos propicia a prática da discussão sobre o que cada 

sujeito tem como atribuições para o trabalho conjunto. A divisão de trabalho tem 

como base o uso da linguagem para discutir as práticas e atribuições de cada 

sujeito na atividade (EAGLETON, 1999). A linguagem surge pela necessidade de 

realizar o trabalho coletivo e, apesar de não continuar ligada a essa necessidade, é 

função dela refletir a consciência humana nas interações entre os diferentes 

sujeitos (EAGLETON, 1999). A produção coletiva se compõe pela consciência 

expressa pela/na linguagem e se aperfeiçoa na divisão de trabalho. Pela linguagem, 

os sujeitos integram as visões que têm sobre o que produzem, sobre o que já 

produziram e implementam aperfeiçoamentos ao processo presente. 
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A linguagem constitui pensamentos, formas de agir, combinações para 

ações conjuntas que são pautadas em filosofias das vidas dos sujeitos em suas 

produções, o que segundo Sánchez Vásquez (2011, p. 111) quer dizer que “a 

filosofia se torna consciência, fundamento teórico e seu instrumento”. Os sujeitos 

usam os pensamentos e as ideias sobre o que vivenciam para trocar experiências 

sobre o que produzem, fundamentam os fazeres nas trocas de ideias que realizam 

e usam as discussões sobre o que produzem para materializar os pensamentos. 

A potência de agir nas atividades 

As ações nas atividades, as reflexões e as trocas de ideias sobre a produção 

viabilizam sua realização com vistas a saber o que, por que, como, quando e onde 

fazer durante o processo produtivo. A compreensão do processo de produção 

compõe o conhecimento dos sujeitos, que pelas reflexões de Spinoza (1677/2009) 

tornam-se mais sábios e potentes para agir do que seriam os que ignoram o 

contexto ao seu redor. No entanto, não se pode desconsiderar que o conhecimento 

e a ignorância sobre um fazer compõem os pensamentos dos sujeitos, pois essa é, 

segundo Spinoza, a composição das parcialidades da Substância. 

O ser humano, também denominado corpo em combinação com a alma por 

Spinoza (1677/2009), expõe-se o tempo todo ao contato com diferentes corpos e 

ideias, é afetado e afeta a outros e contribui para o aumento ou diminuição da 

potência de agir de si mesmo e de outros corpos dependendo da maneira como 

age. O corpo e a mente perseveram por continuar a própria existência no processo 

de aumentar a potência de agir, assim como a potência de agir está em correlação 

com esse esforço. 

Sendo assim, sujeitos buscam outros sujeitos para manter a própria força de 

existir e procuram o aumento de sua potência pelas ideias e ações de outros 

corpos. Sabe-se que o corpo é finito, mas as ideias podem ser partilhadas e a 

manutenção delas é feita por meio de outros corpos. Quanto mais uma ideia 

expressar a realidade do contexto dos sujeitos, mais estará reforçada a potência de 

agir e a existência deles. O aumento da potência de agir também está 

fundamentado na responsabilidade mútua, no respeito pelos desejos coletivos e no 
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trabalho por realizar ações úteis para um determinado grupo. A potência de agir é 

diminuída cada vez que a própria essência é refreada e excluída, quando se retira a 

possibilidade de as ideias de um sujeito serem propagadas por um tempo 

indefinido. 

Ao desconsiderar a realidade de um contexto e priorizar a um só sujeito, 

diminui-se a potência de agir (SPINOZA, 1677/2009). Se os sujeitos convêm uns 

aos outros, se eles afetam de maneira positiva, a potência de agir é aumentada, pois 

uma unidade mais potente é formada. Se os sujeitos não se complementam, se são 

afetados mutuamente de maneira negativa, a potência diminui de forma que 

permanecem individualizados. Com a potência de agir aumentada, as ideias 

partilhadas na relação entre os sujeitos propiciam reflexões sobre o que são e 

significam uns para os outros. Há o abandono de perspectivas fictícias e ilusórias, a 

leitura do mundo pela realidade, mesmo que parcial, a produção e a socialização 

das ações no grupo se amplia pelas percepções coletivas de conveniência entre os 

sujeitos (MERÇON, 2009). 

Na atividade de ensino-aprendizagem de inglês como língua estrangeira e 

na atividade de formação de professores a apropriação e a propagação de ideias 

podem acontecer pela discussão coletiva. O coletivo que discute ideias trazidas 

para um debate possibilita que elas sejam transformadas em benefícios para o 

grupo, aumentando a potência de agir de todos os participantes. Quando esses 

momentos de discussão se conduzem pela imposição de ideias feita por alguns 

participantes, a individualização dos envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem de inglês e na formação de professores pode diminuir a potência de 

agir. 

As ideias que se pautam no debate do contexto de atuação e no respeito aos 

diferentes sujeitos quanto a sua participação podem produzir o interesse de unir 

forças e de agir na organização das ações coletivas de ensino-aprendizagem e 

formação. Espera-se sempre que os participantes compreendam o quanto convêm 

uns aos outros e como podem afetar-se de maneira positiva. O mais importante é 

refletir sobre um modo de agir que não ignore nenhum participante ou se deixar 
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ignorar, pois preservar o direito as diversas formas de participação colabora para a 

renovação e manutenção de uma coletividade (SPINOZA, 1677/2009). 

No marxismo, a produção se dá por um conjunto de sujeitos que vivem em 

sociedade e estão em um determinado grau de desenvolvimento, nessas condições, 

acontecem as atividades. Algumas características comuns prevalecem em 

diferentes épocas e grupos. As características comuns congregam elementos como 

sujeitos, participantes do processo de produção e objeto, que é a idealização de um 

grupo para transformar a natureza em benefício dos participantes de uma 

atividade. As características comuns vivenciadas nos diferentes grupos 

fundamentam as práticas de modo que, em bases comuns, surjam diferentes 

maneiras para um mesmo fazer. As práticas diferentes têm base no trato diferente 

que cada grupo dará à linguagem, e esse instrumento cultural possibilitará 

inovações e organizações diferentes a cada grupo de produção. No processo de 

produção, os sujeitos organizam diferentes formas para transformar o objeto em 

instrumentos para atividades futuras. Os instrumentos movimentam a produção 

na construção do objeto e um exemplo de instrumento seria a mão de um sujeito 

que acumulou conhecimento e habilidade na repetição de uma mesma tarefa ao 

longo dos anos. Desse modo, a produção se constitui sempre de um corpo social, 

não apenas de um indivíduo agindo em um momento isolado (MARX, 1857/1999). 

Há profundas ligações entre a realidade dos momentos em que acontece a 

produção e as necessidades que os sujeitos envolvidos têm no processo. Nesse 

sentido, os membros da sociedade fazem com que os produtos da natureza tomem 

formas adequadas às necessidades humanas (MARX, 1857/1999) e aos momentos 

em que se produz. Não há caráter estático durante o processo produtivo, ele 

sempre se renova nas formas de transformar o objeto. Tanto se renova quanto se 

remodela que, no livro “Para uma crítica da economia Política”, Marx usa Spinoza 

para descrever as mudanças do processo de produção em um sentido mais 

abrangente: pensar em produção como determinação de fazeres é negá-la nas 

várias possibilidades em que ela pode se transformar (1857/1999). 

As variadas possibilidades de condução e de realização dos processos de 

produção se orientam pelo objeto, que, retirado da natureza, transforma-se de 
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acordo com o período sócio-histórico-cultural em que se inserem os sujeitos da 

produção e supre uma necessidade social. Sendo assim, em muitos casos, os 

sujeitos repensam seus modos de agir para cunhar o objeto no intuito de suprir 

uma necessidade. 

Quando os sujeitos produzem, eles criam meios de vida e quando produzem 

esses meios, criam, também, a vida material em sociedade. A atividade humana é 

objetiva, seu fim é estabelecido pela necessidade, ela fundamenta-se tanto em 

teoria como em prática e se materializa em suprimento para um grupo de sujeitos. 

Marx (1845/1999) preocupa-se em debater a importância de saber que todos são 

produtos das circunstâncias sociais, das atividades de que participam e que 

circunstanciam o existir por meio das atividades produtivas. Ao falar da educação 

dos sujeitos pelo panorama da atividade produtiva, Marx reitera que “o educador 

precisa ser educado” (1845/1999, p. 5) e que as atividades humanas para serem 

compreendidas carecem de serem vistas com olhos racionais (filosóficos) e feitas 

por práticas que transformam o fazer. 

O ensino-aprendizagem de inglês como língua estrangeira nas aulas para o 

Ensino Fundamental 1 e a formação de professores de inglês são vistas como 

atividades humanas. As atividades de aula e de formação são compostas por 

sujeitos que, no caso desta pesquisa, são professores, alunos, formadores, entre 

outros. Os objetos dessas atividades neste estudo são a natureza de ensino-

aprendizagem a serem processadas pelo instrumento didático que trata-se de uma 

sequência de tarefas em língua inglesa como língua estrangeira. A divisão de 

trabalho está relacionada à participação conjunta de todos os sujeitos envolvidos 

para que possibilidades de ensino-aprendizagem de conhecimento de língua e de 

outras atividades humanas sejam vivenciadas. Esses sujeitos estão inseridos em 

um tempo-espaço em que o ensino-aprendizagem de inglês como língua 

estrangeira funciona como diversidade cultural amplamente difundida e discutida 

pelo mundo (RAJAGOPALAN, 2009). 

As atividades e seus componentes 
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Pelos aspectos apresentados em teoria para as concepções de gestão do 

ensino-aprendizagem de inglês como língua estrangeira e da formação de 

professores, salienta-se uma proposta em que o processo produtivo se fundamenta 

em ações interdependentes para participar das atividades em questão. A TASHC 

apresenta como compreender o mundo por uma visão de unidade, como perceber 

o sentido, a organização da atividade e a mediação dos sujeitos pelo pensamento e 

pela linguagem para gerar experiências de vida (VIGOTSKI, 1936/1998). Pelas/nas 

atividades é possível descobrir o sentido de existir e fazer em coletividade para 

agregar conhecimento e com um motivo debatido e coletivo, sujeitos criam objetos 

em conjunto (LEONTIEV, 1977). 

Vigotski foca seus estudos em “caracterizar os aspectos tipicamente 

humanos do comportamento e elaborar hipóteses de como essas características se 

formam ao longo da história humana e de como se desenvolvem durante a vida de 

um indivíduo” (1934/1998, p. 25). Este pesquisador embasa-se no pensamento 

marxista para compreender como os sujeitos se desenvolvem individualmente a 

partir de atividades reais coletivas e das ideias que as envolvem (SANNINO, 2011). 

Segundo o autor (1934/1998), funções elementares são estimuladas pelo 

ambiente em ações como piscar os olhos para proteger os globos oculares, afastar 

as mãos do fogo para não queimar-se, aconchegar-se em um abrigo seguro, entre 

outros. As funções superiores são estimuladas por fatores externos e podem ser 

compreendidas como produtos das interações sociais. A linguagem se compõe de 

processos mentais que estão imbuídos das práticas sociais e em inter-relação com 

o pensamento. Linguagem e pensamentos se interligam por meio de 

generalizações sociais que se propagam por significados coletivos, do mesmo 

modo que os significados tornam-se um pensamento individual e ganham um 

sentido único (VIGOTSKI, 1934/2001). 

As interações sociais se dão quando os sujeitos se relacionam com outros 

sujeitos e medeiam pensamento e linguagem como funções superiores para gerar 

uma resposta mediada por um instrumento. Em uma atividade, as funções 

superiores são instigadas por fatores externos criados por outro sujeito ou pelo 

ambiente. Esses fatores externos propiciam ao sujeito mediar suas próprias ações 

por instrumentos. Esses instrumentos podem ser oferecidos a ele ou criados por 
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ele próprio para produzir um resultado proveniente dessa mediação (VIGOTSKI, 

1934/1998). 

Os estudos da atividade mediada feitos por Vigotski preveem atenção 

especial para a relação de um sujeito com o instrumento para produzir um 

resultado satisfatório para si. Leontiev (1903-1979) retoma o sentido de atividade 

coletiva proposta por Marx e debate a atividade mediada por ações e instrumentos 

coletivos. Esses estudos reiteram a importância do grupo para a realização do 

desenvolvimento social (LEONTIEV, 1977), pois os sujeitos, quando em atividade, 

não lidam apenas com seus próprios pensamentos, eles também consideram as 

demandas sociais e os pensamentos externalizados de outros sujeitos envolvidos 

na atividade. Para agir na atividade, sujeitos combinam suas necessidades com as 

necessidades de outros sujeitos e, coletivamente, constroem um objeto coletivo na 

atividade que desenvolvem. 

Leontiev (1977) acredita que o estudo do mundo interno de cada sujeito 

não pode estar divorciado do estudo das atividades de que participa, pois estes 

estudos são indissociáveis. Pela compreensão de Leontiev, a consciência originada 

e produzida pela sociedade em que o sujeito convive, embasa-se no contexto em 

que esse sujeito se insere, e em que conflitos propiciam a construção de 

significados coletivos. Para Vigotski, os significados coletivos propiciam a tomada 

de consciência sobre o ambiente, e então, os sujeitos produzem suas atividades 

(1934/1998). 

Após estudo aprofundado do conceito de atividade mediada proposto por 

Vigotski e de atividade coletiva proposto por Leontiev, Engeström (1987) aponta 

alguns problemas nessas concepções. Quanto a Vigotski, Engeström argumenta 

que os instrumentos de uma atividade não apenas conduzem a influência humana 

no objeto da atividade como também movimentam as ações. Os instrumentos são 

combinados entre instrumentos técnicos (que podem incluir as mãos dos sujeitos 

participantes da atividade) e instrumentos psicológicos (gestos, linguagem, entre 

outros) que orientam as ações em uma atividade. O autor ainda afirma que o 

aspecto cultural divorciado da história e da sociedade não articula uma atividade 

mediada. Nesse sentido, pode-se afirmar que os sujeitos nunca agem de maneira 
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individualizada, mesmo nos processos relativos a ações na atividade. Separar as 

ações da atividade central, segundo Engeström (2003), aproxima o entendimento 

de atividade do conceito de cognitivismo (cunhado por Piaget e contestado por 

Vigotski). 

Nas propostas de Leontiev, Engeström sente falta de um esquema que 

aponte a evolução do conceito de atividade proposto por Vigotski. Ele afirma que 

os estudos de Leontiev não abordam o aspecto comunicativo e o instrumental e 

que essa falha provoca uma interpretação de que as relações estabelecidas em 

atividade não podem ser compreendidas de forma adequada.  

A proposta de discussão de atividade de Engeström (2003) amplia-se de 

modo a integrar a ideia de um sistema que unifica em si os fatos sociais, históricos 

e culturais da “vida real” (MARX; ENGELS, 1846; p.20). A compreensão de 

atividade congrega sujeitos com o intuito de chegar a um resultado voltado para 

um motivo e a atividade acontece de modo que esses sujeitos ajam para o alcance 

(parcial ou não) de um objeto idealizado (ENGESTRÖM, 2003). Para demonstrar a 

relação dos sujeitos com a atividade, Engeström ampliou o esquema sinótico 

proposto por Vigotski, elencando os elementos de uma atividade consciente, como 

propunha Leontiev.  

O triângulo a seguir ilustra uma atividade como processo que se constitui de 

sujeitos que agem para alcançar um objeto. Os sujeitos idealizam e trabalham para 

alcançar o objeto por meio de instrumentos que podem, ou não, serem construídos 

por eles próprios. Os instrumentos medeiam a atividade. As relações entre sujeitos 

propiciam os significados coletivos sobre o objeto e para produzi-lo criam-se ou 

reproduzem-se regras. A comunidade está indiretamente ligada ao processo de 

construção do objeto/motivo da atividade. A divisão do trabalho materializa as 

regras pela discussão de papéis e atribuições deles de acordo com os direitos 

estabelecidos pelas regras da atividade (ENGESTRÖM, 1987; 2003; 2008; 2011). 
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Figura 3: Atividade representada em sinótico por Engeström (1987). 

O triângulo acima representa uma atividade e seus componentes. Para 

explicar melhor a figura, segue um quadro elaborado por Liberali (2009; p. 13) 

com os elementos constitutivos de uma atividade: 

Sujeitos São aqueles que agem em relação ao motivo e realizam a 

atividade. 

Comunidade São aqueles que compartilham o objeto da atividade por 

meio da divisão de trabalho e das regras. 

Divisão de 

trabalho 

São ações intermediárias realizadas pela participação 

individual na atividade, mas que não alcançam 

independentemente a satisfação da necessidade dos 

participantes. São tarefas e funções de cada um dos sujeitos 

envolvidos na atividade. 

 É aquilo que satisfará a necessidade, o objeto desejado. 

Tem caráter dinâmico, transformando-se com o 
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Objeto 

desenvolvimento da atividade. 

Trata-se da articulação entre o idealizado, o sonhado, o 

desejado que se transforma no objeto final ou o produto. 

Regras Normas explícitas na comunidade. 

Artefatos/ 

instrumentos/ 

ferramentas  

Meios de modificar a natureza para alcançar o objeto 

idealizado, passíveis de serem controlados pelo seu usuário 

revelam a decisão tomada pelo sujeito; usados para o alcance de 

fim predefinido (instrumento para o resultado) ou constituído 

no processo da atividade (instrumento e resultado) (Newman; 

Holzman, 2002). 

Tabela 1: Descrição criada por Liberali (2009; p.13) dos componentes da Atividade. 

A perspectiva de gestão proposta nesta pesquisa envolve uma discussão em 

que os sujeitos das atividades estão “em processos constantes de aprendizagem e 

desenvolvimento individual e coletivo” (LIBERALI, 2012, p.93). Participar de um 

processo de gestão, do ponto de vista aqui desenvolvido, significa compor 

conhecimentos no grupo. Nesse enquadre, a composição de saberes possibilita 

desenvolver atividades para aumentar a potência de agir na produção do objeto 

idealizado e pelo resultado. Pelo aumento da potência de agir compreende-se que 

todos os participantes da atividade se inteirem da totalidade da atividade de que 

participam. Uma vez que, os sujeitos de uma atividade compartilhem a 

compreensão de como as regras e a divisão de trabalho se estabelecem, inovam no 

uso dos instrumentos e, gerenciam as atividades para criar redes com outras 

atividades de que participem. 

Liberali (2012, p. 93) afirma que uma “rede de atividades em cadeia 

intencional envolve ações para diagnóstico, planejamento, desenvolvimento, 

acompanhamento e avaliação de projetos comuns”. A gestão das atividades em 

cadeia intencional, no aspecto que aqui se apresenta, é sugerida a partir de 

questionamentos sobre a prática vivida nas atividades. Os questionamentos 

embasam o planejamento de como os participantes podem colaborar para agir nas 

atividades. Após o planejamento, os sujeitos desenvolvem o que planejaram, 
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acompanham e avaliam os projetos comuns entre as atividades da rede de 

atividades. 

O processo de gestão embasa-se em aspectos sócio-histórico-culturais das 

atividades e dos participantes que realizam-nas para contribuir com os contextos 

em que produzem. Essas atividades planejadas de forma coletiva possibilitam 

“resultados construídos a partir de objetos idealizados” (LIBERALI, p.93) por 

grupos de sujeitos. Uma rede de atividades de uma cadeia intencional se forma por 

meio desses objetos idealizados e compartilhados por diferentes grupos de 

sujeitos. Essa rede de atividades em cadeia intencional requer valores criativo-

crítico colaborativos pelos quais os sujeitos têm chances de se engajar nos 

processos de desenvolvimento e aprendizagem individuais e coletivos (LIBERALI, 

2012, p. 9). 

A gestão pela TASHC propicia criação de espaços para discussão entre 

diferentes sujeitos de diferentes atividades em rede e, embasa os significados 

compartilhados por sujeitos de uma mesma atividade. Os sujeitos envolvem-se em 

processos de criação e desenvolvimento de objetos que embasam resultados 

compartilhados por todas as atividades da rede de atividades em cadeia criativa 

intencional. Desse modo, o contexto se beneficia das ações desenvolvidas pelos 

sujeitos das diferentes atividades, e os sujeitos aumentam a potência de agir de si 

mesmos e da comunidade que participa indiretamente das atividades em rede. 

Na próxima seção, discute-se o conceito de gestão em Cadeia Criativa com o 

intuito de trazer reflexões sobre ideias e ações que favoreçam o processo de gestão 

em coletivos como: os de alunos e professores em aulas de inglês como língua 

estrangeira, os de processos de formação contínua e os de diferentes comunidades. 

1.2.1 Gestão em Cadeia Criativa 

Na seção anterior foi discutida a importância de compreender o 

funcionamento das atividades, e os papéis dos sujeitos como indivíduos e como 

parte de uma coletividade para o processo de gestão dessas atividades. Debateu-se 

também a sugestão de um processo de gestão em que todos os envolvidos sejam 

responsáveis pelo bom andamento das atividades e seu processo produtivo por 
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meio de uma gestão com base nos pensamentos e ações do coletivo. Nesta seção, 

segue-se uma discussão sobre a articulação das atividades para a criação de uma 

Cadeia Criativa em que sujeitos colaborem criticamente nas diferentes atividades 

de que participam para difundir e compartilhar conhecimentos. 

Segundo Liberali (2009, p. 102) a Cadeia Criativa envolve o empenho em 

parceria para realizar uma atividade em que se produz um conhecimento coletivo 

que será compartilhado pelos sujeitos da primeira atividade como um 

conhecimento a ser discutido por um grupo diferente. Em outras palavras, cada vez 

que um sujeito participa de uma atividade e torna-se parte dela, novos 

conhecimentos podem ser entrelaçados e ampliados, e esse mesmo sujeito partilha 

o que aprende-ensina em outras atividades. 

Desse modo, a Cadeia Criativa é formada por diferentes atividades que se 

interligam por discussões de ideias que passam de uma atividade para outra por 

meio dos sujeitos que participam das diferentes atividades que compõem essa 

Cadeia Criativa. Os conhecimentos se modificam ao ampliarem-se em debates 

entre os sujeitos de diferentes atividades, possibilitando a produção de resultados 

coletivos. Quando as atividades compõem uma Cadeia Criativa, a cada discussão 

nas diferentes participações dos sujeitos em cada uma das atividades dessa cadeia, 

os conhecimentos debatidos são tratados de forma a trazer à tona todas as 

divergências afim de criar um novo conhecimento pela discussão das diferentes 

ideias de cada sujeito (LIBERALI, 2009). Levam-se em consideração os conceitos 

apresentados por cada sujeito e constroem-se novos conceitos para organizar as 

atividades. Além da reconstrução dos saberes sobre a atividade em 

desenvolvimento, são considerados fatores como o contexto e outras atividades 

interligadas para desenvolver ideias e ações de cada sujeito. 

A gestão em Cadeia Criativa trata-se de gerir por uma rede de informações e 

comunicação que provê parcerias entre os diferentes segmentos de um contexto. 

Baseia-se nas possibilidades de diálogo entre os sujeitos de diferentes atividades 

que passam a ter como diretriz e responsabilidade desenvolver, planejar, 

monitorar, e avaliar para implementar cada uma das atividades (LIBERALI; 

BORELLI; LIMA, 2012, p. 05). Esse processo de gestão possibilita a composição 
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entre diferentes grupos por meio de suas ideias e ações para construção de novos 

conceitos com o objetivo de constituir novas práticas sociais. 

A formação contínua docente combinada com a discussão e implementação 

das práticas de sala de aula podem se estabelecer como uma Cadeia Criativa em 

que alunos, professores e formadores discutam ensino-aprendizagem para 

reconstruírem as próprias práticas. Em um espectro mais amplo, Liberali (2012) 

debate a importância de favorecer momentos em que os sujeitos das diferentes 

atividades de uma Cadeia Criativa observem e descrevam o próprio contexto para 

analisar e planejar as próprias ações. As ações de observar para descrever e 

analisar para planejar embasam o fazer dos sujeitos de modo que eles colaborem 

criticamente para o contexto de ação e, ao participarem de outras atividades da 

Cadeia Criativa, sejam capazes de reconstruir as próprias ideias por meio do novo 

contexto. 

Segundo Engeström (2001 apud LIBERALI, 2012, p. 93), compreender as 

mudanças presentes no dia a dia da sociedade com o intuito de discutí-las 

proporciona aos sujeitos interligarem ideias e fatos por meio das percepções 

individuais e coletivas. Por essa visão, compreende-se a importância do papel da 

linguagem para deslindar como se realiza a participação individual e coletiva dos 

sujeitos. A participação em debates em que se ouçam as opiniões de todos os 

sujeitos das atividades em Cadeia Criativa pode gerar uma transformação criativa a 

cada discussão, pois os sujeitos passam a retomar o discurso de outros 

participantes para fazer a própria participação. Nas palavras de Liberali (2012, p. 

95): “A compreensão da materialidade da linguagem é auxiliar na descrição e 

interpretação de como se realiza a gestão em atividades de Cadeias Criativas”. Pela 

manifestação das ideias expressas em discussões durante uma atividade pode-se 

proporcionar ao grupo a compreensão do que constroem juntos e como podem 

melhorar a prática nas diferentes atividades de que participam no processo de 

uma Cadeia Criativa. 

Esta pesquisa foi concebida como um processo de gestão em Cadeia Criativa 

que abrange aulas de inglês, formação contínua e seminário de orientação como 
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atividades intencionalmente interligadas. Na figura a seguir, é possível observara 

exemplificação da discussão feita nessa seção. 

 

Figura 4: Cadeia Criativa nas atividades deste estudo. 

A figura acima demonstra que a Cadeia Criativa constitui-se de atividades 

interligadas por objetos desejados e complementares a cada uma das atividades. 

Esses objetos complementares mobilizam os sujeitos para contribuir em várias 

atividades com vistas a produzir resultados coletivos (LIBERALI, 2009). A gestão 

das atividades está embasada na relação entre os sujeitos, comunidades, objetos e 

resultados que produzem conjuntamente uma Cadeia Criativa. Essa relação 

propicia debates e interpretações que embasam o processo criativo na 

transformação das atividades interligadas. 

A gestão do processo criativo em uma cadeia de atividades é possível, se 

embasado no compartilhamento dos objetos idealizados pelos sujeitos das 

diferentes atividades em rede. Segundo Liberali (2012, p. 93), as discussões feitas 

pelos sujeitos são primordiais para construir “um elo entre a estrutura social e a 

individual”. Essas estruturas se mantêm de acordo com o desejo de os sujeitos 

transformarem a realidade do contexto em que as atividades acontecem. A autora 

reitera que “o trabalho é uma atividades dirigida” (p. 93), e não pode ser visto 

como um processo em que todos sabem, antecipadamente, o resultado final de 

cada atividade. Portanto, para realizar uma cadeia criativa, um grupo de sujeitos de 

diferentes atividades examinarão a história e as dificuldades para implementar o 

trabalho que desejam desenvolver.   
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Na próxima seção há um aprofundamento do conceito de colaboração na 

gestão das atividades para que os sujeitos organizem suas ações e discursos.   

1.2.1.1 Gestão colaborativa 

Engeström (2011) compreende as práticas humanas como intencionais e 

interativas, e afirma que sujeitos interpretam e reinterpretam os desafios e tarefas 

das atividades por diversas formas diferentes. Geralmente, as regras não são 

obedecidas de forma indiscutível e seria difícil imaginar que um processo de 

gestão de uma pesquisa ou de uma formação de professores se embasaria em 

experimentos e práticas que não fossem questionadas pelos participantes. Nesse 

sentido, a gestão de uma pesquisa que se delineie como colaborativa não poderia 

envolver características em que apenas pesquisadores conduzissem as ações de 

todos os participantes para compor os modos de agir dos envolvidos em um 

processo de gestão. 

Na gestão em Cadeia Criativa, a organização da linguagem faculta a 

“restrição” ou a “expansão” do objeto produzido em uma atividade. Esse objeto 

“sacia” a necessidade de um coletivo e a necessidade do objeto corrobora para que 

cada sujeito sinta-se parte de “uma totalidade interdependente” (LIBERALI, 2011, 

p. 49). A gestão colaborativa propicia a satisfação de todos os sujeitos de uma 

atividade ou de uma rede de atividades, mas a gestão focada em um só sujeito 

causa insatisfação para o objeto idealizado de um grupo. 

Para exemplificar a gestão de uma pesquisa em educação feita apenas pelo 

pesquisador, Engeström (2011) debateu um tipo de pesquisa norte americano 

chamada design experiment. A pesquisa design experiment consiste em 

compreender o contexto educacional a ser pesquisado e antecipar as necessidades 

de alunos e professores por meio das interações observadas. Nesse tipo de 

pesquisa, o pesquisador delineia o que deve ser feito e professores implementam o 

que é definido. 

Segundo o pesquisador, o problema desse tipo de intervenção no ambiente 

escolar é que pesquisadores não se questionam quanto aos papéis dos 

participantes, tampouco por que esses sujeitos se prestariam a participar do 
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planejamento construído por esse pesquisador-formador. Ao pensar em um design 

experiment de pesquisa ou formação para um contexto, pauta-se em variantes do 

comportamento humano, o que é impossível avaliar de acordo com Engeström 

(2011). 

Para delinear esse tipo de gestão, é preciso que o pesquisador tenha em 

mente que aplicará um processo linear, encerrado com um relatório de resultados 

obtidos em que um “modelo” é implementado. Assim como em tipos de pesquisa 

mais críticos, o “design experiment” prevê a complexidade dos contextos 

educacionais, pois delineia as ações de acordo com a interação dos sujeitos 

envolvidos, mas refina esse delineamento pelas possíveis variantes de 

comportamento. Engeström (2011) reitera que intervenções em atividades 

humanas são feitas a partir do conhecimento dos participantes que têm 

identidades e agem de acordo com as identificações culturais e históricas. Para 

atuar na gestão de formações e pesquisas interventivas, se o agir dos sujeitos não 

for o ponto fulcral da gestão, os participantes tornam-se anônimos e praticam 

respostas mecânicas que remetem a um resultado de curta duração para o 

contexto. 

Virkkunen (2006) trata a colaboração como momentos em que um grupo de 

pessoas age produtivamente na atividade em que se engajam para compartilhar 

um resultado. Nesse caso, o agir de cada sujeito estará vinculado a iniciativas de 

transformação do coletivo em que se inserem, partindo de ações práticas e diárias 

para estruturar atividades de que participam. Esse autor embasa suas pesquisas na 

compreensão de que o cenário do mundo do trabalho recebe incentivos para 

desenvolver concepções em que a globalização da economia e tecnologia de 

informação geram o estreitamento entre os sujeitos das várias atividades (2006, p. 

46). O agir dos sujeitos como indivíduos e o entrelaçamento deles com as 

atividades de que participam relacionam-se ao contexto em que se lastram 

temporariamente e as ações acontecem por procedimentos de visões 

individualizadas. Essas visões individualizadas são discutidas no coletivo e pela 

colaboração crítica criam-se novos significados para produzir conjuntamente em 

uma atividade. Novamente, apresenta-se a organização da linguagem como fonte 



44 
 

de produção coletiva, pois por ela se dão as interações e apresentações de pontos 

de vistas dos diferentes participantes. 

Nesse sentido, Davies (1990) prenuncia a importância de ensinar-aprender 

a falar e usar as práticas de discurso para fazer parte do mundo como sujeito que 

acessa as atividades por seu modo de agir e sua compreensão dos discursos do 

outro para articular o seu próprio. Esse processo de gestão da própria ação 

corrobora para a combinação de agires dos vários sujeitos na constituição e 

realização de uma atividade ou de uma Cadeia delas. 

Liberali (2012b) discorre sobre a importância de partir de uma visão sócio-

histórico-cultural para pensar em projetos como a gestão da formação de 

professores por uma perspectiva crítica. O trabalho reflexivo pela análise e 

descrição das características dialógicas de atividades, como as de planejamento 

das aulas e atuação em sala de aula, criam espaço para pensar sobre a gestão 

dessas práticas. Em momentos de análise e reflexão das próprias práticas, 

professores e alunos passam a rever rotinas por um foco mais crítico e questionam 

visões parciais a respeito de suas ações (LIBERALI, 2012). Os participantes de 

atividades como as de formação, por exemplo, são pessoas que interagem 

intencionalmente para tentar interpretar e reinterpretar os desafios e tarefas que 

enfrentam na transformação de si mesmos e de outros. Essas transformações são 

imprevisíveis, uma vez que os sujeitos podem não respeitar uma linearidade causal 

esperada na atividade de formação e na de sala de aula, mas possibilitam o 

movimento da atividade e o trabalho coletivo para alcançar o objeto. 

Características bem marcadas quanto à participação dos sujeitos e à 

transformação do objeto são o foco dos participantes da atividade (ENGESTRÖM, 

2011). A partir das discussões até aqui feitas, podemos dizer que a gestão da 

formação de professores, foco desta pesquisa, está perpassada pela interpretação e 

reinterpretação das práticas, e a transformação do objeto na atividade de formação 

de professores se dá pelos diferentes argumentos e questionamentos sobre os 

saberes acumulados ao longo da profissão. 
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Guerra (2012) parte da pressuposição de que o alicerce da prática docente 

se compõe de múltiplos saberes, está embasado na práxis social e precisa 

contribuir com a sociedade e as transformações dela. Para a autora, as práticas são 

pautadas em teorias educacionais, as quais são debatidas em relação ao fazer 

cotidiano para compor e recompor esse fazer, sempre da prática para teoria e da 

teoria para a prática. Ela também afirma que a criação de espaços colaborativos 

corrobora para o desenvolvimento dos participantes de uma formação, pois 

professores podem questionar conceitos e refletir sobre eles. Os questionamentos 

e as reflexões possibilitam aperfeiçoamento nas ações dos professores e, em sala 

de aula, criam contextos que possibilitam aos alunos a produção de conhecimento 

e compartilhamento de ideias (OLIVEIRA; MAGALHÃES, 2011). 

Segundo Oliveira (2010), organizar a gestão da análise da formação de 

professores e da prática de sala de aula a partir dos elementos da TASHC 

proporciona a possibilidade de modificar as próprias ideias e o contexto em que 

sujeitos estabelecem contato entre si e com a natureza do objeto que constroem. 

Nesse enquadre, o autor aponta a linguagem como o instrumento de maior 

importância para compreender a elaboração e reelaboração das ideias, dos 

conhecimentos para agir no contexto. Para a reelaboração das ideias “a 

argumentação aparece na forma como a linguagem se organiza em gêneros que 

realizam as atividades que compõem a rede de formação crítica” (LIBERALI, 2011). 

Nesse sentido, professores e formadores podem gerir seus encontros por uma 

linguagem mais crítica de forma que possam clarificar o modo como debatem 

sobre as práticas e teorias para produzir conhecimento e aumentar a potência de 

agir nas atividades. 

Neste estudo, o processo de gestão para formação por uma perspectiva de 

colaboração crítica é possibilitado pelo olhar na teoria para compor a prática. Em 

sala de aula, os participantes aprendem novas bases teóricas que pautam sua 

participação nas aulas para desenvolver o conhecimento. Na formação, professores 

refletem sobre as teorias que embasam suas práticas para rever o modo de 

ensinar-aprender. Ao rever o modo de ensinar-aprender, a linguagem é um 

caminho para compor e recompor conhecimentos tanto para incrementar a 
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atuação profissional, quanto para propiciar produção de conhecimento em sala de 

aula.   

A linguagem funciona como objeto de estudo e profissionais em educação 

“redefinem” como veem seus “papéis” e seus “discursos” quando se criam espaços 

para narrar, relatar e comparar suas atividades em vivência profissional 

(MAGALHÃES, 2004). Nessa direção, Liberali (2012) afirma que um dos desafios de 

gestão escolar em lugares que abrigam muitas atividades é horizontalizar as 

relações pela proposição da análise, avaliação, recombinação e produção de novos 

significados que possibilitam novos sentidos de participação. 

Por uma análise da gestão pela linguagem é possível estabelecer um modo 

de organizar as práticas pela colaboração crítica. A participação pela linguagem e a 

articulação pela colaboração crítica são discutidas por Oliveira (2011), que 

considera que “para que haja de fato uma mudança crítica nas ações dos 

participantes, é necessário que haja uma relação de contradição colaborativa, pois 

esta sozinha não traz transformação” (p. 32). A contradição possibilita a 

organização do discurso de um grupo crítico colaborativo e pode, também, ancorar 

os pontos de vista para construção de novas práticas. 

1.2.1.2 Gestão Crítica 

Nesta seção, há um debate sobre gestão crítica a fim de refletir sobre as 

possibilidades das atividades geridas por um processo de criticidade entre os 

sujeitos participantes. Nesse enquadre, os sujeitos se engajam de modo 

participativo pelo compartilhamento de resultados e as atividade são 

movimentadas com vistas em colaboração mútua por meio do discurso. 

Engeström (2004, p.96) faz uma discussão sobre possibilitar a análise do 

histórico de uma atividade por meio discurso, essa análise tem bases na apreensão 

de como gestores articulam os próprios discursos.  Essa análise tem bases na 

apreensão de como gestores articulam os próprios discursos. Conforme os estudos 

desse autor, em atividades em que não há consonância entre prática e discurso, 

haverá tensões entre os participantes, o que torna teoria e prática distantes. Os 

sujeitos tendem a dissociar as próprias ações dos planos que projetam e do 
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contexto em que realizam a atividade. Quando os participantes de uma atividade 

refletem sobre as ações e as contrastam com os planos de ação, correm menos 

riscos de atuar de maneira irrefletida e distanciada do que se planificava antes de 

começar a agir. 

Os estudos do discurso no processo de gestão das atividades para 

compreender como gestores e demais sujeitos criam pelo discurso novas formas 

de agir e organizar a atividade coloca-se como central para um processo de gestão 

crítica (ENGESTRÖM, 2004). Captar como os sujeitos fazem a história em uma 

atividade e como orientam o futuro dessa atividade, ou de outras de que venham 

participar, pode ser um diferencial para o processo de gestão. Fazer história e criar 

um futuro orientado para uma atividade tem relação com resolver as tensões na 

atividade por meio do discurso e para esse processo é importante especificar as 

articulações a serem feitas entre os discursos dos sujeitos, cruzar as apropriações 

de atividades que deram certo em outros contextos e reconfigurar a atividade para 

ganhar novos horizontes. 

Especificar as articulações refere-se a discutir a atividade de forma que se 

mantenha um padrão das ações, mas sem deixar de lado a discussão do que é vago, 

confuso e o que perdeu o significado para o grupo; o objetivo é deixar claro o 

porquê essas ações estão sendo feitas. Cruzar apropriações é ter em mente que 

algumas práticas, ideias e ferramentas podem vir de outras atividades e que esse 

fato interfere no agir dos sujeitos, mas não pode mudar o que é proposto na 

atividade em questão. Reconfigurar a atividade para ganhar novos horizontes se 

pauta em compreender que os aspectos paralelos à atividade podem transformá-la 

e esse movimento pode servir como momento para expandir o objeto idealizado e 

o resultado para outra atividade. 

A especificação das articulações, o cruzamento das apropriações e a 

reconfiguração para ganhar novos horizontes para minimizar as contradições 

resultam no que Engeström denomina como ancoragem para baixo e para cima, e 

ancoragem para os lados. 
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Ancoragens são compreendidas como embasamento para as falas e os 

assuntos propostos são entrelaçados para favorecer o desenvolvimento de uma 

atividade de maneira crítica. Essas ancoragens criam sustentação para as novas 

apropriações discursivas, pois embasam a qualidade das falas dos sujeitos. Na 

ancoragem para cima o discurso embasa-se no ponto de vista paradigmático que 

discute modelos, e analisa a história, essa ancoragem permite uma visão dos 

valores propostos para a atividade. Na ancoragem para baixo, a discussão é 

ancorada por experiências individuais vividas em outros coletivos de outras 

atividades e relatos de casos vividos anteriormente e sentimentos realizam a 

compreensão de como se implementa a atividade. Por fim, a ancoragem para os 

lados possibilita aos sujeitos compararem, contrastarem, debaterem e comporem 

pontos de vista pelas decisões e visões que criam no grupo. Segue-se o sinótico em 

que Engeström (2004) demonstra o movimento dos discursos na atividade. 

 

Figura 3: Representação dos tipos de ancoragem (ENGESTRÖM, 2004). 
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Em aulas de inglês como língua estrangeira e em formação de professores, 

os discursos podem ser usados como ancoragens para definir as ações dos sujeitos 

nessas atividades. Faz-se possível discutir as articulações existentes entre 

experiências anteriores e presentes, discutir o que já foi feito com sucesso como 

cruzamento de apropriações, e reutilizar tais apropriações nas atividades 

presentes. A reconfiguração das aulas e das formações pode acontecer pelo 

processo de colaboração crítica de que emanam argumentos advindos de todos os 

participantes para contribuir com o contexto em que se expressam, contradizem e 

reconsideram posições. 

Nesta seção discutiu-se o processo de gestão por questionamentos e 

análises da história do contexto e da atividade em questão. Destacou-se a 

importância do discurso para gerir uma atividade. Na próxima seção, discute-se o 

estudo da argumentação como possível contribuição para realizar a gestão de 

aulas e de formações de professores. O uso da argumentação como processo de 

análise da participação dos sujeitos na atividade, também é explicitado na próxima 

seção. 

1.2.1.3 Argumentação na Gestão Criativo-Crítico Colaborativa 

Nesta seção, discute-se a argumentação pela perspectiva da colaboração 

para o estudo das práticas escolares (LIBERALI, 2013), que se difere das 

perspectiva de argumentação que se relaciona a “um discurso de convencimento e 

persuasão” (SANTIAGO, 2013, p.67). A argumentação é geralmente vista como via 

para convencer alguém ou a um grupo a engajar-se a uma diferente tese. Para este 

estudo, a argumentação funciona como possibilidade de compartilhar ideias e 

produzir novos conhecimentos com outros sujeitos de uma atividade (SANTIAGO, 

2013). Nesta pesquisa, a argumentação viabiliza compreender e compartilhar com 

os diferentes sujeitos de uma atividade o que se pensa sobre as próprias ações. A 

teoria da argumentação cria oportunidades para os sujeitos falarem sobre o que 

pensam, contribui para analisar os discursos desses sujeitos e embasa novos 

saberes no processo produtivo. 
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Os estudos sobre a argumentação têm sido discutidos desde os ensinos de 

Aristóteles (350aC/1998) e focalizam a organização da linguagem para as diversas 

práticas de atividade. A argumentação possibilita a compreensão de como sujeitos 

norteiam as ações que materializam-se por encadeamentos de ideias nos processos 

psicológicos, nas relações sociais, e nas concepções filosóficas de cada um e do 

grupo (LIBERALI, 2013). Essas implicações tornam-se relevantes para a gestão 

criativo-crítico colaborativa, pois ao gerir essas atividades os sujeitos podem 

discutir os conflitos pautados no que sabem sobre o contexto que os circunda. 

A argumentação embasa e possibilita a análise da linguagem utilizada pelos 

sujeitos nas atividades e, por sua vez, os sujeitos podem usar a argumentação para 

refletir sobre as próprias ações e criar bases para momentos de gestão que 

propiciem ações coletivas compartilhadas. Essas ações coletivas compartilhadas, 

podem envolver as práticas dos sujeitos que passam a ter base nessas ações 

coletivas para atuar no contexto escolar. Liberali (2013) reitera que a proposta de 

argumentação colaborativa propicia produção de conhecimento e novos 

significados compartilhados nas práticas do contexto escolar. 

A teoria da argumentação se estabelece por noções de concordância ou 

discordância, funciona por posicionamentos justificados teoricamente ou na 

prática, e encaminha a construção dos objetos que preenchem as necessidades das 

atividades em desenvolvimento por um grupo (MAGALHÃES, 2001). Para que haja 

colaboração crítico-colaborativa na formação de professores e nas aulas de inglês 

como língua estrangeira, é imprescindível que os sujeitos se posicionem quanto às 

próprias ações e às de outros participantes, pois quando discutem aspectos 

práticos e teóricos, repensam o trabalho conjunto. 

A argumentação tem embasamento no conhecimento e na representação 

social dos interlocutores para a prática de uma enunciação planejada (LIBERALI, 

2013). Os sujeitos ocupam papéis diferenciados com base na divisão de trabalho da 

atividade de que participam. Esses papéis conferem diferentes modos de 

apresentar os argumentos, pois os sujeitos se expressam de acordo com suas 

representações sociais. Na gestão da sala de aula ou na gestão para formação de 

professores, o reconhecimento dos papéis pode ser alicerce para planejar as falas e 
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remodelar as práticas argumentativas no contexto de enunciação. A organização 

do papel enunciativo de cada sujeito pode ser definida por um processo em que 

“esquemas de raciocínio” são levados em consideração e organizam-se em uma 

“unidade tríade”: argumento, contra-argumento e resposta (LEITÃO; 

DAMIANOVIC, 2011). 

Para Liberali e Fuga (2012, p. 1), compreender como a regulação da 

linguagem em práticas sociais corrobora para enunciações elaboradas nas 

atividades embasa as várias áreas do conhecimento que possibilitam diferentes 

nichos de estudos para os pesquisadores da teoria da argumentação. Por meio 

dessa teoria, podemos visualizar também como a organização dos “processos de 

confrontos de subjetividades”, em que há capacidade de ação para reações e 

interações, dá-se por meio de propostas de teses apresentadas (LIBERALI; 

MAGALHÃES, 2009, p.46). Os argumentos se organizam pelos discursos de 

articulação, cruzamento de apropriações e reconfiguração das atividades em 

questão (ENGESTRÖM, 2004). Em um campo de compreensão mais simples, a 

argumentação se dá pela necessidade de interagir coletivamente, auxiliando na 

construção de significados compartilhados que se constituem de opiniões 

subjetivas. Pauta-se em pontos de vista dos sujeitos que apresentam o que está 

acontecendo, o que pensam e como podem contribuir com o contexto em que estão 

realizando a atividade. A argumentação “surge em situações discursivas” em que 

pensamentos práticos e teóricos são considerados durante uma interação 

(LEITÃO; DAMIANOVIC, 2011). 

Compreende-se a teoria da argumentação como base para analisar as 

interações e considerar “texto/discurso/língua/linguagem” como formas 

interpenetráveis e constitutivas nas interações (BRAIT, no prelo). O dialógico-

enunciativo não pode ser visto, durante a análise, de forma mecânica e dissociada 

como se fazia em análises estruturalistas (SAUSSURE, 1913/2006), que 

compreendiam a língua como objeto de estudo em que o sistema de signos 

distintos fazia correspondência a ideias distintas. Aqui, a descrição do contexto de 

produção, a participação dos enunciadores, a leitura da produção de dados em 

busca de conteúdo de componentes da linguagem (léxico-semântico e 

paralinguístico) propiciam a reflexão para além da língua (LIBERALI, 2013). 
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Nesse sentido, Liberali (2006, 2007, 2008 apud in LIBERALI; MAGALHÃES, 

2009) clarifica que as articulações feitas no discurso dos sujeitos em seus 

contextos de produção, propiciam suporte para as ideias que expressam. Segundo 

a autora, os sujeitos de uma atividade lançam mão de organizadores “lógico-

argumentativos” para relacionar ideias na organização dos aspectos discursivos. 

Esses organizadores do discurso podem ser de: “causa, efeito, contraposição, 

explicação, justificação, exemplificação, entre outras” (2009, p.48). Em seus 

aspectos linguísticos, a linguagem na argumentação pode ser feitas pelo uso de 

expressões: “apreciativas, opositivas, concessivas, explicativas, entre outras” 

(2009, p.48). A organização dos aspectos enunciativos (contexto e apresentação do 

eu e de outros sujeitos), discursivos (modo como se organiza o discurso) e 

linguísticos (uso de diferentes mecanismos linguísticos para expressar as ideias) 

criam bases para os pensamentos autônomos e para a compreensão dos discurso 

dos outros sujeitos da atividade. Liberali (2012) compreende que os diferentes 

pensamentos sobre uma atividade expressos pelos sujeitos como discursos 

integrados pelas tensões e conflitos é que geram novas ideias. 

Para estabelecer as bases de análise linguística deste trabalho, é preciso 

clarificar os parâmetros pelos quais ela foi elaborada. Esta análise parte do 

pressuposto de que “a unidade maior de funcionamento é o texto” (Moura Neves, 

2011; p. 15) e/ou o enunciado, e por este define-se uma diretriz de olhar mais 

global em relação à construção das estruturas nele contidas, e evita-se uma visão 

compartimentada como seria em estudos mais tradicionais, na perspectiva da 

gramática Estruturalista de Saussure, por exemplo. Compreende-se, aqui, que 

todos os itens em uma análise são “multifuncionais” (MOURA NEVES, 2011, p. 15), 

operam de diferentes maneiras de acordo com “a esfera dos participantes”, “das 

relações e dos processos” em que ocorrem e circunstâncias que os cercam. Quanto 

às categorias, reitera-se uma prática argumentativa em que o foco recai na 

organização do discurso (LIBERALI, 2013). 

A teoria da argumentação possibilita uma visão multicultural do mundo, 

viabiliza a compreensão dos contextos e os questionamentos das atividades para 

promover o encontro de diferentes culturas em situações de ensino-aprendizagem. 

Esse processo de encontros por diferentes culturas contribui para alunos, 
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professores, formadores, entre outros suplantarem as condições de vida do 

contexto e construir novas formas de agir (LIBERALI, 2013). Essa, talvez, seja uma 

das maiores ambições de educadores e alunos, pois essa perspectiva corrobora 

para ambicionar novas vivências e debater os sentidos dessas novas vivências. A 

sala de aula e as formações de professores, por exemplo, tornam-se espaços 

colaborativos para compor conhecimentos variados e propor a superação das 

necessidades de contextos educacionais. 

No capítulo 2 apresenta-se o objeto de gestão desta pesquisa. Esse objeto 

propicia a forma com que o estudo foi sendo modelado pela gestão das atividades 

deste trabalho. 
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CAPÍTULO 2 – O OBJETO DA GESTÃO 

Neste capítulo, discute-se o objeto de gestão desta pesquisa, pois se 

compreende que as reflexões de gestão feitas no capítulo 1 trazem as bases 

teóricas utilizadas pela professora-pesquisadora para a organização de seu 

processo de formação junto de um professor de inglês do Ensino Fundamental 1. 

Na seção anterior, foi feito um debate sobre os conceitos de gestão e seus 

entrelaçamentos com a argumentação para gerir o processo de formação de 

professores de inglês e as aulas de inglês. As ideias apresentadas nas discussões 

anteriores, e que serão colocadas a seguir, contribuem para que se tenha um 

panorama geral dos aspectos considerados nesta pesquisa em relação às aulas de 

inglês, sua organização como atividades sociais e sobre a vivência do processo de 

ensino-aprendizagem de acordo com os alicerces da TASHC. 

Nesta seção, expõe-se a visão vigotskiana de ensino-aprendizagem para 

mostrar como essa teoria colabora para a organização da aprendizagem de inglês e 

como ela está carregada de reflexões sobre o desenvolvimento dos sujeitos para 

aumentar a potência de agir no mundo. Passa-se à discussão do Brincar, da 

performance e do role play para debater os modos de organização das aulas do 

professor-docente, dos alunos-participantes e da professora-pesquisadora, e, em 

seguida a definição dos conceitos de sequência de tarefas em relação ao presente 

estudo para gerir a formação e as aulas de inglês. 

2.1 Ensino-aprendizagem de inglês por meio de Atividades Sociais 

A visão vigotskiana sobre ensino-aprendizagem explicita o objeto de gestão 

da formação do professor-docente de inglês do Ensino Fundamental 1 e da 

professora-pesquisadora, pois embasa a proposta de ensino de inglês para crianças 

nesta pesquisa. Para compreender os conceitos vigotskianos de ensino-

aprendizagem discute-se a inter-relação entre aprendizagem e desenvolvimento e 

o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZPD). Também será debatida a 

relação entre conceitos científicos e conceitos cotidianos, seus entrelaçamentos e a 

forma como esses conceitos afetam o ensino-aprendizagem, neste caso, de uma 
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língua estrangeira. Dispõe-se a proposta de Atividades Sociais como estruturação 

de uma sequência de tarefas e do currículo de inglês como língua estrangeira.  

Segundo Vigotski (1934/1987), por muito tempo, a compreensão de como 

se dava a aprendizagem remanesceu na observação do desenvolvimento biológico, 

o que tornava o modo de estudar a psicologia humana muito simplista. Partia-se do 

desenvolvimento físico e biológico das crianças para classificá-las na escola e para 

avaliar o quanto conseguiriam aprender ao longo da vida escolar. Era como se a 

vivência cultural das pessoas não tivesse importância para o desenvolvimento e a 

aprendizagem acontecesse por pura assimilação ao ingressar na escola (VIGOTSKI, 

1934/1987). O olhar de educadores e psicólogos incidia apenas na aprendizagem 

de conceitos propostos na escola e rechaçava as influências que emanavam do 

meio em que as crianças cresciam. Seria como se as crianças começassem a 

aprender sobre o mundo em que coexistiam a partir dos conceitos discutidos na 

escola, sem que houvesse um passado de interações e ligações entre a ciência 

proposta pela escola e o contexto diário. 

A partir da contribuição de Vigotski para a psicologia foi possível 

estabelecer a relação de aprendizado para desenvolver e de desenvolvimento para 

aprender. Para Vigotski (1934/1998), aprender, nessa perspectiva, trata-se de 

compreender o mundo ao redor por meio da intelecção de fatos espontâneos ou 

encadeados por outras forças (naturais ou fabricadas). Desenvolver envolve 

compreender as próprias intelecções incorporando-as aos processos físicos e 

intelectuais para agir no mundo.  Segundo Vigotski (1934/1998), a inter-relação 

entre esses dois processos é latente, pois a todo o momento se aprende algo para 

desenvolver uma forma para lidar com essa aprendizagem do mesmo modo que se 

desenvolvem modos de assimilar para aprender algo novo. Por esse panorama, 

quanto mais se é capaz de interagir concomitantemente com vários tipos de 

situações, mais pensamentos são produzidos sobre essas diferentes situações 

(SPINOZA, 1677/2009). 

Seguindo essa linha de raciocínio, desenvolvimento e aprendizagem estão 

tão inter-relacionados que não é possível desconsiderar a complementação que um 

processo proporciona ao outro. Vigotski (1935/1998) explica que a aprendizagem 
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cria algo diferente no desenvolvimento e a essa diferença conceitua-se como Zona 

de Desenvolvimento Proximal. Nesta pesquisa, esse conceito pode ser 

compreendido a partir do nível de desenvolvimento vivenciado pelos sujeitos e as 

ações que conseguem realizar e articular de forma independente. Nas interações 

em atividades, combinam-se essas articulações de ações em nível de 

desenvolvimento potencial. O desenvolvimento potencial de cada sujeito é 

composto por conhecimentos pessoais e conhecimentos compartilhados com 

outros sujeitos. As combinações de conhecimentos processam novas 

aprendizagens a serem desenvolvidas. Combinam-se níveis de maturidade que 

conferem independência para realizar uma tarefa, ou parte dela, com o potencial 

que se desenvolve ao trabalhar com outros que contribuem no que, ainda, não se 

consegue realizar só (VIGOTSKI, 1935/1998). 

Um dos efeitos para o desenvolvimento da aprendizagem na ZPD é que o 

sujeito se torna capaz (junto com outros) de se envolver em uma atividade, não só 

pela espontaneidade, mas também por planejamento de ações e aprendizagem das 

ações desenvolvidas durante o processo (NEWMAN; HOLZMAN, 2002). Se a 

participação nas atividades deixa de ser uma contingência por estar em um grupo, 

os sujeitos envolvidos transcendem as próprias diretivas do que já sabiam para 

experimentar novas formas de fazer e lidam com esses novos modos de maneira 

mais independente. Os sujeitos podem desenvolver e usar instrumentos 

compartilhados de aprendizagem para redefinir conhecimentos e priorizar essas 

ações conjuntas para transformar o contexto em que vivem (VIRKKUNEN, 2006). 

Nesse sentido, as ZPDs embasam as mudanças dos participantes durante uma 

atividade e preparam novas bases para interação dos sujeitos com o meio em que 

estão inseridos, e os instrumentos compartilhados podem propiciar apoio entre os 

sujeitos para desenvolver novas formas de agir e aprendê-las para agir em novas 

atividades. 

As ZPDs expandem aprendizagens consolidadas e a partir desse processo de 

expansão desenvolvem-se novos conhecimentos. Segundo Virkkunen (2006), a 

expansão de uma atividade do ponto de vista da aprendizagem transforma os 

conceitos que se tinham sobre o processo produtivo da atividade. Essas ações de 

aprendizagem no processo de expansão dos conceitos podem ser visualizadas por 
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meio de um ciclo de ações que promovem a ZPD. Virkkunen (2006, p.51) criou um 

gráfico que demonstra a expansão da aprendizagem em uma atividade. Essa 

ilustração exemplificar como o processo de ZPD que acontece entre os sujeitos e 

em momentos de individualidade durante o processo de produção. 

 

Figura 4: Um protótipo de uma sequência de ações da aprendizagem expansiva (VIRKKUNEN, 

2006, p.51). 

Virkkunen (2006) explica que, como em qualquer atividade, a atividade de 

aprendizagem é, também, executada por ações coordenadas individualmente e que 

são construídas sobre os resultados das ações prévias. Essas ações são 

identificadas por Engeström (1999) como os tipos de ações de aprendizagem que 

são necessárias para a transformação expansiva nos conceitos de uma atividade.  A 

expansão da aprendizagem, segundo Engeström, acontece quando essas ações dos 

sujeitos, em atividade, deixam de ser abstratas e passam a ser concretas. Ou seja, 

os conhecimentos dos sujeitos deixam de ser embasados nas experiências de vida, 

e passam a ser sistematizados. Ao cruzar os conceitos de ZPD de Vigotski 
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(1934/1998) e expansão da atividade proposta por Engeström (1999), surgem 

semelhanças que podem auxiliar na ilustração do processo de ZPD.  

Desse ponto de vista, durante o processo de aprendizagem em uma 

atividade, os sujeitos individualmente, quando acessam os conhecimentos 

aprendidos, e coletivamente, quando desenvolvem novos saberes, passam por um 

ciclo cognitivo que transforma a atividade por meio das ações realizadas. Essas 

ações individuais e coletivas no processo de aprendizagem englobam o 

questionamento das práticas que os sujeitos estão realizando na atividade. Por 

meio dos questionamentos, os participantes analisam o histórico da atividade 

quanto aos problemas que podem surgir para realizá-la no presente. Os sujeitos 

projetam uma solução para os problemas encontrados por meio do histórico e do 

presente, examinam o projeto de solução para produzir na atividade. 

A partir dessas reflexões, os praticantes da atividade implementam o novo 

modelo proposto, avaliam o processo de implementação, e os sujeitos passam a ter 

um novo conceito coletivo sobre a atividade. Oliveira (2011) reitera que é na ZPD 

que se estabelecem novos conhecimentos coletivos, que se transformam durante o 

desenvolvimento da atividade para tornarem-se aprendidos por um grupo. A 

autora discute ZPD de acordo com a perspectiva que se apresenta aqui, pois, 

também estabelece ligações entre a ZPD e o ciclo expansivo de aprendizagem. 

Magalhães (2011, p.73) reitera a discussão ao pontuar que os sujeitos de uma 

atividade “criam um contexto de mútuas ZPDs” quando produzem novos 

conhecimentos em discussão sobre “teorias, papéis e ações”. A discussão de 

teorias, papéis e ações tornam-se em momentos de contradição por conta de 

diferentes pontos de vista. E os sujeitos da atividade expandem a aprendizagem, 

pois precisam argumentar sobre os próprios pontos de vista e os dos outros 

participantes. 

A relação entre desenvolvimento e aprendizagem compõe as ZPDs em 

movimentos de conhecimentos reais e potenciais em todos os momentos da vida 

dos sujeitos, assim, também, os conceitos cotidianos e os conceitos científicos se 

relacionam e moldam um ao outro por meio da ZPD. A consciência é o suporte para 

conhecimentos cotidianos e científicos, e a partir da ZPD os conhecimentos do dia a 
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dia são acessados pelos sujeitos para lidar com os conhecimentos científicos a 

serem ensinados-aprendidos. Segundo Vigotski (1934/2001), os conhecimentos 

cotidianos são aprendidos e desenvolvidos ao longo de experiências diárias dos 

sujeitos, definem-se pela frequência com que se lida com eles e pelo modo menos 

reflexivo de acessá-los. Os conhecimentos científicos fazem referência ao acúmulo 

de saberes refletidos sobre um determinado objeto de estudo. Os sujeitos se 

apropriam desse tipo de conhecimento por meio das antigas generalizações de 

mundo feitas com base em esquemas e categorizações. 

A partir dos estudos vigotskianos, pode-se afirmar que quando se estuda 

uma língua estrangeira, a nova língua a ser aprendida é considerada como um novo 

conhecimento científico e é preciso partir das generalizações de conhecimentos da 

língua materna para aprendê-la. Os sujeitos lançam mão de noções mais e menos 

generalizantes para compor o novo conhecimento e a mente usa equivalências 

(generalizações) para apropriação do novo conceito científico. Dessa forma, o 

conhecimento de uma língua estrangeira se faz na medida em que se constroem as 

próprias equivalências e ampliam-se os conhecimentos com sujeitos mais 

experientes na busca por mais conhecimentos científicos. 

Nesse sentido, os conhecimentos científicos e os conhecimentos cotidianos 

podem ser contemplados por uma proposta em que se vise o contexto de convívio 

de professores e alunos e, também, o que é preciso ensinar-aprender. “A 

organização curricular deve superar fronteiras” (SÃO PAULO, 2007, p.18) e se 

constituir de conhecimentos “diversos”, sem que para isso seja necessário pautar-

se na artificialidade de “conhecimentos específicos”. A proposta de ensino-

aprendizagem desta pesquisa visa justamente promover ZPDs por meio dos 

conhecimentos científicos atrelados aos conhecimentos cotidianos. Nessa 

dimensão, propõe-se aprendizagem de inglês como língua estrangeira por meio do 

desenvolvimento das percepções da cultura que permeia o contexto. 

Atividade Social como matriz curricular 

Este estudo foi organizado para discutir sobre formas de pensar a gestão da 

sala de aula no ensino de inglês como língua estrangeira para crianças de modo 



60 
 

que essas atividades possam “estruturar a matriz curricular a partir de esferas em 

que os sujeitos circulam e dos anseios de participação social que têm” (LIBERALI, 

2012; p. 13). Nesta pesquisa, as Atividades Sociais se realizam como proposta de 

ensino-aprendizagem e funcionam como possibilidade de reflexão sobre a vida. Ao 

pensar em Atividades Sociais para realizar as aulas, formadores, professores e 

alunos lançam mão de atividades cotidianas para configurá-las em momentos de 

ensino-aprendizagem. Essa configuração consiste em repensar as rotinas diárias a 

partir de uma perspectiva mais analítica e para compreendê-las ao participar delas 

mais ativamente.  Desse modo, lança-se mão de práticas diárias, como ir à feira, e 

elaboram-se aulas de inglês que propiciam discussão crítica sobre essa atividade e 

vivência dela por meio de performances. Professores e alunos passam a ter maior 

compreensão do processo de ensino-aprendizagem, pois vivenciam atividades do 

dia a dia em sala de aula. Todos colaboram criticamente na concepção do objeto de 

cada aula de forma coletiva, pois podem usar os conceitos cotidianos para fazer 

parte da aula (LIBERALI, 2009). Isso quer dizer, que Atividades Sociais para 

ensinar-aprender inglês como língua estrangeira geram momentos em que alunos 

e professores vivenciam uma recriação do mundo real na sala de aula (LIBERALI, 

2012). 

A recriação do mundo real na sala de aula é o objeto do trabalho com 

Atividades Sociais. Pode afirmar-se que a Atividade Social é suporte para viver as 

aulas de inglês por práticas cotidianas reproduzidas por meio de atividades da vida 

real. Para Liberali (2009), a atividade não é um conjunto de ações ou ações 

didáticas; ela está relacionada a práticas sociais da vida cotidiana tais como ir à 

feira livre, ir ao cinema, cozinhar, usar a página do Facebook, entre outros. Todas 

elas fazem parte de nossa rotina e os sujeitos tomam parte delas e se constituem a 

partir da participação e do resultado que produzem, além de criar novas 

possibilidades de ser pelos novos conhecimentos que desenvolvem na produção 

delas (LIBERALI, 2012). 

Ao pensar no contexto escolar, considera-se que ele tem algumas demandas 

sociais que são de grande importância para a composição dos sujeitos em 

formação para atuar no mundo de forma responsável e com atitudes cidadãs 

(LIBERALI, 2012). Partindo desses princípios, trazer as atividades da vida 
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cotidiana para a escola e para o ensino-aprendizagem de inglês como língua 

estrangeira contribuem para a formação social, além de acrescerem novos 

conhecimentos aos sujeitos. Rocha (2010, p. 152) salienta que as atividades do dia 

a dia recriadas nas aulas de inglês possibilitam participação dos alunos por meio 

de práticas presentes no cotidiano e vivenciadas em língua materna. Entrar em 

contato com os conhecimentos de língua estrangeira por meio de brincadeiras que 

envolvem diferentes atividades humanas permite aos alunos vivenciarem diversas 

experiências ao aprenderem inglês, por exemplo. 

Nesse enquadre, Atividades Sociais desenvolvem um modo de realizar a 

didática do ensino-aprendizagem de inglês como língua estrangeira para aprender 

sobre as várias práticas da vida diária e desenvolver reflexões a respeito dessas 

diferentes atividades. Com vistas a conscientizar por meio da proposta de ensinar-

aprender sobre variadas práticas da vida, as Atividades Sociais abrem espaço para 

a reflexão e para aumentar a potência de agir na vida. A cada nova proposta de 

ensino-aprendizagem, consideram-se as necessidades de alunos, professores, da 

comunidade escolar e a do bairro em que a escola se situa. Essa proposta parte de 

visões gerais do contexto, assim como focaliza especificidades do contexto em que 

está inserida. Liberali (2009) defende que ao trabalhar com Atividades Sociais, 

professores precisam levar em consideração: 

 As diretrizes curriculares, os projetos pedagógicos, as diretrizes de 

ensino-aprendizagem, entre outros mecanismos externos que fazem 

parte da organização pedagógica em que estão inseridos; 

 A discussão que terão com os alunos sobre o contexto em que 

convivem e as necessidades de atuação social que enfrentam no dia a 

dia; 

 A preparação de uma questão-guia que se integre aos valores sociais 

e a escolha de ações por um agir cidadão e do trabalho com a 

criticidade; 

 A escolha de Atividades Sociais que possam ser recriadas no 

ambiente de sala de aula e que sejam relevantes para os alunos; 

 A promoção da vivência das Atividades Sociais por meio da 

brincadeira e da imaginação; 
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 A avaliação processual por meio da percepção de como os alunos 

participam da brincadeira (nas aulas): quanto ao atuar como 

sujeitos, usar os instrumentos, seguir as regras, considerar a 

comunidade envolvida, dividir o trabalho, produzir o objeto e 

apropriar-se do resultado. 

No geral, as considerações que professores podem fazer para apropriar-se e 

usar as Atividades Sociais como matriz curricular estão centradas nos itens acima. 

Especificamente, as ações e reflexões de professores precisam estar focadas em: 

 Organizar uma seleção de materiais que contemplem a questão-guia 

tanto no âmbito dos conhecimentos cotidianos quanto no âmbito dos 

conhecimentos científicos propostos na Atividade Social escolhida; 

 Atentar para as capacidades de linguagem que estão presentes na 

Atividade Social para compreensão e produção durante as aulas (em 

seus aspectos enunciativos, discursivos e linguísticos). 

Essa proposta de ensino-aprendizagem, segundo Liberali (2012, p.33) está 

longe de ser de cunho funcional “em que o ensino se dá para o uso imediato, 

funcional, utilitário na vida, tem como foco a reflexão sobre a vida e os conceitos 

científicos específicos de cada área”. Os conhecimentos de inglês como língua 

estrangeira são da esfera científica e se entrelaçam com os cotidianos durante as 

aulas. Alunos e professores têm a oportunidade de alinhavar as relações entre 

ambos e pensar a escola como espaço para almejar novas possibilidades de 

experiências e de escolhas para vida (LIBERALI, 2012). 

Segue-se um modelo para exemplificar como as aulas de inglês são 

pensadas pela proposta apresentada neste capítulo. Esse exemplo é organizado 

por Atividades Sociais e pelas práticas sociais de linguagem. 

O modelo é apresentado por uma tabela com os componentes da Atividade 

Social (LIBERALI, 2009) que organizou a sequência de tarefas deste estudo (Go 

shopping for veggies and fruits). Em seguida, será apresentada uma tabela em que é 

possível compreender como foi feita a organização didática para o trabalho com a 

linguagem. 
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Atividade Social: Ir à feira 

Sujeitos Compradores; feirantes comerciantes de vegetais e 

frutas. 

Comunidade Produtores agrícolas; transportadores; prefeitura; 

Munícipes; moradores do bairro. 

Divisão de 

trabalho 

Feirantes: chamar a atenção dos clientes; atender e 

acolher os consumidores; vender; pesar os produtos escolhidos; 

embalar; calcular o que foi pedido; entregar o que foi comprado; 

fazer o troco. 

Compradores: escolher as bancas para fazer compras; 

ver os preços ou perguntar sobre os preços para o feirante; 

pedir desconto; escolher o que vai ser comprado; colocar em 

bacias ou sacos para o feirante pesar; pagar. 

Objeto Comprar vegetais e frutas na feira. 

Regras Procurar e oferecer produtos; vender e comprar. 

Artefatos/ 

instrumentos/ 

ferramentas  

Instrumentos físicos: vegetais; dinheiro; sacolas; 

carrinho de feira; banca; balança. 

Instrumentos discursivos: mecanismos interrogativos 

e mecanismos nominais. 

Tabela 2: Componentes da Atividade Social (LIBERALI, 2009). 

Schneuwly e Dolz (2004, p. 51) discutem as capacidades de linguagem como 

práticas de linguagem acumuladas por vários grupos sociais. Essas práticas se 

repetem em diversos momentos sociais e ao longo da história e cultura dos 

sujeitos envolvidos nessas utilizações da linguagem. Segundo os autores, essas 

formas de expressar a linguagem se cristalizam em gêneros e podem ser usadas 

como instrumento de mediação nas aulas, e como material de trabalho de fonte 

inesgotável para trabalhar os variados tipos de texto que circulam nas esferas 

sociais. 

O quadro abaixo é constituído pelas características enunciativas (contexto e 

sujeitos), discursivas (plano organizacional, organização temática, foco sequencial 
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e articulações usadas pelos sujeitos durante as falas) e linguísticas (mecanismos e 

aspectos da linguagem escolhidos pelos sujeitos durante as interações). 

Task 2 – Learning some fruits names – parte 2 

Características Enunciativas e Discursivas 

Tarefa Tipo e Gêneros Contexto de 

produção 

Organização 

textual 

Texto 2: 

Encenação de 

compra de frutas. 

Tipo de texto: 

Descrever ações. 

Gênero: 

Comandos 

diversos. 

 

Quem: PD, alunos-

participantes e PP. 

Quando: após a 

primeira parte da 

tarefa 2. 

Onde: na sala de 

aula. 

O que: role play 

para comprar e 

vender frutas. 

Por que: Interagir 

depois de usar a 

primeira da tarefa 

do dia. 

Para que: para 

brincar de 

comprar frutas. 

Perguntas e 

respostas. 

Características Linguísticas 

Mecanismos nominais: nomes das frutas. 

Mecanismos de interrogação: “Would you like to buy?”, “How much is it?” 

Mecanismos verbais: “I’d like...” 
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Tabela 3: Organização enunciativa, discursiva e linguística de uma tarefa pautada em uma 

Atividade Social (Baseada em LIBERALI, 2009, 2011). 

O quadro acima possibilita, a professores e formadores, a organização das 

tarefas de uma sequência de tarefas. Esse quadro constitui-se por: 

 Tarefa: nome da tarefa que compõe a sequência de tarefas; 

 Tarefa: composta por um texto/discurso utilizado pelos sujeitos de 

um contexto; 

 Tipo e gênero: o tipo compreende as “operações de linguagem 

constitutivas do texto” (SCHNEUWLY e DOLZ, 2004, p. 58). E o 

gênero refere-se a “mediações comunicativas, que se cristalizam” 

(SCHNEUWLY e DOLZ, 2004, p. 57); 

 Contexto de produção: sugere as condições de produção do texto 

(quem: sujeitos que produzem o texto; quando: tempo em que o 

texto foi produzido; onde: local em que o texto foi produzido; o que: 

ideias que promovem a interação do texto; por que: motivo de 

existência do texto; para quê: definição da utilização do texto.); 

 Organização textual: discute a organização do texto. Se, por exemplo, 

ele é organizado por rimas, falas de diferentes sujeitos, 

desenvolvimento de argumentos, entre outros; 

 Características linguísticas: unidades de linguagem predominantes 

no texto (SCHNEUWLY e DOLLZ, 2004, p. 65), ou “itens 

multifuncionais, cuja unidade maior de funcionamento é o texto” 

(MOURA NEVES, 2011, p. 15). 

Na seção que se segue, discute-se o brincar, a performance e o role play que 

são fundamentais para a vivência das Atividades Sociais nas aulas de língua 

estrangeira. Além da discussão sobre brincar e performance, apresenta-se o 

conceito de role play proposto por Pretini (2011). 

2.2 Brincar, performance e role play 

Na seção anterior fundamentou-se o objeto de gestão desta pesquisa por 

meio dos conceitos de desenvolvimento e aprendizagem para que se construam as 
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zonas de desenvolvimento proximal e em que se discutam conceitos cotidianos 

para aprender os conceitos científicos. Por esta base estrutural propôs-se a 

organização curricular das aulas pelas Atividades Sociais como estrutura do ensino 

de inglês. 

Parece unanimidade pensar que brincar é o “principal aspecto da infância” 

(NEWMAN; HOLZMAN, 2002, p.111). Nesse sentido, discussões sobre a 

importância de as crianças brincarem e sobre as relações que elas estabelecem 

entre a vida cotidiana e o brincar são muito comuns. Segundo Newman e Holzman 

(2002), o debate sobre a importância de brincar precisa ser embasado nas 

questões de como crianças aprendem e se desenvolvem por meio da brincadeira.  

Porque viver uma brincadeira pode embasar uma experiência para aprender sobre 

o mundo e desenvolver novas formas de agir. 

Segundo Vigotski (1933/1998), o brincar está associado a atividades em 

que a criança busca um resultado para obter prazer, mas durante a atividade de 

brincar a criança priva-se do prazer a fim de realizar as ações necessárias para 

alcançar um resultado satisfatório para si. Brincar está além das expectativas de 

entretenimento para as crianças, pois ao brincar elas criam regras para imaginar, 

se submetem às imposições do brincar para alcançar a vivência do que imaginam. 

A brincadeira está no campo da imaginação e por ela apresenta-se a capacidade da 

criança em satisfazer os desejos imediatos que não podem ser satisfeitos no 

momento real (VIGOTSKI, 1933/1998, p.122). A criança usa os momentos de 

brincar para viver experiências que não pode ter no tempo presente e imagina 

situações e atividades do mundo real para experienciar pela brincadeira. Dessa 

forma, para o autor, a brincadeira não se trata de situações e objetos imaginados, 

apenas, ela gera uma vivência para a criança e torna real tudo que é imaginado, 

antecipando experiências cotidianas reais. No entanto, não são todos os desejos da 

criança que se tornam brincadeiras, pois ela não compreende completamente por 

que se envolve nas próprias brincadeiras criadas por ela.  

Desse modo, o brincar está no campo da imaginação e, por conta dessa 

peculiaridade, a brincadeira difere de uma atividade cotidiana, que tem como 

característica a consciência das ações para tanger um objeto por um instrumento e 



67 
 

construir um resultado (VIGOTSKI, 1933/1998). As atividades cotidianas têm 

como característica um conjunto de ações realizadas por sujeitos para produzir um 

resultado que se transformará em bem comum para uma comunidade. A atividade 

de brincar está relacionada a imaginar as atividades reais de que não se pode ou 

não se consegue participar e viver essa experiência por meio da imaginação. 

Em exemplo do conceito de brincar, pode-se citar Zanella (2011), que 

conduziu uma pesquisa com base nos conceitos sobre a brincadeira cunhados por 

Vigotski e seus seguidores. Crianças internadas em um hospital do câncer 

participavam de momentos de leitura feita por alunos-professores de um curso de 

Letras e, depois de ouvir as histórias, brincavam com o que as personagens das 

histórias contadas tinham vivido. Essa experiência propiciava momentos em que 

as crianças podiam experimentar diferentes atividades por meio da brincadeira 

para desenvolver a vontade de brincar novamente e aprender a brincar em 

condições de tanta reclusão e restrições. 

Pela perspectiva aqui apresentada, brincar se apresenta como uma 

atividade que se alia a outras como: “jogos, imaginação, fantasia, representação 

simbólica, faz-de-conta, encenação, prazer e divertimento” (NEWMAN; HOLZMAN, 

2002, p. 113) entre tantas outras. O brincar permite exceder os limites do real sem 

perder a referência de pertencimento de uma sociedade, da história que circunda 

essa sociedade e da cultura que permeia os costumes dos sujeitos do contexto em 

que a criança se desenvolve. Portanto, a criança brinca por regras e expressa o 

mundo ao redor por meio da imaginação, e ampliando o que sabe pautada nas 

próprias brincadeiras. Vigotski (1933/1998, p. 134) reitera que “na brincadeira, a 

criança sempre se comporta além do comportamento habitual de sua idade, além 

de seu comportamento diário; na brincadeira é como se ela fosse maior do que é na 

realidade”. As definições de brincadeira e da função dela na vida da criança 

corroboram para compreender seu uso como recurso em sala de aula. 

Há uma confusão comum no dia a dia que remete a ideias de que 

imaginação ou fantasia são construções mentais que não tem correspondência com 

a realidade e essa forma de compreendê-las taxa a capacidade imaginativa como 

pouco séria ou passível de não ser tratada com atenção. Ao examinar essa 
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perspectiva, perde-se o referente de que o contexto sócio-histórico-cultural 

compõem-se e permanece se renovando graças à capacidade imaginativa dos 

sujeitos (VIGOTSKI, 1934/2009, p.14). A imaginação promove momentos de 

brincar ou performatizar uma situação real. Quando uma situação real é 

performada, pode estar relacionada à experimentação de algo ainda não 

vivenciado ou à encenação de uma situação já vivida para que se possa assumir 

novas percepções do mundo. Na brincadeira, os sujeitos se comportam além da 

vivência cotidiana, e imaginam outros modos de vivenciar uma experiência. A 

imaginação também é um campo que pode ser explorado para a troca de um velho 

“modus operandi”. 

Newman e Holzman (2002) analisam e se apropriam da brincadeira como 

expressão do que um grupo de sujeitos transforma em história por meio de suas 

criações e produções. Nesse caso, a performance é a expressão do que os 

participantes de uma atividade criam, e espelham tanto a vida real como a 

imaginação das pessoas. Performatizar é adaptar como também pode ser opor-se a 

uma adaptação. Em atividades cotidianas os sujeitos adaptam as próprias 

participações, tornam-se parte do que é produzido. Na brincadeira conseguem 

controlar melhor a participação, então brincam de viver as situações (NEWMAN & 

HOLZMAN, 2002). Ao adaptarem-se os sujeitos tomam parte das atividades reais e 

produzem juntos com outros para uma comunidade e para si, enquanto na 

brincadeira controlam a atividade, as emoções e conseguem moldar a si mesmos 

para tomar parte da vivência opondo-se ao que não é possível produzir, ainda. Pela 

performance, desenvolvem-se formas reflexivas de performatizar o cotidiano e 

aprende-se a vivenciá-lo de modo diferente do que se vive sem preocupações 

antecipadas em alterar a rotina (NEWMAN; HOLZMAN, 1993/2002). A 

performance pode servir como laboratório para experimentar como seria na vida 

real, e amparar os sujeitos para aprenderem novas práticas para desenvolver 

novas ações. 

Em sua pesquisa, Pretini (2011) previa momentos performáticos para que 

os participantes do estudo desenvolvido pudessem experienciar papéis de sujeitos 

em atividades cotidianas variadas. Uma das diretivas era possibilitar momentos 

em que os sujeitos da pesquisa pudessem performatizar atividades do dia a dia. Os 
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alunos-professores da pesquisa de Pretini perceberam que os alunos deles saiam-

se melhor por meio da concepção de roteiros estabelecidos antes da atividade de 

performance. Essa forma de performatizar é nomeada como role play, que segundo 

Pretini (2011, p.107) trata-se de uma condução de performance apoiada por um 

roteiro em que os participantes possam tomar parte da atividade em questão.  

Esse pesquisador reitera que por meio do role play é possível 

“compreender, memorizar, interpretar e produzir os gêneros propostos pelo 

currículo” (2011, p.107). O role play também funciona como momentos geradores 

de ZPD para que os sujeitos possam criar futuras participações sociais. 

Nesta pesquisa, a brincadeira não só é vivenciada pelos alunos-

participantes, mas também é pela professora-pesquisadora e pelo professor-

docente que performatizam das atividades reais para realizá-las em um plano de 

experiência do fazer para um devir. O role play possibilita aos participantes contato 

sistemático com a língua inglesa por meio de roteiros em que alunos e professores 

vivenciam a língua para compor como precisam participar e preparar alicerce para 

os momentos futuros de comunicações espontâneas. 

2.3 Sequência de Tarefas6 

Nesta seção discute-se o conceito de organização de sequências de tarefas e 

a importância de refletir sobre o tempo didático para ensinar-aprender. 

Para organizar uma sequência de tarefas, é preciso “reconhecer que a 

aprendizagem progride através de sucessivas reorganizações do conhecimento” 

(LERNER, 2002, p. 87). Essa organização didática corrobora para criar mudanças 

na qualidade do uso do tempo em que se ministram aulas, pois possibilita 

desenvolvimento dos alunos por um processo de ensino-aprendizagem que vise o 

aumento da potência de agir nas sucessivas organizações propostas nas sequências 

de tarefas. 

                                                           
6 Por conta da escolha de paradigma teórico desta pesquisa, e das pesquisas feitas pela orientadora 
deste estudo, Fernanda Coelho Liberali, “a opção por denominar de tarefas as ações realizadas em sala 
de aula foi feita para evitar a constante confusão entre o conceito de atividade social e o de atividade 
didática, que normalmente é utilizada pelos educadores” (LIBERALI, 2009). 



70 
 

A flexibilidade das situações didáticas proporciona tempos para revisitar 

conhecimentos e pontos de partida para explorar novos saberes e, segundo Lerner 

(2002). Esses modos de gerir o tempo garantem a qualidade das ações em sala de 

aula, e da priorização da linguagem, pois organizam o tempo e as prioridades do 

ensino-aprendizagem. A importância de planejar o tempo didático por uma 

sequência de tarefas em que prevaleçam a apresentação de conhecimentos 

científicos entremeados aos conhecimentos cotidianos é utilizar a linguagem 

cotidiana para apropriar-se da ciência. 

O currículo de língua inglesa para o Ensino Fundamental II da rede 

municipal de São Paulo (2007, p. 42-123), assim como o currículo da rede Estadual 

de São Paulo (2008, p. 45-56) priorizam os gêneros para ensinar-aprender. Essa 

perspectiva de ensino-aprendizagem se dá por conta da demanda de tornar a 

proposta curricular em expoente do cotidiano. Dessa forma, compreende-se 

gêneros conforme a definição de Bakhtin: como “tipos relativamente estáveis de 

enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do discurso” (1975/1997, 

p.280). Discorre sobre a rica e variada gama de gêneros correntes pelas diferentes 

esferas sociais e explica que quanto mais complexa é a sociedade, mais gêneros 

existem. Os gêneros podem ser classificados em gêneros primários e secundários. 

Os gêneros primários são utilizados no cotidiano e distinguem-se por suas 

características de comunicação espontânea e simples vivenciadas na comunicação 

verbal. Os gêneros secundários se mostram em comunicações culturais mais 

complexas como na escrita, por exemplo (BAKHTIN, 1975/1997). Nessa 

perspectiva, as atividades cotidianas favorecem a contextualização da língua 

inglesa por meio de gêneros, e permitem a organização da sequência de tarefas 

para desenvolver a compreensão do mundo ao ensinar-aprender língua inglesa. 

A sequência de tarefas organiza o tempo das aulas para lidar com a 

Atividade Social prevista, e esta estrutura o conhecimento científico e as tarefas 

propostas ordenadas e entremeadas pelo conteúdo a partir dos conhecimentos 

cotidianos. Na atividade cotidiana implementada pela Atividade Social, no trabalho 

com Atividade Social estruturadora do currículo, conhecimentos científicos e 

cotidianos somam-se aula a aula para dar forma o objeto idealizado por 

professores e alunos. 
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 Ir à feira livre como atividade cotidiana, por exemplo, seria compreendido 

pelos participantes da aula a partir de seus sentidos sobre essa atividade, e depois 

recriada em inglês pela estrutura do currículo a ser implementado. A sequência de 

tarefas embasa o conhecimento cotidiano da atividade e é interpretado pelo 

conhecimento científico e planejado para as aulas de inglês como língua 

estrangeira para vivenciar uma ida a uma feira livre. 

 Lerner (2002) discute as situações didáticas por várias perspectivas de 

gestão do tempo. Neste estudo, duas modalidades são utilizadas: as tarefas 

habituais e a sequência de tarefas. Nas tarefas habituais, as crianças experimentam 

a frequência de uma tarefa, a exploração de um gênero e suas possibilidades de 

leitura e produção (LERNER 2002). A perspectiva de tarefas habituais propicia que 

alunos e professores retomem as aulas anteriores e possam alicerçar as ações das 

aulas do dia geridas por ações didáticas de reexaminar o que já foi feito e 

estruturar as novas ações das tarefas de uma sequência. Ao criar o hábito de cantar 

nas aulas de língua estrangeira, por exemplo, buscam-se momentos em que alunos 

e professores possam fazer uso da oralidade sem a necessidade da tradução, mas 

para manter a função educativa da aula (LIBERALI, 2009). 

Na sequência de tarefas, as crianças concretizam a exploração de um gênero 

por um determinado tempo, trabalham juntas no processo de ensino-

aprendizagem e, ao debater uma leitura, reconhecem as próprias impressões e 

reflexões sobre o que realizam. A cada aula, alunos e professores somam novos 

conhecimentos, experimentam o que criaram juntos e consolidam o que 

desenvolveram pela aprendizagem de língua inglesa. Para Liberali (2009; 2012), 

na sequência didática o objeto é construído pela sequência de tarefas e a principal 

atribuição da sequência é suprir a necessidade de diferentes leituras. Desse modo, 

enquanto os participantes das aulas de inglês não tangem o objeto idealizado que 

se espera para o final da atividade, constroem-no a cada tarefa por ações 

conjuntas. Enquanto constroem o objeto idealizado, os sujeitos das aulas de inglês 

informam-se e formam-se para participar ativamente por meio de leituras, 

discussões e uso do conhecimento científico proposto nas tarefas. As leituras 

propiciam novos conhecimentos científicos, alunos e professores lançam mão do 
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conhecimento cotidiano da Atividade Social proposta para formalizar os novos 

conhecimentos e por eles interagem em brincadeiras, performances ou role plays. 

Ao vincular uma Atividade Social ao desenvolvimento de uma sequência de 

tarefas “elimina-se a ideia de uma folha ou um exercício diferente a cada aula, sem 

qualquer conexão um com o outro” (LIBERALI, 2012). Uma série de tarefas com 

tema e fins comuns desenvolvidas para a aprendizagem de um determinado 

conteúdo são praticadas. Nesse sentido, as práticas regulares retomadas pelas 

tarefas habituais promovem um encontro de alunos e professores (LIBERALI, 

2009) para cantar uma música, por exemplo, e cria-se um clima favorável para a 

aula (LÜCK, 2009). O clima das aulas alinhadas pela sequência de tarefas contribui 

para uma nova cultura em que o entrelaçamento entre as aulas de inglês e o dia a 

dia são indissociáveis. Prática e teoria tornam a cultura de estudantes e 

professores mais rica, pois veem as aulas no cotidiano e vice versa. 

Sendo assim, estreitam-se as relações dos participantes das aulas e “na 

relação com outros nos processos de ensino-aprendizagem, os sujeitos produzem 

“zonas”, ou seja, espaços entre o que são e o que se estão tornando” (SÃO PAULO, 

2007, p.37). A proposição das tarefas habituais e sequenciais mais o 

entrelaçamento dos conhecimentos cotidianos e dos científicos estabelecem uma 

cultura de trabalho conjunto para acessar conhecimentos. Essa nova cultura 

escolar envolve o desenvolvimento de ações em grupo para gerir a construção do 

objeto proposto para as aulas. Esse trabalho em equipe embasa ZPDs em que todos 

têm oportunidade de confrontar os próprios conhecimentos e somar novas 

compreensões para construir novos saberes.  

A sequência de tarefas extrapola as possibilidades de uma atividade 

cotidiana para uma compreensão coletiva mais aprofundada da Atividade Social 

estruturante da proposta das aulas em questão. “Com isso, os estudantes assumem 

o papel de protagonistas no processo de produção de conhecimento da 

coletividade e contam com a colaboração, sempre atenta, de seus professores e 

colegas” (SÃO PAULO, 2007, p.37) por meio de um processo de ensino-

aprendizagem em que os participantes das aulas vivenciem atividades cotidianas 

por discussões sobre papéis, ações e objeto idealizado. 
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Desse modo, possibilita-se atuação efetiva dos alunos que têm 

oportunidades de exercer os próprios saberes, viver diferentes situações em aula e 

discutir essas atuações para acrescer novas experiências aprendidas ao 

desenvolvimento como cidadãos. Todos moldam o objeto idealizado, todos 

aprendem para criar o objeto e todos colhem o resultado da atividade de aula, pela 

vivência de uma atividade cotidiana estruturante das aulas de inglês. A 

colaboração de todos os pares participantes das aulas gera interações em que há 

ZPD, pois há oportunidades de debater os conhecimentos dispostos durante a aula. 

Nesta seção foi possível compreender como a Teoria da Atividade Sócio-

Histórico-Cultural estrutura as aulas de inglês como língua estrangeira para o 

Ensino Fundamental 1. Os conceitos de Vigotski foram debatidos como 

possibilidade de espaços de ensino-aprendizagem em sala de aula e, uma proposta 

de apresentação das aulas foi delineada como alternativa para organizar, e gerir o 

tempo, acrescentar saberes por meio de conhecimentos cotidianos e apoiar 

atuações mais autônomas por parte de alunos e professores. 

No capítulo 3, a seguir, a metodologia desta pesquisa, que é uma Pesquisa 

Crítica de Colaboração, é apresentada e explica-se como essa escolha metodológica 

delineia os movimentos da professora-pesquisadora, do professor-docente e dos 

alunos-participantes. Demonstra-se, também, qual é o contexto da pesquisa e como 

ele influencia a pesquisa e os participantes de modo a afetar as ações de todos. 

Ainda, serão apresentados procedimentos de produção e coleta de dados, 

procedimentos de análise e as garantias de credibilidade da pesquisa. 
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA DE PESQUISA 

Este capítulo, inicia-se por uma apresentação da grande área em que se 

concentra estes estudo e discute-se o paradigma deste estudo e o intuito dessa 

discussão é propiciar a compreensão do quadro teórico-metodológico desta 

pesquisa. A partir do debate feito sobre a metodologia, descreve-se o contexto de 

pesquisa para visualização dos aspectos físicos e dos sujeitos participantes e 

delineiam-se os procedimentos de produção, coleta e seleção dos dados a serem 

analisados. Para anunciar o tratamento dos dados produzidos, apresentam-se as 

categorias análise. Ao final do capítulo, relata-se o processo de credibilidade deste 

estudo. 

3.1 Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem 

Esta pesquisa está locada na área de Linguística Aplicada e Estudos da 

Linguagem. A Linguística Aplicada (doravante LA) embasa-se no desejo de pensar 

a linguagem por uma perspectiva de atuação em sociedade (DAVIES; ELDER, 

2004). É uma ciência interessada em perceber a sociedade e compreender como se 

dão as relações entre os sujeitos nos vários âmbitos sociais. Essa necessidade 

desemboca em uma demanda interdisciplinar, e lança mão de várias áreas do 

conhecimento para produzir novos saberes. Nesse sentido, a LA busca apoio na 

Psicologia e nas Ciências Sociais para compreender como as pessoas se apropriam 

da linguagem e a utilizam (MOITA LOPES, 2006). Visando embasar a linguagem em 

suas vertentes verdadeiras, a sociedade, a história e a cultura, a LA propicia 

entrelaçamento entre os sujeitos e o contexto em que vivenciam as suas 

experiências.   

A LA pauta-se no fato de que produzir Ciência sustenta-se em bases de 

formar “uma coligação anti-hegemônica” (MOITA LOPES, 2006, p. 86) no desejo de 

descentralizar os saberes. A discussão de valores sociais, quando mira uma 

condição homogênea para investigar o mundo, desconsidera “a multiplicidade de 

projetos identitários (nas comunidades) e de heterogeneidade (nas pessoas)” 

(KUMARAVADIVELU, 2006, p. 129-148). Desse modo, não é possível se embasar na 

LA para fazer estudos concentrados em linguagem e desfocados do local em que a 



75 
 

linguagem se faz. Em posição de democratização, pesquisadores da LA produzem 

objetos de conhecimento com resultados construídos socialmente. Essa condição 

outorga fundações para um conhecimento genuíno e muito apropriado ao contexto 

pesquisado. Com foco em conhecimentos compartilhados e composição com 

pesquisas que transitam entre as áreas do saber (MOITA LOPES, 2006). Estudiosos 

transgridem “pensamentos e ações tradicionais”, tanto em teorias quanto na 

política (PENNYCOOK, 2006, p. 74). Os estudos em LA extrapolam visões parciais 

de contextos contidos em um local físico, essa ciência se interessa pelos processos 

que afetam os contextos, e outros contextos que se interligam com os participantes 

de uma pesquisa.  

Fabrício (2006) afirma que a LA parte de alguns pressupostos que tem 

norteado as práticas de pesquisas nesse campo. Ao estudar a linguagem como 

prática social, a cultura e a sociedade em que se pratica a linguagem é investigada. 

Por esse ponto de vista, toda escolha discursiva é política, e precisa ser 

compreendida como uma escolha que provoca mudanças por onde circula. 

Levantar o sócio-histórico-cultural do objeto de pesquisa, passa pela compreensão 

do que o constitui. Pennycook (2006) reitera que essas questões metodológicas 

embasam as pesquisas na área da LA de modo a propiciar a criação de pesquisas 

críticas, no sentido em que a distância crítica e objetiva pode direcionar o olhar 

para o que seja relevante para a comunidade no estudo proposto. Seguir a tradição 

de pesquisas com base teórica nas vertentes marxistas, é propor a participação de 

todos os envolvidos diretamente na pesquisa, propiciar uma prática 

problematizadora com vistas a estabelecer debates sobre o tema pesquisado.  

Nesse sentido, a educação propulsionou a LA para discutir como se ensina-

aprende língua, e como se lida com as demandas da linguagem em processo de 

desenvolvimento humano. Por essa razão, a formação docente e discente pode (e 

seria ideal que fosse) ser feita com bases na compreensão crítica dos discursos 

para a construção compartilhada de conhecimentos (ROJO, 2006). Por essas 

reflexões, percebe-se a importância de a LA questionar o que existe se dá porque 

corrobora para o debate da reelaboração epistemológica da Linguística (MOITA 

LOPES, 2006). 



76 
 

Este estudo focaliza a articulação da linguagem em um processo de gestão 

de formação de professores, e pelo objeto dessa gestão que se concentra em lançar 

mão da Atividade Social como matriz curricular estruturante das aulas de inglês. A 

articulação entre as aulas de inglês e a formação de professores proporciona 

discussões críticas a respeito de como podem ser constituídos esses processos. A 

linguagem, nesse caso é instrumento para discutir diferentes formas de formar 

professores e alunos. 

Nesta seção, apresentou-se como a LA permeia e influencia este estudo. Na 

próxima seção debate-se a Pesquisa Crítica de Colaboração como metodologia para 

esta pesquisa. 

3.2 Pesquisa Crítica de Colaboração 

Do ponto de vista epistemológico, segundo Bredo e Feinberg (1982), por 

uma abordagem crítica de pesquisa identifica-se o conhecimento como parte do 

contexto que o constitui. Nessa perspectiva de pesquisa, participantes, contexto e 

conhecimentos produzidos são parte do saber, afetam e são afetados entre si, e por 

esse motivo desenvolvem-se por meio de novas aprendizagens (SPINOZA, 

1677/2009). Pesquisadores e participantes da pesquisa crítica contribuem para o 

processo de transformação do contexto em que estão inseridos, aprendem sobre o 

meio em que estão e desenvolvem formas de emancipar a própria participação 

social. 

Como compreensão de emancipação, visualiza-se todos os participantes 

como atuantes no processo de pesquisa. Os sujeitos reiteram e realinham 

conhecimentos para participar de modo ativo das atividades da pesquisa em que 

estão engajados. Por esse ângulo, a metodologia utilizada neste estudo tem como 

pressuposto a compreensão crítica de contextos escolares e dos sujeitos 

envolvidos com base em uma análise social, histórica e cultural (MAGALHÃES, 

2010). Nesse sentido, a prática de pesquisadores que lançam mão do paradigma 

crítico e organizam suas pesquisas como PCCol. incidirá em reconhecer todos os 

pormenores que informem sobre as relações sociais entre os participantes da 
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pesquisa, o histórico de onde se desenvolve a atividade pesquisada e a cultura que 

permeia as relações sociais e a história do contexto. 

A premissa metodológica de vivenciar e intervir no contexto de forma a 

construir uma prática de colaboração interdependente reitera a necessidade de 

repensar práticas, ampliar o espectro da visão de como se dão essas práticas para 

reformular o modo de participação (MAGALHÃES, 2006). A colaboração crítica 

desenhada na PCCol. se dá pela oportunidade de pesquisadores e demais 

participantes compreenderem o contexto em que estão para realinharem 

pensamentos. Pela vivência e pela discussão sobre um determinado contexto os 

participantes podem, pelo trabalho conjunto, mudar práticas reprodutivas de agir 

por formas reflexivas e centradas em benefício do grupo. O agir coletivo e o 

individual passam a ser construídos discursivamente, pois as ações são debatidas e 

as responsabilidades compartilhadas para escolher dentre várias alternativas 

propostas (DAVIES, 1990). Os participantes da pesquisa podem desenvolver 

argumentos sobre como compreendem o contexto e as ações de outros 

participantes, criar escolhas e debater as escolhas criadas pelos demais sujeitos. 

Todos os praticantes da pesquisa desenvolvem discursos para lidar com a 

aprendizagem de como trabalhar na atividade pesquisada. 

A PCCol. possibilita compreender o contexto em sua constituição 

sociocultural, e os participantes como interdependentes na atividade estudada. 

Uma pesquisa embasada nos participantes, no contexto e nas ações desenvolvidas 

na atividade estudada constitui-se por algumas proposições de como perceber as 

necessidades dos sujeitos e do contexto, reconhecer a atividade estudada e 

expandir dialeticamente a noção de engajamento na atividade. Além de discutir a 

atividade pesquisada e propiciar o trabalho conjunto, esse enquadre metodológico 

proposto nesta pesquisa também se alinha a um ponto de vista em que as diversas 

ciências (psicologia, educação, filosofia, entre outras) são consultadas e ensinadas-

aprendidas (MOITA LOPES, 2006). Essas ciências podem ser revisitadas ao longo 

do processo para incrementar o modo de realizar as diversas atividades em um 

contexto de pesquisa, e embasam a compreensão global de mundo de 

pesquisadores e pesquisados. 
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Como metodologia, a PCCol. possibilita a implementação de transformações 

organizacionais e inovações, isso se dá pela forma como os participantes lidam 

com o conhecimento que têm e como eles se redefinem durante a pesquisa. O 

trabalho colaborativo produz objetos com vistas a resultados coletivos, no entanto 

a colaboração não pode ser vista como ações de ajuda mútua em que não se 

suscitam questionamentos. Neste paradigma, participantes da pesquisa 

contribuem de modo crítico apresentando pontos de vista e contribuindo para 

outros modos de compreender e desenvolver novas maneiras de agir 

(MAGALHÃES, 2007). 

Por meio da discussão da própria prática e da prática de outros envolvidos 

na atividade, os sujeitos tomam consciência do entorno e dos outros envolvidos e 

abandonam práticas individualistas (LIBERALI, 2012). Para Oliveira e Magalhães 

(2011), os participantes de uma atividade abandonam práticas nas quais apenas 

executam tarefas que, muitas vezes, não resultam de decisões tomadas em grupo, e 

passam a refletir sobre cada ação que realizam. Os autores ainda discorrem sobre a 

organização crítico-colaborativa de questionamento, compreensão e resolução de 

problemas como caminhos para implementar a colaboração crítica. Essa 

organização pauta-se em proporcionar aos participantes momentos em que 

possam discutir as próprias ações e as ações de outros participantes para 

compreender o que fazem em grupo e aperfeiçoar as práticas por soluções 

conjuntas. 

Segundo Liberali (2012) narrar as ações e debatê-las formam as bases da 

confrontação e da reconstrução da prática. Nesse enquadre, a argumentação passa 

a movimentar as atividades nas ações dos sujeitos pela colaboração crítica. Narrar 

e argumentar são formas de enunciação da sociedade, da história e da cultura em 

que sujeitos contrastam significados individuais e acomodam diferentes valores 

para participar de atividades (KRESS, 1989). Na direção de colaborar criticamente, 

os sujeitos argumentam sobre as ações e contextos que os cercam para a 

transformação do meio em que se inserem. Nesta pesquisa, professor-docente, 

alunos-participantes e professora-pesquisadora têm como proposta a 

argumentação para praticar atividades de forma que a colaboração crítica seja a 

base para as ações.  
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Para Liberali et. al. (2006), na colaboração crítica, o pensamento crítico é 

protagonista das ações, essa característica distingue-se de qualquer outro tipo de 

cooperação sem preocupação prévia com o desenvolvimento dos envolvidos nas 

várias atividades da vida cotidiana. O pensamento crítico caminha com a 

responsabilidade social e as ações cidadãs coletivas voltadas para o bem comum. 

Ainda segundo as pesquisadoras, as ações cidadãs coletivas oriundas de 

pensamentos críticos propostos em colaboração crítica requerem do sujeito que, 

ao participar de atividades: 

 Tome consciência delas e dele mesmo como preparado para “criar e 

recriar” pensamentos e ações; 

 Compreenda os processos de que participa e não vise somente a 

busca do resultado; 

 Saiba que as atividades de que participa estão circunscritas, 

momentaneamente, a um determinado contexto; 

 Traga seus sentidos para a atividade em que se engaja e ensine-

aprenda todos os outros sentidos trazidos por outros sujeitos; 

 Compreenda-se como um conjunto indissociável de emoções e 

racionalidades. 

Esses princípios trazem à tona uma proposta de experiência que se embasa 

em prática e teoria durante a participação no processo de construção de um objeto 

coletivo, e prepara sujeitos mais ecléticos, tanto em sua constituição emocional 

como na intelectual, para novas atividades de que venha a participar. A 

compreensão crítica dos sujeitos dá base, também, para a interpretação e/ou 

transformação de atividades de aulas e de formação com perspectiva de 

transformação tanto em experiências individuais como coletivas. Compreender a 

transformação como processo de desenvolvimento para participar das várias 

atividades como “agentes”, faz os sujeitos trocarem, ampliarem, organizarem seus 

próprios papéis para engajarem-se nas atividades de forma mais comprometida 

(LIBERALI; ZANELLA, 2011; p. 95). 
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Nesta seção discutiu-se a PCCol. na seção a seguir aponta-se o delineamento 

dos contextos de produção e dos participantes para, então, apresentar os 

procedimentos de produção e coleta de dados da pesquisa. 

3.3 Contexto de Pesquisa 
Esta pesquisa compõe-se de dois contextos: os encontros informais de 

formação e as aulas de inglês como língua estrangeira para a turma de 3º ano do 

Ensino Fundamental 1 que foi escolhida para fazer parte da pesquisa. 

O professor-docente tinha uma carga horária de aulas de 65 horas por 

semana e mais 5 HTPCs. Sendo amigo da professora-pesquisadora, convidou-a 

para fazer os encontros informais de formação durante os finais de semana. 

Marcando os encontros para sábado ou domingo, seria fácil manter a rotina 

semanal para o professor-docente. Aos sábados ou domingos, o professor-docente 

e a professora-pesquisadora encontravam-se na casa dele para estudar as bases 

teóricas que nortearam a perspectiva de ensino-aprendizagem da pesquisa e para 

a preparação de aulas pautadas na teoria. O professor-docente recebia a 

professora-pesquisadora em sua sala de estar e televisão, onde filmavam os 

encontros, assistiam a filmes e preparavam as aulas para o 3º ano do Ensino 

Fundamental 1. A sala de estar ficava ocupada apenas pelo professor-docente e 

pela professora-pesquisadora, mas a casa do professor tinha outros moradores e, 

às vezes, visitas que transitavam pela sala. A escolha por esse local se deu pela 

necessidade de evitar a quebra de rotina na semana de trabalho do professor-

docente que era ocupada por um quadro horário de sessenta e cinco aulas e 5 

horas de horário de trabalho pedagógico coletivo. Os encontros de formação eram 

divididos em duas partes: a primeira parte começava às 15h e ia até às 16h, havia 

uma pausa de vinte minutos para um café (tempo em que professora-pesquisadora 

e professor-docente tratavam de assuntos pessoais e amenidades) e a segunda 

parte acontecia entre às 16h20 e 17h. 

A sala de aula do 3º ano do Ensino Fundamental 1 está alocada em um 

município da grande São Paulo. Esse munícipio está situado na mesorregião 

metropolitana de São Paulo e constitui-se por uma população de 110.325 

habitantes e por uma área territorial de 17.523 Km², sendo considerada uma 

cidade de pequeno porte. O município tem 49 anos como cidade emancipada e 
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trata-se de uma cidade dormitório; os poucos postos de trabalho são oferecidos 

pelo comércio local, por empresas locadas e pelo serviço público. Há muitas 

construções em áreas verdes e a cidade está passando por um processo de 

reestruturação habitacional que prevê moradias verticalizadas por conta do 

espaço reduzido e do grande número de novos moradores. As opções de lazer da 

cidade contam com um shopping em que há um cinema e um parque de 

entretenimento infantil, um parque ecológico, um parque infantil ao ar livre, duas 

praças públicas, dois ginásios de esportes e uma praça de eventos. 

No município, existem dezessete escolas municipais de Ensino Fundamental 

1 que são integradas à Educação Infantil (excluindo as creches municipais). Há seis 

escolas compartilhadas entre o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura do 

Município que atendem ao Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2 e Ensino 

Médio. As creches, as escolas municipais e as compartilhadas são geridas, 

diretamente, pela Secretaria Municipal de Educação, que compartilha com 

diretores responsabilidades de aplicação de verbas, contratação de empresas para 

prestação de serviços às escolas, assim como o recrutamento de pessoal 

contratado para trabalhar nas escolas. 

A Escola Municipal de Ensino Básico, em que foi feita a pesquisa, existe há 

dez anos e foi construída para atender a demanda do bairro, que fica próximo ao 

centro. É uma escola com seis salas: cinco salas de aula e uma sala de informática. 

O prédio abriga, também, sala para a secretaria, sala para direção, sala para os 

professores, refeitório com cozinha, banheiro feminino, banheiro masculino, e um 

pequeno pátio coberto. Todos os espaços da escola são pequenos em relação a 

escolas de construção mais antiga, e por conta do espaço reduzido, os intervalos 

para refeições são feitos em momentos diferentes para cada sala. A escola atende a 

alunos de Educação Infantil e Ensino Fundamental 1 e funciona em dois períodos: 

manhã (das 7h às 12h) para alunos de Educação Infantil; e tarde (das 13h às 18h) 

para alunos do Ensino Fundamental 1. Os alunos, assim distribuídos, perfazem 

trezentas crianças no total. 

A equipe de gestão é composta por uma diretora e uma coordenadora, a 

escola também conta com dois secretários, dois inspetores, dois jovens aprendizes, 
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dez professoras polivalentes, quatro professores especialistas (dois professores de 

inglês; uma professora de Educação Física; e uma professora de Arte). Os 

profissionais terceirizados da limpeza e da cozinha somam quatro pessoas. 

Os recursos pedagógicos da escola constituem-se em uma brinquedoteca, 

que fica no pátio da escola, e uma sala de informática. Como materiais itinerantes 

há um raque contendo uma televisão e um aparelho de DVD. Há um aparelho de 

som, um mimeógrafo e materiais lúdicos (como jogos de tabuleiro, material 

dourado, entre outros). Todos os professores com as devidas autorizações e 

organização de agenda podem utilizar os materiais. 

A sala de aula do 3º ano é composta por um mobiliário com 

aproximadamente trinta e cinco carteiras, trinta e cinco cadeiras para os alunos, e 

esses móveis são dispostos em fileiras com sete carteiras e sete cadeiras cada uma. 

A sala também é composta por um armário, uma mesa e uma cadeira para a 

professora. As paredes são locais em que a professora dispõe um alfabeto feito com 

placas de cartolina e em que os alunos expõem as produções feitas em sala de aula. 

Há uma luminosidade bem grande na sala, e os alunos pediam para fechar 

as cortinas quando o aparelho de televisão era usado ou quando tinha algo para 

visualizar no quadro (a lousa é feita de pranchas de fórmica). As aulas de inglês 

aconteciam na sala da professora polivalente e ela organizava em que lugar os 

alunos podiam sentar-se. Alguns alunos mudavam de lugar de uma aula para outra 

por orientação da professora polivalente. E as crianças advertiam umas às outras 

quando estavam excedendo no tom de voz, ou faltando com atenção à aula. 

As aulas de inglês dos alunos-participantes deste estudo aconteciam às 

quartas-feiras das 14h30 às 16h e foram participantes diretos dessa pesquisa vinte 

e nove pessoas: um professor-docente, uma professora-pesquisadora e vinte e sete 

alunos-participantes. 

O professor-docente é formado por uma universidade Estadual de 

Londrina (licenciado em língua portuguesa e língua inglesa) há seis anos trabalha 

como professor de língua portuguesa e como professor língua inglesa como língua 

estrangeira. É professor efetivo de língua portuguesa em outro município, e passou 
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em outubro de 2011 por concurso público no município em que se contextualizam 

as aulas deste estudo e exercendo o cargo de professor de inglês no Ensino 

Fundamental 1. Ingressou no cargo de professor de inglês em fevereiro de 2012 e 

uma das escolas em que ministra aulas é um dos locais em que se desenvolveu esta 

pesquisa. 

A professora-pesquisadora exerce um cargo como professora efetiva de 

inglês na rede Estadual de Educação em São Paulo desde 2008, é professora de 

língua inglesa e língua portuguesa desde 1994 e é formada em Letras pelas 

Faculdades Oswaldo Cruz desde 1998. Mestranda em Linguística Aplicada e 

Estudos da Linguagem pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a 

professora-pesquisadora participa do Grupo de Pesquisa Linguagem em Atividades 

em Contextos Escolares (LACE) coordenado pelas professoras doutoras Fernanda 

Coelho Liberali e Maria Cecília Camargo Magalhães. 

O 3º ano do Ensino Fundamental 1 da escola em que se loca a pesquisa 

tem trinta alunos com oito anos, e nenhum deles está fora da idade proposta para o 

ano de escolaridade em questão. São participantes desta pesquisa vinte e sete 

alunos de uma sala mista, pois três dos trinta alunos matriculados não quiseram 

ser filmados. A maioria deles já teve contato com a língua inglesa, vinte passaram a 

ter aulas de inglês no 1º ano Ensino Fundamental 1, três iniciaram esses contatos a 

partir da pré-escola, e um deles, é boliviano e recém-morador da cidade, passou a 

ter contato com inglês e português no ano de 2012. Quase todos moram perto da 

escola e relatam identidade e empatia com a professora polivalente, com o 

professor de inglês e demais professores (Arte e Educação Física). Muitos deles são 

acompanhados por responsáveis para chegar até a escola e, apesar de relatarem 

que passam pouco tempo com os pais. Pode-se afirmar que é uma classe 

interessada na atividade de ensinar-aprender das aulas de inglês. A participação 

que tiveram nas aulas e a exigência em compreender como tomar parte da mesma 

reiteram esta visão. 

Nesta seção foi feita uma descrição dos contextos de pesquisa com o 

intuito de apresentar os locais em que se deu o estudo e descrever os participantes 
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locados no contexto. Passa-se agora a descrição dos procedimentos de produção e 

da coleta dos dados. 

3.4 Procedimentos de produção, coleta e seleção de dados 

Nesta seção, há uma descrição dos procedimentos realizados para produzir 

e coletar os dados neste estudo. A seção se inicia por uma breve descrição de como 

a pesquisa foi idealizada e depois segue-se uma descrição de datas e ações 

praticadas para cada atividade da pesquisa. 

Ao ser idealizado, este estudo teve como proposta três atividades principais 

e complementares. A primeira delas é a atividade das aulas de inglês como língua 

estrangeira para o 3º ano do Ensino Fundamental 1 vivenciadas pelo professor-

docente, os alunos do 3º ano e a professora-pesquisadora.  A segunda é a atividade 

de encontros informais de formação entre o professor-docente e a professora-

pesquisadora. A terceira é a participação da professora-pesquisadora na atividade 

de seminário de orientação coordenado pela Profa. Dra. Fernanda Coelho Liberali 

durante o curso de mestrado em que a professora-pesquisadora está matriculada. 

As atividades dos encontros informais de formação e dos seminários de orientação 

tinham como objeto idealizado embasar teoricamente e metodologicamente o 

estudo para criar um processo de gestão de sala de aula pautado na perspectiva da 

TASHC. 

A produção de dados desta pesquisa esteve embasada nas três atividades 

elencadas acima, mas priorizou a análise de duas delas: as aulas de inglês como 

língua estrangeira e os encontros informais de formação, pois os seminários de 

orientação abrigavam discussões sobre outros estudos, além de ser direcionado às 

pesquisas de todos os orientandos da Profa. Dra. Fernanda Coelho Liberali, não só 

a esta. Em termos de gestão, os encontros informais de formação e as aulas de 

inglês como língua estrangeira foram organizados de forma a sucederem-se como 

em uma Cadeia Criativa em que os sujeitos de uma atividade levam seus 

conhecimentos para uma outra atividade de que vão participar (LIBERALI, 2009). 

O processo de produção de dados da pesquisa iniciou-se por traçar um 

perfil dos participantes com a finalidade de clarificar a compreensão da 
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professora-pesquisadora sobre o contexto, pois ela não fazia parte do contexto de 

pesquisa do 3º ano do Ensino Fundamental 1 e não tinha informações profissionais 

sobre o professor-docente. Para estabelecer o perfil, foram aplicados dois 

questionários semi-estruturados nos quais a professora-pesquisadora se pautou 

para gravar entrevistas com o professor e com os alunos. O questionário para o 

professor-docente continha perguntas sobre sua formação profissional, o perfil dos 

alunos e da escola em que se realizaria a pesquisa. No questionário produzido para 

os alunos-participantes encontravam-se perguntas sobre informações pessoais, 

tipos de contatos com a língua inglesa e expectativas sobre as aulas de inglês. A 

entrevista com o professor-docente aconteceu em 13 de maio de 2012 e a 

entrevista com as crianças aconteceu em 05 de setembro de 20127. 

O professor-docente, escolheu o 3º ano do Ensino Fundamental 1 para 

participar deste estudo. A partir do mês de abril de 2012, o professor-docente 

começou a fazer um processo de apresentação aos alunos-participantes do que 

seria uma pesquisa e sobre a interferência e presença de uma câmera em sala de 

aula. Os alunos-participantes também foram preparados para receber a 

professora-pesquisadora que passaria a fazer parte da rotina das aulas de inglês. 

Após as leituras que a professora-pesquisadora precisava fazer para 

realizar a pesquisa, o estudo foi organizado de forma que encontros informais de 

formação fossem atividades de produção de conhecimento para fomentar 

conhecimentos na atividade das aulas de inglês. 

Para discutir criticamente as aulas que seriam preparadas, uma aula do 

professor-docente foi filmada em 15 de agosto de 2012, data que antecede o 

primeiro encontro informal de formação. Logo após, professora-pesquisadora e 

professor-docente combinaram de prepararem aulas de inglês para formar uma 

sequência de tarefas em que os alunos pudessem vivenciar a Atividade Social “de 

comprar na feira livre”. Também fizeram acordo de discutir as aulas para avaliar os 

resultados alcançados. No entanto, há alguns encontros que se destinaram a 

discussão dos conceitos de ensino-aprendizagem para embasar a prática do 

professor-docente, e nesses encontros informais de formação não se priorizaram 

                                                           
7 Os questionários semi-estruturados encontram-se nos os apêndices desta dissertação. 
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preparações de aulas. Aconteceram oito encontros informais de formação entre os 

meses de agosto e outubro de 2012. Foram preparadas seis tarefas para a 

sequência de tarefas, mas as tarefas 5 e 6 foram preparadas apenas pela 

professora-pesquisadora e ministradas pelo professor-docente. As tarefas 1, 2, 3, 4 

e 6 são filmadas pela professora-pesquisadora, mas a tarefa 5 não é filmada8. 

A seguir apresenta-se um quadro em que o conjunto de ações vividos na 

atividade dos encontros informais de formação são organizados de forma 

cronológica. 

Encontros Informais de Formação 

Datas Ações 

18/08/2012  Sketch de uma aula preparada pela professora-pesquisadora e 

performatizada pelo o professor-docente e por ela; 

 Discussão breve sobre a Atividade Social nas aulas de inglês e 

da questão guia ir à feira. 

02/09/2012  Elaboração de um plano de gestão para os encontros informais 

de formação e discussão sobre algumas formas de ensino-

aprendizagem de língua de língua estrangeira no Brasil. 

09/09/2012  Discussão sobre formação de professores. 

15/09/2012  Escolha de uma Atividade Social para preparar aulas; 

 Cronograma de gestão das aulas com base na AS proposta; 

 Discussão sobre como preparar uma sequência didática. 

 Discussão sobre alguns conceitos vigotskianos 

(desenvolvimento e aprendizagem; conceitos científico e 

cotidiano; ensino-aprendizagem em relação com os sujeitos e a 

Atividade Social); 

 Role play em PD é professor e PP é a aluna. 

                                                           
8 As descrições dos encontros informais de formação e os slides usados durante os encontros estão 
entre os apêndices deste trabalho. As descrições das aulas e os planos de aula também se encontram 
nos apêndices deste estudo e podem esclarecer eventuais dúvidas sobre a produção de dados. 
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30/09/2012  Discussão sobre o processo de ministrar as tarefas 0 e 1 nas 

aulas do dia 26/09/2012; 

 Preparação da tarefa 2 (Learning some fruits names). 

06/10/2012  Preparação da tarefa 3 (Using fruits to produce energy). 

13/10/2012  Continuação da preparação da tarefa 3 (Using fruits to produce 

energy). 

20/10/2012  Preparação da tarefa 4 (Going shopping for veggies). 

Tabela 4: Quadro de organização da produção de dados nos encontros informais de formação. 

O quadro abaixo, está organizado para a apresentação do conjunto de ações 

vividas nas aulas de inglês como língua estrangeira ministradas para o 3º ano do 

Ensino Fundamental 1. 

Aulas propostas para o 3º ano do Ensino Fundamental 1 

Datas Aulas dadas 

26/09/2012 Task 0: Permanent song; 

Task 1: My teacher goes shopping for fruits. 

10/10/2012 Task 0: Permanent Song (retomada para finalizar a tarefa); 

 Task 2: Learning some fruits names. 

24/10/2012 Task 2: Learning some fruits names (Finalização da tarefa com role 

play de compra e venda na feira livre). 

Task 3: Using fruits to produce energy. 

31/10/2012 Task 4: Going shopping for veggies. 

07/11/2012 Task 5: Junk Food x Food Guide Pyramid. 

14/11/2012 Task 6: Going shopping for veggies and fruits with colleagues. 

Tabela 5: Quadro de organização da produção de dados nas aulas de inglês. 
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Para fazer a análise dos dados produzidos, foram escolhidas duas aulas e 

quatro encontros informais de formação. Optou-se por uma aula filmada no dia 

15/08/2012, antes de iniciarem-se os encontros informais de formação. Também 

foram selecionadas a filmagem das aulas do dia 24/10/2012. A primeira aula a ser 

escolhida proporciona visitar às práticas docentes do professor-docente e a 

participação dos alunos-participantes. As duas aulas do dia 24/10 foram 

escolhidas, pois é possível perceber a mudanças da prática do professor-docente e 

a influência dos encontros informais de formação na produção de conhecimento 

dos alunos-participantes. O primeiro encontro informal de formação a ser 

escolhido aconteceu em 18/08/2012, esse encontro informal de formação foi 

escolhido, pois se trata de uma performance em que o professor-docente é aluno e 

a professora-pesquisadora é professora. O segundo encontro informal de formação 

escolhido realizou-se em 02/09/2012, nesse encontro informal de formação, 

professor-docente e professora-pesquisadora organizaram a gestão dos encontros 

informais de formação. O terceiro encontro informal de formação efetivou-se em 

09/09/2012, e discutiu-se a diferença entre formação crítica e treinamento de 

professores. No encontro informal de formação de 30/09/2012 a tarefa ministrada 

em 24/10 foi preparada. 

Nesta seção, foi apresentada a forma como foram os procedimentos de 

produção, coleta e seleção dos dados e, na seção a seguir, discutem-se os 

procedimentos utilizados para a análise que será realizada no capítulo 4. 

3.5 Procedimentos de análise 

Nesta seção, delineiam-se as categorias de análise dos dados produzidos 

neste estudo. Para discutir os procedimentos de análise é preciso retomar o foco 

desta pesquisa que objetiva compreender criticamente o processo de gestão das 

atividades de encontros informais de formação e sua possível contribuição em 

aulas de inglês para alunos de uma turma de 3º ano do Ensino Fundamental 1 em 

contexto de escola pública. A pergunta que norteia o estudo é: Como se 

organizaram os encontros informais de formação, que tinham como objeto a 

transformação do modo de ensino-aprendizagem de inglês, para Ensino 

Fundamental 1? 
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Ao pensar no paradigma desta pesquisa, PCCol., tem-se como diretriz a 

reflexão de que “[...] as ações verbais são compreendidas como linguagem em suas 

dimensões discursivas e vistas como constitutivas das ações humanas [...] como 

formas de ação que mostram a apropriação do sujeito da atividade mediada pela 

linguagem [...]” (MAGALHÃES, 2001, p. 353), que é artefato cultural. Ao enfatizar o 

contexto de pesquisa como local para desconstruir e reconstruir as práticas 

docentes a partir da teoria e das necessidades do contexto, a linguagem possibilita 

o reconhecimento de papéis, os interesses de todos os envolvidos na pesquisa e o 

processo de produção do conhecimento (MAGALHÃES, 2001). Quando debatem 

professores, alunos, formadores, entre outros envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem, ganham novos olhares para os conhecimentos construídos 

conjuntamente como resultado dos questionamentos levantados nos grupos em 

que realizam uma atividade, e constroem novos significados para vivenciá-la. Para 

discutir as diferenças e os significados de cada escolha em uma atividade de 

ensino-aprendizagem, os participantes vão, reformulando e transformando os 

discursos e os modos de agir no coletivo, assim como no individual (MAGALHÃES, 

2001). 

A argumentação, neste estudo, assume o papel de “artefato para a discussão 

dos problemas e conceitos” ao passo que possibilita a refutação da “aceitação 

automática de verdades prontas” Os participantes de uma pesquisa fundada no 

paradigma crítico, e pela teoria da argumentação tem como escolha a compreensão 

de seus agires diários, definem seus próprios papéis dentro do contexto, defendem 

pontos de vista, e compartilham opiniões por meio de uma perspectiva “crítico-

colaborativa” (LIBERALI; FUGA, 2012). Nessa direção, o estudo da Argumentação 

apresenta-se como modo para compreender “a produção de conhecimentos, 

relações, e novos modos de agir” (LIBERALI, 2013). A argumentação também é a 

forma pela qual se apresentam ideias em tempo de posicionar-se diante delas e 

ouvir propostas de outros participantes das atividades em que se inserem. Pela 

argumentação, organiza-se o discurso e possibilita-se o movimento de 

engajamento e criatividade por parte dos sujeitos inseridos nas atividades. 

A compreensão dos aspectos que compõem a teoria da argumentação 

auxiliam no acompanhamento da análise de dados, por este motivo faz-se dois 
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quadros com as categorias de análise da produção dos dados para que fiquem 

claras as bases de análise. 

Segundo Liberali (2013), os aspectos enunciativos podem ser reconhecidos 

pelo contexto em que são produzidos e se compõem pelo local, veículo, 

participantes, objetivos, e conteúdo abordado durante a interação entre 

interlocutores presentes em tempo real ou não. Nos estudos dos aspectos 

enunciativos considera-se a local e momento de produção/ recepção/circulação, 

papel dos interlocutores (enunciadores), objetivos da interação – fim, objeto / 

conteúdo temático. O local e momento são descritos juntamente com as 

características de recepção dos discursos por onde circulam as interações, esse 

modo de descrever se presta a análise das interações. O papel dos interlocutores é 

intercambiável e pode ser analisado pelas enunciações dos sujeitos e o modo como 

se apresentam para os demais participantes de um contexto de produção. Os 

objetivos da interação são descritos juntamente com o contexto e explicitam as 

relações estabelecidas entre os sujeitos durante a interação, além da análise dos 

temas tratados na interação contidos na descrição do contexto e dos objetivos. 

As categorias enunciativas utilizadas para as análises neste estudo foram 

escolhidas a partir de observação e leitura dos dados produzidos. Para descrever o 

papel participantes, utilizam-se as categorias: produtores-oradores e ouvintes-

leitores. Os produtores-oradores podem apresentar-se como: apresentadores ou 

mestre dos raciocínios (Embasam ideias e raciocínios para que os outros sujeitos 

busquem novas possibilidades.). Os ouvintes-leitores apresentam-se como 

ouvintes (Ouvem e projetam-se pela imagem e discurso do orados.) ou como 

ouvintes capazes de reagir e interagir diante de propostas e teses (Interagem a 

partir da exposição de outros sujeitos, respondem de forma argumentativa para 

construir um objeto coletivo.). 

Os objetivos ou conteúdos temáticos são analisados pela tensividade 

retórica que acontece de acordo com o tema do discurso. Dentre os tipos de 

tensividade retórica encontrados nos dados analisados estão as propostas sobre o 

mundo (Apresentação de um modo de fazer ou vivenciar uma experiência.) e 

conceitos fluidos (Ideias discutidas em consonância entre sujeitos de um grupo.). 
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As categorias enunciativas descritas acima propiciam inteirar o leitor sobre 

o papel dos sujeitos como oradores e ouvintes. No caso deste estudo, discute os 

papéis dos oradores e ouvintes em suas apresentações nas interações. O quadro 

também espelha a organização do objeto das interações e temas discutidos durante 

as enunciações. Pautado nas tensividades retóricas provindas das interações, o 

quadro anuncia os tipos de tensões que podem surgir durante as apresentações 

dos sujeitos desta pesquisa. 

As categorias discursivas escolhidas para análise dos excertos deste 

trabalho de pesquisa são constituídas por mecanismos de plano organizacional, 

organização temática, foco sequencial e articulação. Esses mecanismos definem-se 

por seus aspectos. No quadro abaixo, definem-se os mecanismos e os aspectos 

discursivos usados para análise dos dados produzidos neste estudo. Os exemplos 

são retirados dos dados produzidos nesta pesquisa. 

CATEGORIAS DISCURSIVAS 

Mecanismos Aspectos Exemplos 

Plano organizacional: 

Compreensão das formas 

como o enunciado se inicia, 

desenvolve e se encerra. 

Abertura: os sujeitos 

entram em contato de 

acordo com as regras 

sócio-comunicativas 

propostas para o 

contexto. 

PD: Good afternoon, 

guys! Are you ok? 

Organização temática: 

sequências da discussão em 

que se desenvolvem as 

interações de nível cognitivo 

mais alto em contexto de co-

produção na escola. 

Pertinência: oferece 

base para a percepção 

se o tema proposto foi 

seguido. 

PD: é... a gente podia 

montar uma feirinha 

com eles... né? PP: 

uhum... daí essa 

feirinha? /cê pensou  

já... em vegetais e 

frutas?... ou primeiro 

vamos explorar mais o 

vocabulário... 

Não pertinência: não PD: A! ((escreve ao lado 
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oferece base para a 

percepção se o tema 

proposto foi seguido e 

compromete a 

progressão do 

discurso. 

do desenho de uma 

menina: A. Se volta 

para os alunos com um 

sorriso.)) The girl's 

name is A. ((aponta 

para o desenho)) What 

is the girl's name? 

A ((coro)): Menina! 

Desenvolvimento: 

avanço e progresso 

coletivo na análise e na 

interpretação do objeto 

do discurso. Os sujeitos 

introduzem novos 

elementos e novas 

perspectivas nas 

interações. 

PD: [...] What are they 

doing? Do you know? 

Yes or no? ((silêncio)) 

No? Oh! O que eles 

estão fazendo? Oh! 

((escreve)) 

A20: Eles estão ... 

A3: fazendo compras! 

Não 

desenvolvimento: há 

situações de inércia na 

elaboração temática e 

as organizações do 

discursos são 

interrompidas. 

PD: What is the 

characters 

here?((mostra os 

quadrinhos)) 

A3: Characters here... 

Foco sequencial: escolha do 

tema em pauta e 

entrecruzamento dos 

discursos. 

Conhecimento 

Prático: o tema é 

discutido pelo 

conhecimento 

cotidiano. 

PP: e se a gente 

partisse desse recorte e 

colagem... e agora 

pedindo :pra eles 

fazerem compras... 

((gesticula com o braço 

para cima indicando 

uma lista)) dando uma 
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lista... [PD: uhum...] 

Conhecimento 

científico: o tema é 

discutido por 

sistematizações de 

conhecimentos. 

PD: comprador... 

uhum... 

PP: aí eles podem 

trabalhar algumas 

pequenas estruturas... 

como... ai eu quero 

isso... isso... e isso... [PD: 

uhum...] que que :cê 

acha?... 

Articulação: Modo como se 

estruturam os argumentos 

dos participantes. 

Espelhamento: 

Articular o discurso 

pela fala de outro 

participante ao repetir 

a ideia por meio da 

mesma palavra ou por 

uma expressão 

próxima a ideia 

anterior. 

PD: What fruit do you 

like? 

(PP faz Silêncio) 

PP: Fruta! 

PD: Yes, yes... 

PP: Fruta... fruta... 

Maçã? 

Entrelaçamento das 

falas: modos para que 

os participantes 

questionem e criem 

participações de outros 

sujeitos por meio de 

relações e entre as 

falas expressadas 

anteriormente. 

PD: do jeito que a gente 

quer ( ) ((PP meneia a 

cabeça 

negativamente)) aí a 

gente ganha em três 

períodos o que deveria 

ganhar em um só 

((estala os dedos)) 

PP: exatamente... :tava 

discutindo isso com o 

meu marido... porque 

é::: eu... eu gostaria 
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muito... e você é que vai 

me dar a permissão ou 

não :pra isso... quantas 

aulas você tem por 

semana? 

Pedido / 

apresentação de 

esclarecimento: 

solicitação ou 

apresentação de 

maiores detalhes sobre 

o argumento ou ponto 

de vista dito por um 

dos enunciadores. 

PP: [...] quantas aulas 

você tem por semana? 

PD: eu tenho... aqui 

nesse município?  

PP: tudo... tudo... tudo... 

((fala e gesticula com 

as mãos)) 

PD: tudo... vinte e 

cinco... sessenta e cinco 

aulas... 

 

Apresentação de 

sustentação ou de 

tese: apresentação de 

uma posição de ponto 

de vista, que pode 

ocorrer com a 

reprodução de uma voz 

de autoridade. 

PD: você não faz aquela 

transcrição assim... de... 

ele repetiu duas vezes... 

é... é... é... não né? 

PP: eu vou... eu vou ter 

que decidir isso ainda... 

PD: porque quando eu 

fazia transcrição 

fonética... a gente tinha 

que transcrever tudo... 

até os erros... as 

retomadas...eu vou 

falar assim... ah... mas 
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eu vou... eu vou... 

Tabela 6: Categorias Discursivas (com base em Liberali, 2013). 

Segue-se, agora um quadro que está organizado pelos mecanismos 

linguísticos, seus aspectos e exemplos de cada aspecto. 

CATEGORIAS LINGUÍSTICAS 

Mecanismos Aspectos Exemplos 

Mecanismos de 

modalização: se 

organizam para 

avaliar condições 

de realização de 

uma ação por 

domínio de 

direitos e 

resultados. 

Obrigatoriedade: expressam 

obrigação social que podem ser 

por obrigações por necessidade, 

conselhos ou permissões. 

A3: é /pra escrever no 

caderno? 

PD: no caderno... isso 

(frase exclamativa) 

 

 

Mecanismos de 

interrogação: “A 

análise dessa 

tipologia pode 

permitir observar 

e interpretar o 

modo como o 

conhecimento está 

sendo produzido, 

entrelaçado nas 

interações por 

meio dos tipos de 

Pergunta de sim ou não PD: posso ler aqui, 

então? 

 

Pergunta com o pronome por 

que (why) 

PP: [...] por que a gente 

resolveu fazer isso?... 

[...] 

Pergunta com o pronome como 

(how) 

PP: Como assim, 

professor? 

Pergunta com o pronome o que 

(what) 

PP: O que que é pra 

fazer, professor? 

Pergunta com o pronome quem 

(who) 

PD: Who are they? 

Who are they? 

Pergunta com o pronome qual 

(what)  

PD: What are the 

characters here? 

((mostra os 
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questionamentos” 

(LIBERALI, 2013). 

quadrinhos)) 

Pergunta com o pronome para 

que (what) 

PP: [...] /pra quê que a 

gente vai fazer? /pra 

quê que a gente vai 

fazer? 

Mecanismos de 

valoração: 

“Marcam a posição 

dos locutores 

frente aos temas, 

aos interlocutores, 

ao momento de 

enunciação, dentre 

outros” (LIBERALI, 

2013). 

Apreciativa PD: Menina. Very 

good! 

Mecanismos 

nominais: “Estão 

ligados às formas 

de iniciar uma 

nova unidade de 

significação 

(Introdutória) e de 

reformular a 

unidade nova 

(Retomada)” 

LIBERALI, 2013). 

Introduzir novo tópico: inicia 

um novo tópico para propor uma 

nova unidade de significação. 

PP: este é o encontro 

oito ((passa a mexer 

no notebook))... e hoje 

nós vamos começar a 

preparar as aulas... 

Retomada da significação 

coletiva: reformula o tópico em 

discussão. 

PD: [...] Comics 

((escreve na lousa)). 

Do you know what is 

comics? Comics? 

A3: Cômico. 

PD: Comics is... Oh! In 

Portuguese... ((escreve 

a palavra quadrinhos 

na lousa)). 

A3: Quadrinhos... 

Mecanismos  Mental: PP: ô::: ah::: sabe o que 
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verbais: 

relacionam-se a 

verbos e são os 

elementos 

determinantes na 

organização do 

texto. Expressam 

simultaneidade 

(presente), 

posterioridade 

(futuro) e 

anterioridade 

(passado) 

(LIBERALI, 2013). 

Processo: tipos 

de processos 

físicos ou 

mentais. 

processos de 

apresentação 

das 

construções 

mentais. 

que eu lembrei?  A 

cantaloupe que você 

falou... 

Material: 

processos 

físicos. 

PD: a gente vai 

trabalhar só as frutas 

que a gente vai 

trabalhar na 

feirinha...né? 

Aspectualidade: 

informam a 

duração ou a 

frequência das 

ações. 

Grau de 

realização:  

em que 

medida as 

propostas ou 

fenômenos 

aconteceram. 

PP: que não era pra 

gente ficar... apesar de 

que a gente/tá lá 

embaixo com uma 

questão de saúde... 

com os hábitos... tal... 

mas é pra incluir isso 

aqui pra... nossa 

questão guia... 

Mecanismos de 

proferição: são 

mecanismos 

paraverbais, 

relativos a audição 

(silêncio, 

entonação, pausas, 

timbre de voz, 

intensidade 

articulatória, ritmo 

da fala, altura da 

voz. 

Entonação: variação da altura 

utilizada na voz. 

PP: e a pronúncia? 

KHAKI... KHAKI... 

((parece treinar a 

pronúncia)) 

Mecanismos não-

verbais: são os 

Mímica A11: Personagem do 
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símbolos cinético, 

símbolos estáticos 

e planos de 

imagem. 

texto... 

PD: Ok! Very good! 

((faz sinal de positivo 

com o polegar)) 

Mecanismos de 

distribuição de 

vozes: marca a 

implicação do 

sujeito no 

enunciado. 

Envolver e implicar o 

destinatário: engloba os outros 

participantes nas ações ou fatos 

discutidos. 

PP: /vamô /aumentá 

aqui... agora dá /pra 

aumentar bastante... 

/tá bom assim? ((olha 

para PD)) 

Posicionamento enunciativo: 

toma-se a responsabilidade das 

ações ou fatos para si. 

PP: só que eu vou 

organizar de outro 

jeito... 

Mecanismos de 

conexão: 

relacionam 

encadeamentos e 

conexões de ideias 

no texto 

(LIBERALI, 2013). 

Tempo PD: Today, we'll sing a 

song […] 

Mecanismos de 

troca de turno: 

relaciona-se à 

passagem de uma 

fala para outra, ou 

seja, refere-se ao 

reconhecimento 

do momento de 

iniciar, finalizar, 

tomar, recuperar o 

tempo de discurso 

(LIBERALI, 2013) 

Controle dos turnos: quando um 

ou mais participantes se esforçam 

por organizar a participação de 

cada sujeito durante uma 

interação.  

PD: Right now... guys! 

((PD sorrindo e alunos 

fazendo silêncio 

repentino)) Are you 

ok? ((sinal com o dedo 

polegar para sala)) Are 

you ok? 

Alunos em coro: Sim! 

Tomada de turno: quando um 

dos enunciadores assumem 

estratégias para interromper, 

complementar ou roubar a fala de 

outro participante. 

PD: É pra... Do you... 

((estende o braço 

entregando o papel)). 

I'll to give a... 

PP: ((completa a 
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frase)) handout? 

R: Handout. Ok? 

Ehnnnn... 

Tabela 7: Categorias Linguísticas (com base em Liberali, 2013) 

As definições dos aspectos enunciativos, os quadros de mecanismos e 

aspectos discursivos e linguísticos foram organizados após leitura e análise dos 

dados produzidos, pois nesse movimento a professora-pesquisadora pôde se 

apropriar de como fazer a análise pelas categorias adequadas aos dados 

produzidos. Outra preocupação ao criar os quadros era a de utilizar as categorias 

de análise pertinentes a esse caso de análise, pois as categorizações propostas por 

Liberali (2013) cobrem várias outras perspectivas, além das produzidas nesta 

pesquisa. 

A análise é feita por meio de falas retiradas dos dados produzidos e excertos 

transcritos no capítulo 4. A materialidade linguística da análise será marcada por 

sublinhado e em seguida se fará a interpretação por meio das categorias propostas 

acima e das teorias propostas nos capítulos 1 e 2. Os participantes da pesquisa 

serão identificados com PD (para professor-docente), PP (para professora-

pesquisadora) e A (para alunos), após a letra A segue-se um número que identifica 

cada aluno de acordo com a ordem de participação de cada um (por exemplo: A1 

foi a primeira a participar na aula do dia 15/08/2012, portanto ela se tornou A1 

até o fim da pesquisa). 

3.6 Garantias de credibilidade da pesquisa 

A credibilidade deste estudo foi conferida por meio de encontros 

individuais com a orientadora, apresentações nas aulas das disciplinas cursadas, 

seminários de orientação e de pesquisa, fóruns, simpósios e congressos com a 

finalidade de rever questões problemáticas que poderiam surgir durante a 

pesquisa. Apresenta-se um quadro em que constam todas as ações realizadas para 

possibilitar o status de credibilidade ao estudo. 
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O quadro abaixo foi construído com base na seção de credibilidade da 

pesquisa em Canuto (2012), apresentam-se os eventos em que a pesquisa foi 

apresentada, os tipos de apresentações feitas para a ocasião, os locais em que o 

trabalho foi apresentado, a data da apresentação e a contribuição do evento para o 

desenvolvimento da pesquisa. Este quadro possibilita visualização dos debates 

feitos no sentido de compor a preparação, produção de dados, análise e 

confrontação crítica sobre o estudo aqui desenvolvido. 

Evento Tipo de 

apresentação 

Local Data Contribuição 

para a pesquisa 

Mini-quali 

orientada pela 

Profa. Dra. 

Fernanda 

Coelho 

Liberali em 

grupo de 

pesquisa e 

orientação. 

Mini-qualificação 

do trabalho, 

desenvolvimento 

da pesquisa e da 

análise de dados. 

Essas 

apresentações 

aconteciam por 

leitura prévia do 

texto enviado 

com uma semana 

de antecedência, 

e comentários de 

uma banca de 

qualificadores 

sobre o texto 

escrito. Nesses 

momentos o 

“mini-qualificado” 

era questionado e 

respondia a esses 

questionamentos.  

PUC-SP 2011-2013 Os momentos de 

mini-quali 

criaram debates 

sobre esta 

pesquisa com 

foco em 

contribuir 

criticamente para 

o 

desenvolvimento 

do estudo e da 

professora-

pesquisadora. 

Eram feitos 

questionamentos 

e revisões de 

texto, além de 

recriações de uma 

banca de 

qualificação como 

preparação para 

banca formal. 

Workshop: Apresentadora do Universid 12/07/2013 Foi possível 
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Teoria e 

Prática das 

Atividades 

Sociais em 

Sala de Aula 

Workshop. ade 

Metodista 

de São 

Paulo 

(Campus 

Rudge 

Ramos) – 

São 

Bernardo 

do Campo 

- SP 

apresentar os 

dados desta 

pesquisa, 

questionar e ser 

questionada a 

respeito da 

fundamentação 

teórica deste 

trabalho, e 

vivenciar o 

processo de 

formação de 

professores com 

um grupo maior.  

Apresentação 

na disciplina 

Argumentação 

no contexto 

escolar 

Apresentação oral 

acompanhada por 

slides. 

PUC-SP 04/06/2013 Nesta 

apresentação 

discutiu-se como 

a análise de dados 

produzidos estava 

sendo conduzida, 

e debateram-se 

compreensão e 

uso da teoria da 

Argumentação 

como teoria de 

análise dos dados 

produzidos nesta 

pesquisa. 

Fórum LACE, 

ILCAE & CISC 

Pôster: 

Management 

Activities of 

English Classes: 

The Reality of 

PUC-SP 08/06/2013 O pôster 

oportunizou 

reflexões sobre 

interpretação dos 

dados desta 
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Public School pesquisa, e 

aprofundamento 

da compreensão 

de como realizar 

a análise de 

dados. 

6º SIAC – 

Simpósio 

Ação Cidadã 

Comunicação Colégio 

Rio 

Branco – 

SP 

(capital) 

24 e 25 de 

novembro 

de 2012. 

Este simpósio 

possibilitou 

apresentação dos 

primeiros dados 

selecionados para 

análise, 

apreciação dos 

participantes e 

debate sobre esta 

pesquisa. 

XVI Mostra de 

Pós-

Graduação em 

Letras 

Língua e 

Literatura: 

Letras em 

Debate 

Comunicação: 

Discutindo o 

Brincar na 

Formação do 

Professor de 

Inglês do Ensino 

Fundamental 1: 

em Contexto de 

Escola Pública 

Universid

ade 

Presbiteri

ana 

Mackenzi

e (campus 

Higienópo

lis) - SP 

07 e 08 de 

novembro 

de 2012. 

Esta mostra de 

pós-graduação 

reuniu diferentes 

trabalhos sobre 

diversas 

vertentes das 

Letras. A 

professora-

pesquisadora 

pôde conhecer 

outros 

pesquisadores 

que debatem o 

ensino-

aprendizagem de 

inglês para o EF1 

discutidos por 
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outras 

abordagens 

teóricas e 

metodológicas. 

Apresentação 

na disciplina 

Metodologia 

de Pesquisa: 

Pesquisa 

Crítica de 

Colaboração 

Apresentação oral 

acompanhada por 

slides 

PUC-SP 20/06/2012 Nesta 

apresentação 

foram debatidos 

modos de 

conduzir uma 

Pesquisa Crítica 

de Colaboração, 

como produzir e 

coletar dados e 

debater trabalhos 

feitos por esta 

abordagem 

metodológica 

para confrontação 

metodológica do 

fazer deste 

estudo. 

Apresentação 

na disciplina 

Teorias da 

Linguagem I: 

Questões 

Teóricas e 

Metodológicas 

da Ciência 

Apresentação oral 

acompanhada por 

slides 

PUC-SP 09/12/2011 Nesta disciplina 

foi apresentado 

um breve 

delineamento da 

pesquisa, os 

primeiros 

objetivos e 

perguntas de 

pesquisa 

propostos para 

este estudo. 
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Tabela 8: Quadro dos procedimentos para credibilidade da pesquisa (com base em CANUTO, 2012). 

Alunos-participantes representados pelos pais e o professor-docente 

puseram-se à disposição para participar da pesquisa e ficaram cientes de como se 

realizariam os procedimentos de produção e a coleta de dados, o que possibilitou a 

assinatura do termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Convencionou-se, 

porém, que os nomes do município, da escola e dos participantes não seriam 

mencionados. Este estudo foi submetido à aprovação do Comitê de Ética da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e foi aprovado sem pendências ou 

inadequações pelo parecer 267.838 em anexo neste texto. Passo, agora, ao capítulo 

4 em que apresento a análise e interpretação dos dados desta pesquisa. 
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CAPÍTULO 4 - ANÁLISE, INTERPRETAÇÃO E DISCUSSÃO DOS 

DADOS PRODUZIDOS 

Neste capítulo, a análise e a interpretação dos dados desta pesquisa são 

apresentadas e os dados produzidos são discutidos conforme os capítulos teóricos 

e metodológicos propostos neste texto. Para proceder à análise e interpretação dos 

dados produzidos retoma-se objetivo geral desta pesquisa que é: Compreender 

criticamente o processo de gestão das atividades de encontros informais de 

formação e sua possível contribuição para as aulas de inglês como língua 

estrangeira para alunos de uma turma de 3º ano do Ensino Fundamental 1 em 

contexto de escola pública. Com o intuito de desenvolver a análise retoma-se 

também a pergunta de pesquisa: Como se organizaram os encontros informais de 

formação, que tinham como objeto a transformação do modo de ensino-

aprendizagem de inglês, para Ensino Fundamental 1? 

O capítulo é organizado da seguinte forma: Primeiramente há um debate 

sobre o objeto da gestão deste estudo por meio da análise e discussão de uma aula 

antes de se iniciarem os encontros informais de formação e outras duas aulas 

depois de terem se iniciado os encontros. Em seguida, é feita a análise e a 

interpretação de quatro encontros informais de formação em que o foco recai, 

principalmente, sobre o processo de gestão. Depois, discute-se como o professor-

docente e a professora-pesquisadora se organizaram durante o processo de gestão. 

Por fim, é feita a análise de se e como o professor-docente e a professora-

pesquisadora transformam o modo de ensino-aprendizagem de inglês como língua 

estrangeira para alunos do Ensino Fundamental 1. 

4.1 O objeto da Gestão em movimento: a mudança das aulas 

Nesta subseção, apresento três aulas filmadas, uma em 15/08 e duas em 

24/10/2012. A primeira aula aconteceu antes de se iniciarem os encontros 

informais de formação e as subsequentes foram ministradas após o início dos 

encontros. Será dada ênfase à influência dos encontros sobre as aulas. 

O debate do objeto da gestão deste estudo explicita-se pelas mudanças das 

aulas de inglês ministradas por PD no 3º ano do Ensino Fundamental 1 antes e 
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depois dos encontros informais de formação. Seguem-se os resumos das aulas, dos 

encontros e as análises. 

A primeira aula a ser analisada, aconteceu antes dos encontros informais de 

formação. Os alunos do 3º ano do Ensino Fundamental 1 tinham aulas às quartas-

feiras das 14h30 às 16h00 e o planejamento para a gravação era o de filmar 50 

minutos das tarefas de PD com os alunos. O objetivo dessa gravação era fazer um 

reconhecimento prévio das práticas de PD e das participações dos alunos durante 

as aulas de inglês. 

Estavam presentes 18 alunos, e PD apresentou dois textos para que os 

alunos lessem em voz alta junto com o professor e interpretassem as ideias do 

texto. Um texto tinha como título “I love my family” e o outro texto “I am hungry”. O 

primeiro texto tinha como questão-guia os membros da família e priorizavam 

conteúdos lexicais relativos a membros da família, cores e aparência das 

personagens descritas. No segundo texto, a questão-guia enfatizava vocabulário 

relacionado à alimentação e a maneiras de expressar-se em situação de fome, 

assim como possíveis respostas para esse tipo de interação. O gênero do primeiro 

texto era o de relato, e do segundo história em quadrinhos. PD fez escolha dessas 

questões-guias por meio da demanda de Secretaria da Educação que opta por um 

ensino de língua inglesa alicerçado em um rol de vocabulários que os alunos 

precisam dominar a cada bimestre. 

Para apresentar o conteúdo, PD utilizou a leitura, feita inicialmente por ele, 

e a repetição, feita pelos alunos, lançando mão do mesmo recurso didático para 

leitura dos dois textos propostos. Depois, PD fez perguntas relacionadas à 

interpretação dos textos e priorizou a tradução das palavras do inglês para o 

português. Os alunos participaram dessa dinâmica ao responder as perguntas de 

PD, e a todos os momentos solicitavam sua atenção e ajuda. Ao desenvolver a aula, 

PD usou o recurso de aula expositiva e durante a prática de pronúncia levou-se em 

consideração a repetição feita uma vez por parte dos alunos. Na compreensão dos 

textos, PD fazia perguntas até que os alunos respondessem como estava planejado 

para a aula. Nas tarefas de completar e pintar, PD auxiliou os alunos e foi até as 

carteiras conforme era chamado. 
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Na aula do dia 15/08/2012, PD e os alunos eram os sujeitos da aula. A 

comunidade dessa atividade era a escolar e os familiares dos alunos. Os sujeitos 

dessa aula participaram dela usando os instrumentos textos: “I love my family” e “I 

am hungry”. Usaram também os instrumentos discursivos: questões, repetições e 

vocabulários. Alunos e PD precisaram seguir regras para atuar em sala de aula. 

Essas regras informavam modos de comportamentos sociais em sala de aula como: 

sentar-se em cadeiras dispostas em fileiras, pedir permissão ao professor para 

falar ou levantar-se da cadeira, prestar atenção ao andamento da aula. Dividiram o 

trabalho de forma que PD leu, interpretou e traduziu os textos; e os alunos 

responderam às perguntas de PD. Para produzir o objeto idealizado por PD de 

ensinar-aprender tradução, construíram conhecimento sobre tradução inglês-

português e português-inglês. Como resultado da atividade ensinaram-

aprenderam palavras do conteúdo de membros da família, cores, modos de 

expressar a fome e alimentos. 

Do ponto de vista enunciativo e discursivo, PD iniciou as aulas pelas 

enunciações “pode começar então... ((dirige-se a PP que está filmando)) então 

pessoal... hoje...”, Na abertura do discurso, ele organiza a fala como apresentador-

orador. Pelos turnos “então vamos colocando a data aí... tá?”, “no caderno... isso!” e 

“isso escreve aqui oh ((indica em que lugar da folha os alunos precisam escrever))”, 

coloca-se como o mestre dos raciocínios que seriam desenvolvidos ao longo 

daquela aula. PD controla a agenda de discussões, como os alunos-participantes 

discutirão sobre a aula e o que precisam fazer. Os alunos como ouvintes 

participavam por falas como “é pra escrever no caderno?”, “tio... você trouxe 

bastante lição?” e “é pra copiar... ((em tom baixo)) é /pra copiar? ((fala em tom mais 

alto))” e interagiam com o professor de acordo com os instrumentos que ele 

propunha. No processo de ensino-aprendizagem proposto, os conhecimentos 

científicos entrelaçavam-se em poucos momentos com os cotidianos para propiciar 

um melhor uso dos instrumentos de leitura. A atividade de aula seguia deixando à 

margem os aspectos culturais reconhecidos por cada participante (VIGOTSKI, 

1934/1998). 

O papel de apresentador-orador de PD pareceu diminuir a potência de agir 

(SPINOZA, 1677/2009) do grupo, pois quando interagia com os alunos pelas falas: 
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“o que a gente faz quando a gente põe a mão na barriga... ((fala e esfrega a barriga)) 

a gente tá com...”, “então o que que ela tá falando? Mother I am hungry... que que é 

hungry então?” e “não foi isso que vocês falaram agora? Ela está com fome...”, 

permitia pouca participação dos alunos. Os alunos, por sua vez, só respondiam 

questões para dar prosseguimento aos raciocínios do professor. 

Pelas falas retiradas de excertos, apresentadas até aqui, percebe-se que as 

tarefas propostas se pautam “na artificialidade de conhecimentos específicos” 

(SÃO PAULO, 2007, p. 18). A produção de conhecimentos que não colabora para a 

transformação dos sujeitos, o que tornou a atividade de aula determinante, pois 

negava as possibilidades de transformação durante sua consecução (MARX, 

1857/1999). Para esse contexto, talvez PD pudesse lançar mão do role play 

(PRETINI, 2011) para recriar uma situação real em sala de aula (LIBERALI, 2012), 

mas optou por explorar o inglês por uma vertente mais científica, em que cotidiano 

não se integrava efetivamente a proposta naquele momento (VIGOTSKI, 

1934/2001). 

Na fala “PD: [...] então aqui /tá descrevendo o diálogo entre a mãe e a filha... a 

menina chama Carolina e a mãe é mother... ok?” falta um processo de recriação do 

mundo real em sala de aula (LIBERALI, 2012), pois alunos e professor se 

empenhavam por construir conhecimentos científicos com pouco embasamento 

nos conhecimentos cotidianos (VIGOTSKI, 1934/2001). Ao analisar “/tá 

descrevendo” como mecanismo verbal mental, “o diálogo entre a mãe e a filha”” 

como mecanismo nominal de retomada e “mãe é mother” como mecanismo 

nominal de retomada percebe-se há um foco sequencial de conhecimento científico 

em que PD apresentou a tradução de “mother” e “mãe”. Os questionamentos, a 

análise histórica, o espaço colaborativo para modelar, examinar, implementar e 

refletir sobre os novos conhecimentos (VIRKKUNEN, 2006) ficam refreados pela 

tradução. Alunos e professor trabalham juntos no processo de leitura do texto, mas 

cada aluno foca as próprias ações para moldar a própria aprendizagem. Os alunos 

agem de acordo com os pedidos do professor e reproduzem os conhecimentos 

propostos por ele. Para demonstrar com mais clareza o que está sendo discutido 

neste parágrafo, segue-se um excerto que engloba um momento de ação de PD e 

seus alunos, e como se deram as interações entre eles. 
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Aula de PD antes dos Encontros Informais de Formação 

15/08/2012 

3:45 à 4:22 

PD: what color is the dog? 

Alunos: what color is the dog? 

PD: olha… dá uma olhadinha no dog aqui… 

((silêncio)) 

A3: dog é o cachorro? 

PD: cachorro... what is the color? ((PD indica na folha da tarefa enquanto repete a 

pergunta)) what is the color? 

A3: what is the color? 

PD: que cor? Qual é a cor do cachorro? 

A2: preto? 

PD: como é preto... preto em inglês? 

Alunos: black... 

PD: black. E branco? 

Alunos: White... 

PD: muito bem... então a cor do cachorro é black and white... 

A3: então é branco e preto? 

PD: isso escreve aqui oh ((indica em que lugar da folha os alunos precisam 

escrever as cores do cachorro))... black and white... 
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Após a leitura do texto, PD inicia um turno em que faz perguntas sobre o 

texto “what color is the dog?”, “cachorro... what is the color?” para direcionar os 

conhecimentos a serem discutidos nessa primeira parte da aula. Inicia, pelo 

mecanismo de interrogação “what” para relembrar a aula sobre cores de que 

participaram anteriormente. Em um primeiro momento, os alunos pareceram não 

perceber o que o professor almejava e repetiram a fala dele “what color is the dog?” 

com um mecanismo nominal de retomada. Os alunos repetiram a fala do professor 

como se estivessem lendo o texto que o professor propôs como tarefa de leitura e 

pronúncia no momento anterior. 

Pode-se afirmar que os alunos não compreenderam a organização temática 

proposta por PD: falar sobre as cores do cachorro, poisos alunos falaram 

coletivamente de forma não pertinente ao discurso, provocando um não 

desenvolvimento do tópico. A não pertinência na resposta dos alunos, pode ter 

acontecido por terem a impressão que a aula fosse proposta para estudar 

pronúncia. Entretanto, durante a aula foram apresentados membros de uma 

família, características físicas e cores, o que poderia ter contribuído para que PD 

apresentasse uma aula que integrasse a vida social, histórias e a cultura dos alunos 

e dele próprio para propor uma discussão sobre família (LIBERALI, 2009; 2012).  

PD voltou a falar em português pelo mecanismo verbal “olha… dá uma 

olhadinha no dog aqui…”, PD sugeriu aos alunos que relacionassem a palavra “dog” 

com as cores que o cachorro é descrito. A3 queria uma confirmação de qual seria a 

intenção de PD e perguntou usando um mecanismo de interrogação “dog é o 

cachorro?” como uma pergunta de sim ou não. A aluna volta a desenvolver o 

discurso no plano da organização temática quando pergunta a tradução de “dog”. 

PD faz uso do mecanismo nominal “cachorro” para retomar a ideia da discussão e 

refaz a pergunta “what is the color?” para relembrar o ponto central do debate. 

“What” funciona como mecanismo de interrogação sobre o tema, e desenvolver a 

organização temática da aula e do discurso estabelecido. A articulação dos 

discursos se dá de modo a priorizar pedidos de esclarecimento, já que PD e A3 

tentam compreender um ao outro por meio de mecanismos de interrogação. 
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Do ponto de vista de ensino-aprendizagem, o processo de ZPD pauta-se no 

mecanismo de interrogação de PD para reapresentar um conhecimento já 

discutido em outras aulas (as cores). Pela articulação de entrelaçamento das falas 

“PD: como é preto... preto em inglês?” e “Alunos: black...”, alunos e professor 

relembram as aulas anteriores. No entanto, PD não amplia as possibilidades do que 

os alunos poderiam explorar sozinhos para além da espontaneidade de responder 

unicamente ao que o professor inquire. Nesse sentido, Newman & Holzman (2002) 

discutem que o processo de ZPD pode ir além do espontâneo, pode tornar-se 

planejado pelo próprio aprendiz. Ao utilizar o texto “I love my family”, PD poderia 

gerir a aula por meio de perguntas que ancorassem para cima as falas dos alunos 

de acordo com os modelos e histórias de família deles próprios (ENGESTRÖM, 

2004).  A partir da ancoragem para cima, poder-se-iam resolver as confusões 

criadas pela leitura de um texto em inglês. Alunos e professor produziriam maior 

compreensão do texto pelo estudo do próprio histórico e dos problemas de 

compreensão pela ancoragem para baixo. Essas ancoragens feitas por perguntas 

sobre as histórias em família contadas pelos alunos fomentam a criação de 

significados compartilhados sobre a leitura do texto. 

A importância das ancoragens (ENGESTRÖM, 2004) feitas por meio de um 

maior número de perguntas se evidencia na carência de informações vividas pelos 

participantes que se nota no excerto aqui apresentado. Essa carência se explicita 

quando A3 repete a pergunta de PD “what is the color?”. A pergunta é repetida 

como se fosse orientação de PD, e como mecanismo nominal para encadear a 

continuação da aula. Esse mecanismo nominal contribui para produzir uma 

participação pertinente para aquele momento da organização temática. O 

professor, então, pergunta “Qual é a cor do cachorro?”, dessa vez o mecanismo de 

interrogação de aprofundamento do assunto está em português. O aluno A2 

pergunta com um mecanismo de interrogação de sim ou não “preto?”. PD insere um 

mecanismo de interrogação de escolha única “como é preto... preto em inglês?”, logo 

em seguida usa mais um mecanismo de interrogação de escolha única “E branco?”. 

As interações por perguntas de sim ou não geram outro mecanismo nominal por 

parte dos alunos “white...” como elemento de encadeamento da interação. A 

organização temática se desenvolve novamente, e o foco sequencial concentra-se 



112 
 

em quatro mecanismos nominais de significação coletiva “preto”, “black”, “branco” 

e “white”. 

O ensino-aprendizagem se inicia por questionamentos, mas não progride 

para análise histórica, modelagem de soluções, exame da modelagem, 

implementação, reflexão e generalização do conhecimento (VIRKKUNEN, 2006). O 

processo de expansão do conhecimento e da ZPD fica estagnado na primeira fase 

do ciclo de aprendizagem expansiva. O conhecimento cotidiano sobre família 

poderia ser explicitado por role plays, e atividades habituais para introduzir a aula 

(VIGOTSKI, 1934/2001; NEWMAN; HOLZMAN, 1993/2002; PRETINI, 2011). Os 

alunos poderiam vivenciar o texto por meio de suas histórias, que encenariam por 

um role play proposto por PD para falar da família, e para compreender o texto “I 

love my family”. 

Para responder ao que os alunos disseram sobre as cores do cachorro 

descrito no texto, PD utilizou um mecanismo de valoração apreciativa da 

participação dos alunos: “muito bem...”. Do ponto de vista do plano organizacional, 

a expressão “muito bem...” indica que a aula teve o desenvolvimento desejado pelo 

PD. 

Ao refletir sobre a contribuição para o desenvolvimento do ensino-

aprendizagem de língua inglesa e o desenvolvimento das crianças para aprender 

inglês, pode-se dizer que a aula diminui a potência de agir (SPINOZA, 1677/2009) 

de todos. A aula oferece poucas oportunidades de discutir aspectos culturais e 

sociais implícitos nos textos propostos e correntes em sociedade. Por uma 

perspectiva sócio-histórico-cultural, essas aulas contribuiriam para debater sobre 

o dia a dia, e para a apropriação do conhecimento científico do inglês como língua 

estrangeira (LIBERALI, 2009; 2012). Isso é feito de forma descontextualizada e 

desconectada da vida dos alunos como explicitado nos excertos “então é branco e 

preto?” e “isso escreve aqui oh”. Os excertos materializam uma preocupação em 

traduzir pelo mecanismo de interrogação “PD: black. E branco?” e o mecanismo 

nominal de retomada da significação coletiva “Alunos: White...”. 
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PD se atem e atende às disposições da Secretaria Municipal de Educação em 

que trabalha ao seguir a organização curricular proposta por esse órgão municipal. 

Entretanto, PD desconsidera as necessidades do contexto em que os alunos do 3º 

ano do Ensino Fundamental 1 convivem, quando preparava suas aulas. A previsão 

de uma questão guia para nortear as aulas precisava ser planejada, pois a 

preparação de aulas centrava-se em conteúdos de tradução inglês-português e 

português-inglês. E a possibilidade de organizar brincadeiras, role play ou 

performance foram pouco consideradas na proposta de aula, aqui apresentada. 

PD e os alunos do 3º ano do Ensino Fundamental 1 tinham como objeto da 

atividade de aula de 15/08/2012 a tradução. Segue-se a análise e interpretação 

das duas aulas de inglês que aconteceram depois dos encontros informais de 

formação. Apresenta-se a produção do objeto e o compartilhamento dos resultados 

da atividade de aula. A análise inicia-se por uma descrição das aulas, e prossegue 

pela análise e interpretação dos dados produzidos. 

Nas aulas do dia 24/10/2012, 28 alunos compareceram. As aulas se 

iniciaram por um relato do que os alunos do 3º ano do Ensino Fundamental 1 

fizeram nas aulas do dia 10 de outubro de 2012. PD relatou que ele e os alunos 

terminaram de completar a Task 0: Permanent song. A Task 0 propiciava escutar a 

música permanente (Let’s go to market”) da sequência de tarefas, e completar os 

espaços em branco com os nomes das frutas que constam na letra da canção. Além 

de completar a música permanente, os alunos e o PD também fizeram uma tarefa 

de reconhecimento das frutas por meio de um quadro, Task 2: Learning some 

fruits names. Esse quadro era completado com os nomes das frutas de acordo com 

os desenhos. A importância de relatar o que alunos e PD fizeram na aula anterior 

era de manter a organização do tempo didático e enfatizar a proposta das aulas 

sequenciais para os alunos (LERNER, 2002). 

Nas aulas de que proveem os excertos que se seguem, PD, após 

cumprimentar os alunos, propôs que cantassem a música permanente. A música 

permanente da sequência de tarefas proposta para este estudo, tem como título 

“Let’s go to Market”, e o tema é comprar frutas na feira. A proposta de PD para os 

alunos era a de retomar o quadro da Task 2: Learning some fruits names para 
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participar de um role play. O quadro da task 2 possibilita o reconhecimento das 

frutas e os nomes delas em inglês, ele prepara os alunos para participarem do role 

play de comprar frutas, que é parte da tarefa 2. Alunos, PD e PP participariam de 

um role play sobre comprar frutas. Usaram expressões como: “Good afternoon! Do 

you want to buy some fruits?”, “Yes, I do.”, “No, I don’t.” e “I want to buy some 

____________________.”. PD escreveu as estruturas da aula anterior na lousa, depois 

relembrou o que os alunos e ele começaram a fazer nas aulas anteriores. PP 

abandonou o papel de cinegrafista e foi até a frente da lousa, pediu a atenção dos 

alunos e mostrou PD dizendo que ele era o vendedor. PD aceitou a proposta de PP 

e repetiu as falas dela para os alunos.  PD e PP fizeram uma encenação de como o 

role play poderia ser feito. Os alunos brincaram em grupos de no máximo quatro 

pessoas (usando as frutas do quadro distribuído nas aulas anteriores) e receberam 

auxílio de PD e da PP para reproduzir o role play. Essa primeira aula durou 50 

minutos. 

Depois de finalizar a tarefa 2, PD deu prosseguimento à aula ao fazer a Task 

3: Using fruits to produce energy da sequência de tarefas. Essa tarefa era composta 

por um vídeo em que se mostrava um experimento de usar frutas para produzir 

energia elétrica. PD iniciou a apresentação da aula perguntando “O que é Ciência?”, 

e os alunos responderam que era como na feira de ciências em que as pessoas 

apresentam inventos. PD concordou com as respostas e apresentou o vídeo sobre o 

experimento. PD pediu às crianças que indicassem as frutas usadas para o 

experimento. Logo depois, PD e os alunos organizaram um pequeno texto. O texto 

estava impresso em um pedaço de sulfite e foi entregue aos alunos depois de eles 

assistirem ao vídeo pela primeira vez. O pedaço de papel continha frases 

embaralhadas em que se descreviam os passos de realização da experiência. 

Depois de assistirem pela terceira vez, PD foi até as carteiras dos alunos ver como 

organizaram o texto e encerrou as aulas do dia. 

PD, PP e alunos participaram das aulas vivendo papéis de enunciação como 

ouvintes e oradores. Todos tiveram oportunidades para “reagir e interagir” 

mediante as “propostas” que foram sendo apresentadas durante as aulas. PP e PD 

encenaram o role play proposto para a primeira parte das aulas pelas falas “PD: Do 

you want to buy some fruits? ((mostra vários recortes com figuras de frutas em 
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cima de uma carteira))” e “PP: I want to buy oranges... ((pega um recorte com a foto 

de laranjas e mostra para os alunos))”. PD deixa de ser professor para viver o papel 

de vendedor e PP deixa de ser cinegrafista para ser consumidora. PD e PP 

incentivaram a troca de papéis de alunos para feirantes e consumidores. Todos os 

participantes das aulas do dia 24/10/2012 trocaram de papéis e reagiram de 

acordo com o papel que ocupavam no role play. 

Aula da 3ª parte da tarefa 2 

24/10/2012 

0:11:42 à 0:12:28 

((PP apoia a filmadora em uma carteira e se direciona para onde está PD)) 

PP: people... pay attention (frase exclamativa)) the teacher is the vendor… ((indica 

a palavra “vendor” na lousa enquanto fala e depois aponta para PD)) right? 

((balança a cabeça afirmativamente enquanto olha para os alunos)) and I... I’m the 

costumer... ((indica a palavra “costumer” na lousa e depois coloca a mão no colo 

para indicar quem é a pessoa que vai comprar)) do you remember? Pay attention 

(frase exclamativa) 

PD: ok... oh (frase exclamativa) I’m the vendor... I’m... I’m the vendor... she is the 

costumer... ok? 

Alguns alunos: ok… 

PD: oh (frase exclamativa) do you want to buy some fruits? ((mostra algumas 

figuras de frutas recortadas e colocadas em cima de uma carteira)) 

PP: I want to buy (frase exclamativa) I want to buy oranges… ((mostra a figura 

que representa a fruta para os alunos)) right? 

A3: comprar uma fruta... 

PP: ((sorri)) did you understand? ((PD indica com as duas mãos como os alunos 
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precisam fazer)) ((fala em tom baixo e incompreensível dirigindo-se a PD)) pay 

attention... ((balança ambas as mãos para baixo)) one more time... 

((alunos falam todos juntos, mas não é possível distinguir todas as falas; o assunto 

parece ser como participar da brincadeira ou da aula)) 

A10: quer ajuda? ((direciona a pergunta para PP e PD, mas eles não escutam)) 

PP iniciou sua participação nas aulas saindo do papel de cinegrafista e 

tomando o papel de professor de PD por um mecanismo de troca de turno pelo 

aspecto da tomada de turno “people... pay attention (frase exclamativa)”. PP 

continuou seu discurso por duas articulações discursivas de apresentação de tese 

“the teacher is the vendor…” e “I’m the costumer...”. Por essas articulações, PP queria 

explicar como os alunos participariam do role play. PD retomou a fala pelo 

mecanismo de troca de turno com uma tomada de turno “ok... oh (frase 

exclamativa) I’m the vendor... I’m... I’m the vendor... she is the costumer... ok?”. Por 

duas articulações discursivas de espelhamento, “I’m the vendor... she is the 

costumer... ok?”, PD deu prosseguimento à aula pela organização temática proposta 

por PP. Os dois aspectos discursivos de desenvolvimento, “I’m the vendor...” e “she 

is the costumer... ok?”, promoveram a continuação das aulas. 

PP desrespeitou a divisão de trabalho proposta para as aulas do dia (MARX, 

1845/1999; ENGESTRÖM, 1987), pois seu papel era de cinegrafista, e ela trocou de 

papel sem ser convidada pelos outros participantes das aulas. PD, por sua vez, 

quando tomou o turno de PP, pareceu estar com sua potência de agir diminuída, 

visto que PP refreou e excluiu os esforços (SPINOZA, 1677/2009) dele para 

explicar aos alunos como participar do role play. 

Apesar da ação individual de PP e desconsideração pelos significados 

criados no grupo da atividade das aulas (LEONTIEV, 1977), PP e PD uniram forças 

para encenar o role play, e essa união de esforços pode ter aumentado a potência 

de agir (SPINOZA, 1677/2009) de todos os sujeitos das aulas, pois todos se 

inteiraram da proposta da tarefa de role play para vender e comprar frutas.   
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A10 fala “ah! pegou a fruta! ((aponta para a mão de PP com a figura da 

laranja nas mãos))” e PP diz “Did you understand?”, A10 parece compreender que 

eles poderiam participar do role play da mesma forma que PP e PD. A tensividade 

retórica de se propor uma vivência de ir à feira em sala de aula, criou conflitos 

conceituais de como participar da proposta de role play. 

A5 diz em tom baixo “é pra pegar a fruta pôr aqui em cima e vender...” e A1 

responde “A::::::::::::::...! ((sugere que compreendeu o que foi dito por A5))”, A5 com 

sua fala propõe para A1 um modo de interagir nas aulas. Os alunos refletiram 

sobre um feixe de possibilidades argumentativas totalmente novas para participar 

das aulas. Mais tarde A5 e A1 interagem no role play do seguinte modo: “A1: I want 

to buy... I want to buy... ((mostra as figuras de frutas))” e A5 indica com um dos 

dedos a figura das bananas.  A1 utiliza a expressão de resposta do role play, mas 

tenta vender as frutas. 

Segue-se o excerto que explicita as interações entre os alunos para 

participar do role play proposto por PD e PP. 

Aula do dia 24/10/2012, 3ª parte da tarefa 2 

0:13:44 à 0:14:34 

PD: psiu... ok (frase exclamativa) Let’s go (frase exclamativa) ((PD fala e balança as 

mãos para cima e para baixo indicando que os alunos se levantem e formem 

grupos)) 

A3: Let’s go... 

A10: /vamô começar (frase exclamativa) ((fala e agita as mãos como o PD; 

enquanto A14 organiza os recortes de figuras das frutas para fazer o que foi 

encenado por PD e PP)) 

PP: try it (frase exclamativa) ((direciona a fala para grupo de A10, A14, A15 e 

A16)) 



118 
 

A14: melons… ((escolhe outro recorte)) mangoes... bananas… 

A10: want to buy (...) ((entrega uma figura para A14)) 

A14: apples? ((pega a figura)) quatro reais ((sorri)) 

((A10 pega dinheiro imaginário no bolso e paga pela compra; A14 recebe 

sorrindo)) 

((A10, A14 e A15 continuam a brincadeira)) 

A14: dois reais... ((entrega um recorte para A15)) 

A10: quem dera isso fosse de verdade... 

A14: esse é o preço... 

((A15 paga com dinheiro imaginário)) 

A14: melons... melons... ((entrega dois recortes para A16 e ele paga pelas frutas)) 

dois reais e noventa centavos... ((recebe o dinheiro e sorri)) 

PD pediu que os alunos começassem o role play ao usar o mecanismo verbal 

“let’s go”. A3 repetiu “let’s go” como mecanismo de coesão nominal para retomar a 

fala de PD. Esse mecanismo nominal não organizou o discurso por não ser 

pertinente à fala de PD, mas efetivou uma participação. No fundo da sala, A10 

chamou seu grupo para começar com um mecanismo de coesão verbal material de 

simultaneidade “/vamô começar”. PP pediu que tentassem usando o mecanismo de 

coesão verbal de simultaneidade “try it”. A14 retomou o assunto utilizando um 

mecanismo de coesão nominal “mangoes... bananas...” para organizar o discurso de 

forma a desenvolver o tema. A10 lançou mão do mecanismo verbal “want to buy” 

para exprimir o desejo de comprar as frutas. A10 continuou a fala de A14 de forma 

pertinente e proporcionou desenvolvimento discursivo pelo mecanismo de 

interrogação de sim e não “apples?”.  Esse mesmo mecanismo de interrogação 

configurou-se como um aspecto discursivo de pedido de apresentação de 

esclarecimento. Essa pergunta propiciou a A10 uma articulação de entrelaçamento 
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das falas dizendo “apples?”. Logo depois, acrescentou a informação de preço por 

um mecanismo nominal de retomada “quatro reais”. 

A atividade vivenciada na aula começou a tomar forma no grupo em que PP 

filmava. A14 se colocou como vendedor, um dos sujeitos da feira. A10 encarnou o 

comprador: escolheu comprar e pagar. O objeto compartilhado de todos os 

participantes é o de comprar e vender frutas. As regras foram reproduzidas de 

atividades reais de feira. A divisão de trabalho foi definida pelos alunos-

participantes do role play. A comunidade composta por pais e comunidade escolar 

esteve implícita na atividade dos dois meninos (VIGOTSKI, 1934/1998; LEONTIEV, 

1977; ENGESTRÖM, 1987; 2003; 2007; 2008; 2011). O role play (PRETINI, 2011) 

satisfez o desejo de participar da aula de inglês (VIGOTSKI, 1936/1998). 

Dando sequência a organização temática, A10 comentou sobre o role play 

com um mecanismo verbal “quem dera”, apesar de a fala não desenvolver os 

discursos do grupo de alunos, A10 estabeleceu conexões do role play com a vida 

real. A14 continuou com os mecanismos nominais “melons... melons” e “dois reais e 

noventa centavos...”. A14 organizou um discurso pertinente para desenvolver o dos 

outros participantes do grupo. O aluno usou um enfoque científico ao usar a língua 

inglesa para ouvir e falar das frutas e dos pedidos de compras.  Da mesma forma 

que A14 manteve o enfoque prático quando usou os preços que já ouviu em suas 

vivências e em outras atividades. 

Os conceitos cotidianos se entrelaçaram com os conceitos científicos na 

tarefa de comprar e vender na feira. Os alunos partiam de suas generalizações 

sobre a feira para participar da brincadeira pelas instruções do professor-docente 

(VIGOTSKI, 1934/1998). Na aula do dia 15/08/2012, os conhecimentos 

permaneciam divorciados, pois o inglês partia da tradução e era considerado como 

conhecimento científico, e os conhecimentos cotidianos eram desconsiderados. Na 

proposta de sequência de tarefas deste estudo, a potência de agir (SPINOZA, 

1677/2009) dos participantes aumenta pela proposta de ensino-aprendizagem 

pautada em Atividades Sociais, pois os alunos compõem conhecimentos científicos 

da língua inglesa e embasam os conhecimentos científicos nos conhecimentos 

cotidianos de ir à feira. 
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PD, PP e os alunos participantes passaram por um processo de expansão da 

atividade de aprendizagem nas aulas propostas no dia 24/10/2012 (ENGESTRÖM, 

1999), pois acessaram os conhecimentos individuais e coletivos para realizar o role 

play. Percebe-se essa expansão da aprendizagem pelas falas de A14 e A10, A14 se 

expressa pelo mecanismo nominal de retomada de significação “melons…” e A10 

responde pelo mecanismo verbal de processo material “A10: want to buy (...)”. A 

organização temática de desenvolvimento proposto por A14 e A10, nas falas acima, 

relembram outras atividades de feira livre de que já tinham participado. Na 

perspectiva oferecida por esta pesquisa, participar de aulas em inglês como língua 

estrangeira, resvala por ver o inglês como instrumento discursivo de comunicação 

em busca de um novo modo de articular e compreender as aulas. E com um novo 

olhar possibilitado por essa vertente PD, alunos-participantes e PP reconfiguram a 

atividade das aulas de inglês (ENGESTRÖM, 2004). 

Nesta seção foi feita uma apresentação do objeto da gestão deste estudo. 

Foram apresentados excertos de três aulas. Uma em 15/08/2012 filmada antes de 

se iniciarem os encontros informais de formação, e duas filmadas em 24/10/2012 

após o início dos encontros informais de formação. Na próxima seção discute-se a 

gestão dos encontros informais de formação para refletir sobre o processo de 

formação de professores em Cadeia Criativa. 

4.2 Gestão dos encontros informais de formação 

Na seção anterior, a análise e interpretação do objeto de gestão deste 

estudo são feitas para discutir o processo de gestão dos encontros informais de 

formação. Com o intuito de desenvolver a proposta de analisar a gestão dos 

encontros informais de formação, retoma-se novamente o objetivo de pesquisa 

para proceder à análise. O objetivo desta pesquisa é compreender criticamente o 

processo de gestão das atividades de encontros informais de formação e sua 

possível contribuição para as aulas de inglês como língua estrangeira para alunos 

de uma turma de 3º ano do Ensino Fundamental 1 em contexto de escola pública.  

Para tanto, segue-se a seguinte pergunta de pesquisa: Como se organizaram os 

encontros informais de formação, que tinham como objeto a transformação do 

modo de ensino-aprendizagem de inglês, para Ensino Fundamental 1? Nesse 
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intuito, apresentam-se excertos de quatro encontros informais de formação: 

18/08, 02/09, 09/09 e 30/09/2012. 

No encontro informal de formação do dia 18/08 foi feita uma performance 

em que PP era professora de inglês do 3º ano do Ensino Fundamental 1 e PD era 

aluno. No encontro informal de formação de 02/09 elaborou-se um plano de 

gestão para organizar as ações de PD e PP. Em 09/09, PD e PP usaram o encontro 

informal de formação para discutir formação crítica e treinamento de professores. 

Por fim, no encontro informal de formação de 30/09/2012, discutiu-se as aulas do 

dia 26/09, e prepararam-se as aulas ministradas no dia 24/10. 

 Esta seção é organizada por apresentações de descrições gerais dos 

encontros informais de formação, análise e interpretação de quatro excertos dos 

quatro encontros. 

O primeiro encontro informal de formação aconteceu logo após a aula do 

dia 15/08, em 18/08. A professora-pesquisadora e o professor-docente tiveram o 

primeiro encontro informal de formação e esse encontro durou uma hora. Nesse 

encontro, PD e PP performatizaram (NEWMAN; HOLZMAN, 2002) uma aula de 

inglês como se PP fosse o professor-docente e PD fosse um dos alunos do 3º ano do 

Ensino Fundamental 1. Para a performance, PP levou duas tarefas impressas, Task 

0: Permanent song e Task 1: My teacher goes shopping for fruits, entregou as folhas 

a PD para que participasse da aula. 

PP iniciou a performance de aula mostrando os desenhos na primeira folha, 

e PD fazia perguntas sobre como realizar as tarefas. Enquanto mostrava as figuras 

de frutas, PP descrevia o formato, cores e sabores. PP interagia pedindo mais 

informações sobre as frutas. Ao terminarem de olhar e comentar as figuras, PP 

tocou um vídeo da música trazida como exemplo de uma tarefa permanente. PD fez 

perguntas do que precisava fazer e PP propôs que ele escutasse a música para 

completar os espaços em branco na letra.  

PP e PD escutaram a música duas vezes e, enquanto PD escutava e 

completava, PP cantava a música. Quando terminaram a tarefa de escutar a música, 

PP pediu a PD para pintar os desenhos de frutas das duas folhas entregues. Depois 
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leu um relato de um professor e sua ida à feira, PD repetia a leitura de PP. Depois 

da leitura, PP mostrou as frutas e os preços e pediu que PD somasse os valores 

gastos na feira. PD calculou e percebeu que a personagem não tinha recebido o 

troco adequado; então, discutiram sobre a diferença de valores em dinheiro. PP 

encerrou a encenação e perguntou a PD o que ele pensava sobre a aula. PD falou 

sobre a importância de sequenciar as aulas e pediu para usar as aulas usadas na 

encenação. PP e PD discutiram sobre Atividade Social como matriz curricular para 

as ações didáticas em sala de aula. PD assentiu a proposta de PP em usar a 

atividade de ir à feira para ser a questão guia da sequência de tarefas que iriam 

preparar. 

Esse encontro informal de formação foi marcado pela participação de PP 

como apresentadora e mestre dos raciocínios, pois apresentou a proposta de 

performance e a aula. Percebe-se o tipo de participação de PP pelas falas “você vai 

se comportar como aluno...” e “mangoes... yes... it is very... very deliciou... delicious... 

it’s round... ((mostra com as mãos uma forma oval)) é::: let me see ((mostra o 

tamanho da fruta com as duas mãos)) yes, this kind...”. PD vivendo o papel de aluno, 

limitou-se a fazer perguntas “eu não conheço isso daqui? ((mostra o desenho de 

uma das frutas))” e “isso aqui é o que o homem tá vendendo?”. Mesmo pela proposta 

de perguntar à professora, PD teve uma participação de ouvinte capaz de reagir e 

interagir diante de propostas. PP e PD abordaram os temas das interações por 

meio de conceitos fluidos e em acordo com os pensamentos de ambos 

participantes.  Esses conceitos fluidos foram expressos pelas falas “PD: o cara fala 

o nome das frutas na música... eu gostei...”, “PP: in the next class... we can... we can 

sing this song?” e “PD: eu quero ouvir essa música na próxima aula”. Segue-se um 

excerto para exemplificar as interações dos participantes e para ser analisado e 

interpretado. 

Encontro informal de formação de 18/08/2012 

21:28 à 24:40 

PP: ok... so... pay attention.... I bought bananas... three reais... 
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PD: three reais... 

PP: do you know? ((meneia a cabeça afirmativamente enquanto fala)) plus 

((desenha um sinal de mais ou soma no ar)) five reais... ok? So... then... seven 

reais... and then... plus... five reais ((movimenta as mãos enquanto fala)) 

PD: uhm... 

PP: I need... you... a:::adict all numbers... and... ta:: talk to me ((coloca a mão no 

tronco de seu corpo)) the result... 

PD: result... é pra eu somar professora? 

PP: yes:::::: perfect... (meneia a cabeça afirmativamente enquanto responde)) 

PD: somar os números? 

PP: yes...  

PD: ((fala em tom baixo e não é possível transcrever)) quinze... vinte... vinte e 

dois... vinte e seis... trinta e um... trinta e cinco... trinta e oito... mais oito... quarenta 

e seis... professora... 

PP: perfect... ((meneia a cabeça afirmativamente)) 

PD: coloca aqui... professora? 

PP: yes... right here... 

PD: pode pôr a caneta ou a lápis? 

PP: yes... ((faz sinal com as mãos para PD não trocar a caneta pelo lápis)) it’s 

perfect... ok... so... I.... I did a question for you... I had fifty reais...ok? 

PD: uhm... 

PP: and then... all... my:::my shopping is forty six reais... ok? 
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PD: uhm... 

PP: but... I didn’t bring any money to my home ((gesticula enquanto fala para 

demonstrar o que está dizendo)) 

PD: uhm... 

PP: is it ok? what do you think? yes... or no? 

PD: professora... deixa eu.... é::: eu tinha cinquenta reais... é isso? 

PP: yes... 

PD: aí, eu gastei quarenta e seis... 

PP: ok... but I don’t... 

PD: ai... aqui tá perguntando... 

PP: I didn’t bring any money... 

PD: aqui tá perguntando se sobrou dinheiro... ah... tá... 

PP: yes... I didn’t bring... I go... I went to my home... without money... ((faz gestos 

para demonstrar que estava sem dinheiro)) 

PD: uhm... 

PP: is it right? Or is it wrong? what do you think? 

PD: uhm:::: 

PP: let me try in another way... I bought my fruits... and then... I don’t bring... I 

didn’t bring money to my home... 

PD: to my home... 

PP: yes... I’d... I’d... ((incompreensível)) some Money to my home? 



125 
 

PD: no... it’s wrong... 

PP: yes... no... it’s wrong... why? ((movimenta as mãos como sinal de quem 

pergunta)) tell in Portuguese or in English... 

PD: porque sobrou quatro reais... professora... 

PP: yes... 

PP organiza o eixo temático da aula pelo mecanismo nominal “PP: ok... so... 

pay attention.... I bought bananas... three reais...”. PD articula seu discurso ao de PP 

pelo espelhamento “three reais...”. A gestão do encontro informal de formação, a 

partir da performance (NEWMAN e HOLZMAN, 2002), foi feita com o intuito de 

mesclar os sentidos de PD e PP sobre os valores em dinheiro das frutas. A 

estrutura da atividade de fazer compras na feira foi revista e para isso PP lançou 

mão da moeda corrente no Brasil para recriar a situação de comércio. E, por meio, 

da linguagem expressa nos mecanismos nominais “bananas” e “reais”, PP e PD 

foram recriando experiências de vida sobre ir à feira (VIGOTSKI, 1936/1998). O 

tipo de gestão proposto para o encontro informal de formação é explorar o 

contexto do dia a dia para recriar experiências (CLOT, 2007). 

PP construiu em seu discurso articulações para apresentar a defesa de uma 

ideia, se o troco estava adequado ou se tinha sido inadequado. Em primeiro 

momento, PP usou dois mecanismos verbais materiais “I need... you... a:::adict all 

numbers...”, o significado da palavra addict é usado em um contexto diferente do 

que se utilizaria normalmente por quem conhece a língua inglesa. No entanto, PD 

percebeu o que PP quis dizer por conta do mecanismo nominal de retomada de 

significação coletiva “result” falado por PP e articulado por um espelhamento feito 

por PD.  PP apresentou as articulações de defesa de tese por meio das falas “ yes... I 

didn’t bring... I go... I went to my home... without money... ((faz gestos para 

demonstrar que estava sem dinheiro))” e “let me try in another way... I bought my 

fruits... and then... I don’t bring... I didn’t bring money to my home...”. As falas 

explicitaram o desejo de defender uma tese pelos mecanismos verbais de processo 

material “didn’t bring”, “bought” e um mecanismo verbal de processo mental “let 

me try in another way”. PP mostra as bases de sua defesa por exemplos de ações 
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físicas e mentais. PP organiza o discurso para gerir a performance de forma 

pertinente, mas o uso inadequado da língua inglesa contribuiu para gerar 

respostas não pertinentes por parte de PD. Essas falas não pertinentes 

materializaram-se pelos mecanismos nominais que respondem às perguntas de PP 

“PP: and then... all... my::: my shopping is forty six reais... ok?, “PD: uhm...”, “PP: but... I 

didn’t bring any money to my home ((gesticula enquanto fala para demonstrar o 

que está dizendo))” e “PD: uhm...”. 

As questões da ZPD propiciadas pela gestão do encontro informal de 

formação também são pontos a serem discutidos sobre esse excerto. A proposição 

da aula tem um tom impositivo como nas propostas de design experiment 

discutidas por Engeström (2011) como modos que desconsideram os sujeitos dos 

contextos de pesquisa. PP leu um relato com PD, fez a proposta de discutirem o 

texto em sua dimensão de significado compartilhado. PP propiciou momentos para 

PD calcular e essa oportunidade se materializou pelos mecanismos nominais da 

fala “PD: ((fala em tom baixo e não é possível transcrever)) quinze... vinte... vinte e 

dois... vinte e seis... trinta e um... trinta e cinco... trinta e oito... mais oito... quarenta e 

seis... professora...”. PD precisou refletir sobre a principal preocupação do relato, o 

troco das compras. Isso se materializou pelas falas: “PP: yes... I didn’t bring... I go... I 

went to my home... without money... ((faz gestos para demonstrar que estava sem 

dinheiro))”, “PP: Is it ok? what do you think? yes... or no?”, “PD: no... it’s wrong...” e 

“PD: porque sobrou quatro reais... professora...” e essas materialidades linguísticas 

se expressaram pelos mecanismos de interrogação “Is it ok?” e “what do you 

think?”. Também são expressos pelo mecanismo nominal “quarenta e seis...” que 

organizou a temática de forma pertinente. PP fez perguntas para criar a ZPD 

(VIGOTSKI, 1934/1998; NEWMAN & HOLZMAN, 2002) a partir dos conhecimentos 

de mundo de PD para criar significados compartilhados por ambos na 

performance. PP e PD geriram o encontro informal de formação para vivenciar 

outras formas de ministrar aulas, sem a preocupação central na tradução e 

construíram conhecimentos juntos durante a performance. No entanto, a aula para 

performance, ainda traz muitos resquícios de busca por um resultado único 

(NÓBREGA, 2004). Ressalta-se, nesta análise, que os problemas de conhecimento 

do idioma inglês e uma mescla feita entre uma proposta de sequência de tarefas 



127 
 

com base na Atividade Social como estruturante curricular e aulas mais 

tradicionais atrapalham a compreensão da proposta. Enfatiza-se, também, a 

importância da performance para formar professores, pois esses momentos podem 

ser vividos depois pelos participantes. Essa afirmação ficará mais evidente a partir 

das análises e interpretações que se seguem. 

Nos excertos do dia 18/08, foram discutidas a importância da performance 

para gerir e o processo de desenvolvimento de formação vivido por PD e PP. Agora, 

passo a discussão do encontro informal de formação de 02/09/2012 para embasar 

as ações de preparar as aulas de inglês. 

O encontro informal de formação do dia 02/09/2012 foi composto por duas 

horas divididas por uma pausa para tomar um café. Na primeira parte, PD e PP 

trataram de temáticas sobre a gestão dos encontros. Abordaram-se, os sentidos e 

os significados sobre o que é um encontro informal de formação e sobre o 

propósito de participar dos encontros. Discutiram um modo de organizá-los, os 

modos de estudar e os materiais de estudo, a organização de tempo, a discussão do 

contexto e dos sujeitos para os que se formariam e como dividiriam o trabalho. A 

divisão do trabalho foi pensada por PD e PP como momentos compartilhados para 

trabalhar na confecção da sequência de tarefas. PP ficou responsável por trazer 

textos e vídeos para incrementar a sequência. PD ficou responsável por ponderar 

sobre o uso dos materiais propostos por PP.  Durante a primeira hora, foram 

mostrados slides sobre organização de gestão, leu-se todos eles, discutiram os 

sentidos de cada um sobre gestão para logo depois convergir para um significado 

criado conjuntamente na discussão. 

Na segunda parte discutiu-se a uma apresentação de slides sobre algumas 

visões de ensino-aprendizagem de língua estrangeira e língua materna no Brasil. 

PP discorreu sobre os significados de seu grupo de pesquisa sobre o ensino-

aprendizagem. A partir dos sentidos expostos por PP, PD e PP fizeram tentativas de 

construírem significados compartilhados a respeito daquelas perspectivas. PP 

dedicou atenção especial a explicar como acontecia o ensino por meio das 

Atividades Sociais, e debateu-se a aplicação no contexto em que PD atuava. O 
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encontro informal de formação se encerrou por um acordo em trabalhar 

conjuntamente para criar a sequência de tarefas. 

A seguir, será apresentado um excerto do encontro informal de formação do 

dia 02/09/2012. O excerto faz referência à primeira parte do encontro informal de 

formação. Essa parte foca a organização dos demais encontros informais. PP 

expressa essa intenção pela fala “agora a gente vai pensar nos nossos encontros... o 

que a gente espera? Vamos falar dos seus primeiro...”. PD e PP têm papéis 

enunciativos bem definidos e pouco fazem o intercâmbio entre esses papéis. PP 

assumiu o papel de sujeito argumentante. Ao usar falas como: “o que você espera 

desses encontros? O que você quer fazer aqui?” e “para discutir o que? A sequência 

didática?”, PP articula as ideias dos discursos para formar a defesa de sua proposta. 

Os mecanismos de interrogação “o que” e “para quê” marcam as articulações de 

pedidos de definição para apresentar a defesa do que pretende. Nas falas, “eu vou 

te mostrar o que eu preparei /pra hoje... /pra gente poder fazer esse projeto de 

gestão...”. 

Nesse sentido, é possível afirmar que havia uma proposta pronta, e mesmo 

que os mecanismos de interrogação possibilitassem questionamentos reais, aqui 

há uma tentativa de design experiment (COBB et al., 2003 apud ENGESTRÖM, 

2011). PP estabeleceu o que iam fazer, e não aceitaria a colaboração crítica de PD. 

PD fez o papel de ouvinte para tirar dúvidas e falar de sua prática profissional e 

anseios. Quando PD expressou suas expectativas pelas falas “eu espero tanta 

coisa...”, ele abriu mão de ter um papel mais crítico e aceitou o que os encontros 

informais de formação poderiam propiciar. 

A potência de agir de PD e PP parece ter sido aumentada pelo debate de 

organização da gestão dos encontros informais de formação. PD manteve uma 

postura de ouvinte e projetava-se nas falas de PP. Nesse encontro, existe um 

princípio de formação colaborativa, pois há troca de informações, exteriorização 

dos desejos pessoais e profissionais, proposta de ações conjuntas para desenvolver 

a atividade de formação de PD e PP (GUERRA, 2012). Esse encontro informal de 

formação, porém, não chega a ser crítico ou colaborativo, pois o modelo da 

formação é moldado mais por PP do que por PD. 
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Segue-se o excerto em que a discussão sobre gestão teve seu maior ápice. 

Encontro informal de formação de 02/09/2012 

0:10:29 à 0:11:47 

PP: agora a gente vai pensar nos nossos encontros... o que a gente espera? Vamos 

falar dos seus primeiro... 

PD: uhum... 

PP: o que você espera desses encontros? O que você quer fazer aqui? 

((silêncio)) 

PP: sem tabu (frase exclamativa) 

PD: eu quero... esperar desses encontros... ah... eu espero tanta coisa... 

((PP ri e faz sinais para PD falar)) 

PD: eu espero desenvolver uma sequência didática em que os alunos consigam 

interagir... aprender mesmo com mais facilidade... uma aula envolvendo a outra... 

/pro aluno mais fácil o aprendizado... sabe porque eles memorizam com mais 

facilidade... 

PP: exatamente... 

PD: é::: o que mais que eu espero? Poder passar para os meus colegas também... 

(...) essa sequência didática... ter uma formação.... uma melhor formação para 

discutir com os colegas  professores sobre esse tema... 

PP: para discutir o quê? A sequência didática? 

PD: discutir... acho que não só a sequência didática... mas assim... a:: os métodos de 

ensino... 

PP: uhum... 
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PP começou a discussão com um mecanismo de conexão de tempo “agora”, 

e por meio dos mecanismos de distribuição de vozes “a gente” e “nos nossos” para 

indicar que PD precisaria se posicionar durante o debate. PD lançou mão de um 

mecanismo verbal mental “vai pensar” na temporalidade de posteridade para 

posicionar o que iriam fazer na primeira parte do encontro. PP introduziu o 

mecanismo de interrogação “o que” para inquirir a opinião de PD e acrescentou ao 

mecanismo verbal “vai pensar” outro mecanismo da mesma natureza, “espera”, só 

que dessa vez na temporalidade de simultaneidade para estabelecer as 

expectativas do pensar para o momento presente. PP continua perguntando sobre 

as expectativas de PD ao utilizar os mecanismos de coesão verbal “vamos falar” e 

“quer fazer”, insiste e rearranja a fala para PD se expor. PP articulou seu discurso 

com questões controversas como “o que a gente espera?”, “o que você quer fazer 

aqui?” para que PD se expressasse. Nessas primeiras falas de discussão, PP ancorou 

seu discurso para cima quando questionou os desejos PD, o momento histórico 

deles na formação, e como agiriam (ENGETRÖM, 2004). 

PD se alicerçou em um mecanismo de distribuição de vozes “eu” para 

expressar a opinião dele e continuou a fala com “espero”, um mecanismo verbal 

mental na temporalidade de simultaneidade para expressar o que desejava que 

acontecesse naquele momento, completou com um mecanismo de valoração 

apreciativa “tanta coisa”. Nesse ponto, PD organizou o discurso para desenvolver 

os mecanismos de articulação de PP, e usou a expressão “eu espero desenvolver 

uma sequência didática”. PD completou com vários mecanismos verbais com 

temporalidade de simultaneidade (“envolvendo”) e de posterioridade (“espero 

desenvolver” e “consigam interagir”) e enfatizou que pretendia trabalhar para 

ensinar-aprender e para compartilhar conhecimento. 

Nas falas “PD: (...) a prefeitura está escassa de formação... de... de teorias que 

abranjam a língua inglesa... a gente não tem um material... a gente não tem recurso 

nenhum...” e “PP: então você acha que talvez um encontro de inglês pudesse ter 

teorias... materiais e...” mostram-se como momentos em que houve uma tentativa 

de articular ideias por entrelaçamento de falas, pois PD e PP fazem uma tentativa 

de discussão sobre o contexto de trabalho de PD. Entretanto, PD e PP organizaram 

a temática das enunciações por caminhos diferentes. PD quer um “método” e PP 



131 
 

quer “uma sequência de tarefas”, dois mecanismos nominais de introdução de 

novos tópicos pelos quais é possível inferir uma tentativa discussão sobre o 

contexto. Os mecanismos nominais de retomada “escassa”, “teorias” e “materiais” 

mostram que necessidades o contexto da pesquisa tem e sugere objetos para gerir 

a atividade de formação. Mesmo assim, PD e PP articularam o design experiment 

proposto por PP. O clima para debate das expectativas de PP e PD serem discutidas 

era favorável, no entanto, a cultura de imposições e individualismos, de que 

proveem os participantes, faz com que se afastem de um processo de gestão mais 

democrático (LÜCK, 2010). O trabalho de PD passaria pelo processo de facilitar o 

contexto em que convive como expressou por meio dos mecanismos de valoração 

“com facilidade”, “mais fácil”, “com mais facilidade”. Na continuação do discurso, PD 

ancora o discurso para baixo, pois se remete ao histórico de seu contexto para 

justificar sua produção na atividade de formação (ENGESTRÖM, 2004). 

PD e PP não conseguiram idealizar um objeto compartilhado para os 

encontros informais, pois não expandiram as propostas de discussões enunciadas 

e analisadas acima. PP e PD deixaram de analisar e questionar a própria prática 

quando desconsideraram os questionamentos feitos por PP. Eles não conseguiram 

discutir e convergir os anseios individuais, visto que os apresentaram durante a 

enunciação, mas não aprofundaram a discussão. Segundo Clot (2007), esse modo 

de agir, pautado em anseios individuais e não nos coletivos causam descontinuação 

à atividade que está sendo realizada. 

A seguir apresenta-se a análise e discussão do encontro informal de 

formação de 09/09/2012. Esse encontro informal teve a duração de duas horas. Na 

primeira hora, PP e PD retomaram os assuntos tratados no encontro informal de 

formação do dia 02/09/2012. No encontro de 02/09, PD e PP fizeram uma 

tentativa de organização dos encontros de formação futuros, estabeleceram datas 

para os encontros e apresentaram as expectativas pessoais para discutir nos 

encontros. Também viram e comentaram slides que tratavam de algumas formas 

de ensinar-aprender língua materna e estrangeira no Brasil. No encontro informal 

de 09/09, PP e PD discutiram o processo de formação de professores, e as 

diferenças de um processo de formação crítica e de um treinamento. Finalizaram o 
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encontro lendo e retificando o que tinham escrito no notebook de PP durante as 

discussões. 

Esse encontro informal de formação se constituiu por uma atuação de PP 

como mestre dos raciocínios, pois propôs quase todos os temas discutidos. Pelas 

falas “preparar aulas de acordo com o que for discutido nesses encontros...” e “tem 

que ser uniformizado... não tem jeito... assim... são dois movimentos...”, PP apresentou 

as ideias principais da discussão por um foco sequencial de conhecimento 

científico, pois suscitou a necessidade de manter o foco na teoria proposta pelo 

mecanismo verbal “discutido” e pelos mecanismos nominais “uniformizado” e “dois 

movimentos”. PD interagiu com PP, mas conservou-se como ouvinte capaz de reagir 

diante de propostas e teses. Os mecanismos de interrogação utilizados por PD para 

PP “você vai... vai dar uma orientação quanto a isso?” e “como é que vai fazer?” 

demonstram as reações dele mediante as propostas de PP. Uma proposta sobre o 

mundo é apresentada por PP "preparar aulas de acordo com o que for discutido". PD 

quer compreender a proposta de mundo pela fala “você vai... vai dar uma 

orientação quanto a isso? Pensando em que trabalhar...”. PD esperava ser conduzido 

a um resultado final por meio da formação e PP deu indícios de que pretendia 

conduzir PD a esse resultado final (DRUCKER, 2005). A análise e discussão acima 

são os aspectos enunciativos do encontro informal de formação, segue-se a 

discussão dos demais aspectos encontrados no excerto a seguir. 

 Encontro informal de formação de 09/09/2012 

0:12:53 à 0:14:38 

PP: preparar aulas de acordo com o que for discutido nesses encontros... 

PD: uhum... 

((silêncio enquanto PP digita)) 

PD: lá... esses professores da rede sempre perguntam... eles têm muitas 

dificuldades em preparar material mesmo ((gesticula enquanto fala)) para aplicar 

na sala de aula... ou seja... você vai... vai dar uma orientação quanto a isso? 
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Pensando em que trabalhar... 

PP: ((meneia a cabeça em afirmativa)) assim... então... 

PD: [material por um tempo determinado um assunto? ou você vai dar um norte? 

vai pegar um tema? ((gesticula com as mão traçando linhas paralelas na vertical)) 

mostrar :pros professores como a partir daqueles temas, eles vão buscar outros 

temas... e montar as aulas deles? como é que vai fazer? 

PP: Tem que ser uniformizado... não tem jeito... assim... são dois movimentos... 

((gesticula com a mão direita)) dois movimentos sempre... o da escola... com as 

necessidades da escola... 

PD: da escola... 

PP: ai... o professor vê o que precisa lá... e vem :pra secretaria de educação... esse é 

meu jeito de ver... é como eu /tô direcionando... chega lá... daí vê a necessidade do 

PD... da PP... da Flávia, etc... junta aquilo... e vâmo vê o que dá :pra fazê... 

PD: a tá... entendi... 

PP: né? E vâmo vê... qual é o papel dos alunos nisso tudo? Isso foi o mais difícil :pra 

eu fazer sozinha... porque só... só assistir a aula não é suficiente... ((PD sorri)) ele 

tem que se modificar com isso... 

PD: o papel do aluno... 

PP: é... nesse processo de formação... 

PD: eu acho assim... oh... um dos... dos itens que eu acho principal para o aluno... é 

a interação deles... 

PP: [uhm... 

PD: com a aula... porque se eles não interagem é porque alguma coisa :tá errada... 

PP: uhum... ((faz silêncio e continua digitando o que PD está falando)) posso 
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colocar ensinar-aprender com as aulas? 

PD: isso... pode... ((fala em voz bem baixa)) 

((PP continua digitando)) 

PD e PP discutiram a formação de professores. PD estava interessado em 

saber que tipo de formação ele ia ter, expressou isso por um mecanismo discursivo 

de foco sequencial em conhecimentos práticos “lá... esses professores da rede 

sempre perguntam... eles têm muitas dificuldades em preparar material mesmo”. Por 

meio dos mecanismos verbais de materialidade “perguntam”, “preparar” e 

“aplicar”, PD expressa os próprios anseios. PD continuou inquirindo sobre o tipo 

de formação oferecida nos encontros por mecanismos de interrogação com 

perguntas de resposta única, “ou você vai dar um norte?”, “vai pegar um tema?”, 

“mostrar :pros professores como a partir daqueles temas... e eles vão buscar outros 

temas... e montar as aulas deles?”. Os mecanismos verbais “vai dar”, “vai pegar”, 

“mostrar”, “vão buscar” e “montar” expressavam as necessidades que PD esperava 

que fossem atendidas por PP. Fica evidente a condição da forma que PP vinha 

propondo a formação, pois PD sentia-se dependente de PP para preparar as aulas 

pela proposta feita nos encontros informais de formação. Pelas falas de PD, é 

possível identificar uma carência de práticas colaborativo-críticas na formação 

(MAGALHÃES, 2001, 2003, 2007, 2009, 2010). 

PP se remeteu aos estudos realizados sobre matriz curricular por 

Atividades Sociais como estruturadoras do currículo (LIBERALI, 2009,2012), 

quando falou “tem que ser uniformizado... não tem jeito... assim... são dois 

movimentos... ((gesticula com a mão direita)) dois movimentos sempre... o da escola... 

com as necessidades da escola...”. O mecanismo discursivo de apresentação de 

esclarecimento, falado por PP, tem como incumbência esclarecer as dúvidas de PD, 

mas PP não possibilita nenhuma alternativa de questionamento das próprias 

práticas para que PD e ela pudessem ancorar as visões e decisões de ambos para 

participar da formação (ENGESTRÖM, 2004). PP começou sua fala por um 

mecanismo de modalização de obrigatoriedade “tem que ser”, mas não explicou a 

PD as implicações de ser um currículo uniformizado ou livre. Além de não 
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responder satisfatoriamente a todas as perguntas de PD, PP muda de assunto por 

duas vezes por mecanismos nominais para introduzir novos tópicos “qual é o papel 

dos alunos nisso tudo?” e “posso colocar ensinar-aprender com as aulas?”. Os 

mecanismos de interrogação não são usados por PP para fomentar a discussão, 

mas para deslocá-la para outras organizações temáticas. PD tentou opinar pelo 

mecanismo conversacional “eu acho assim...” e pelo foco sequencial prático “porque 

se eles não interagem é porque alguma coisa :tá errada.”, mas PP desconversou. 

Após algumas tentativas de responder as perguntas de PP, PD parece sentir 

a sua potência de agir diminuída (SPINOZA, 1677/2009) e desiste de debater pelo 

mecanismo verbal “isso... pode... ((fala em voz bem baixa))”. 

Esse encontro informal de formação pautou-se em seguir as propostas de 

PP que geriu como se a arte de realizar um processo de formação fosse 

exclusividade do formador (MINTZBERG, 2010). PP ofereceu poucas 

oportunidades para construir ZPDs com PD, e PD não exigiu uma formação mais 

criativo-crítico colaborativa, pois PP não discutiu o conceito com ele. 

Após análise do excerto do encontro informal de formação de 09/09/2012, 

segue-se o encontro informal de formação de 30/09/2012. 

Durante o encontro informal de formação de 30/09/2012, PD e PP 

assistiram aos alunos-participantes e PD vivenciando duas tarefas da sequência 

proposta. O vídeo foi gravado em 26/09/2012. Foram ministradas as Task 0: 

Permanent song e Task 1: My teacher goes shopping for fruits. Depois passaram a 

discutir o que aconteceu durante os trechos das aulas assistidas e prepararam a 

tarefa 2 (Learning some fruits names) da sequência de tarefas. Durante a 

preparação, discutiram como fazer a preparação da Task 2 quanto ao conteúdo, à 

proposta da tarefa, às sub-tarefas, e à formatação física da aula. Encerraram a 

preparação confeccionando um roteiro para ministrar as aulas da tarefa 2, este 

possibilitou a abordagem de PD em sala de aula. 

Nessa Atividade Social, a comunidade formava-se com o grupo de pesquisa 

LACE, as pessoas da escola em que a pesquisa aconteceu e os alunos da sala em que 

as aulas foram ministradas. PD e PP eram sujeitos. Eles usaram como instrumentos 
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um vídeo das aulas de PD e dos alunos-participantes e um notebook para preparar 

as aulas. Os instrumentos discursivos são as exposições de ideias. As regras desta 

atividade eram debater formas de preparar aulas e vivenciar aulas de inglês como 

língua estrangeira. PP e PD dividiram o trabalho da seguinte forma: PP gravou e 

exibiu o vídeo das aulas no encontro, transmitiu sugestões dadas pelo grupo de 

orientação, digitou e formatou as ideias para preparar Task 2. A divisão de trabalho 

para PD foi: assistir ao vídeo, comentar as próprias ações e ajudar na preparação 

da tarefa 2. 

Na relação argumentativa desse encontro, PP foi a mestre dos raciocínios e 

PD era o ouvinte que se projetava pela fala de oradora. PD expressou precisar da 

aprovação de PP “PD: :cê achou? foi legal... mesmo?”, ao usar dois mecanismos de 

interrogação de sim e não para pedir a opinião de PP. Em uma fala antes das 

perguntas de PD, PP deixa de questionar criticamente as ações de PD para tecer 

comentários pautados em uma visão de gestão por um único resultado (NOBREGA, 

2004). PP comenta “começa a apresentação da música... mesmo cê/ deu uma 

perdida no rebolado... porque música... por minha causa, mas mesmo assim... foi bem 

legal (frase exclamativa)”. O mecanismo verbal de grau realização “deu uma 

perdida no rebolado...” endossou a preocupação de PP em alcançar o resultado de 

PD falar em inglês durante as aulas. 

Esse encontro informal de formação poderia ser mais produtivo se PP 

pautasse as falas dela nos questionamentos propostos por Engeström (2004): Que 

modelo desejam? Qual a historicidade da atividade? Por que precisam resolver os 

problemas? Como discutem as contradições? PP e PD poderiam ter pensado nos 

modelos que reconheciam para dar aulas. Os dois professores poderiam ter 

analisado o histórico deles como professores. Desse modo, debateriam as 

contradições e proporiam novas soluções. As ancoragens para cima e para baixo 

provocariam outras ZPDs durante o encontro informal de formação, além da que 

PD tinha vivido durante as aulas do dia 24/10/2012. Há uma imposição de ideias 

feita por PP “ah... deu errado aqui... ((gesticula com as mãos)) mas vou continuar... o 

inglês... daí você parou de dar aula em inglês...”. Essa articulação discursiva se 

realiza por mecanismos de apresentação de tese e novamente PP propõe uma 

busca por resultados individuais para atividades que são coletivas. 
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Apesar de o objeto compartilhado ser construído durante o encontro 

informal de formação, PD e PP pareceram diminuir a potência de agir um do outro 

quando PP impunha, e quando PD aceitava (SPINOZA, 1677/2009). Um bom 

direcionamento para o encontro poderia ter sido feito por posicionamentos 

justificados pela teoria e pela prática (MAGALHÃES, 2001), por ancoragens para 

cima na discussão dos desejos de ambos e ancoragens para baixo em momentos 

para relembrar práticas e depois sim começar a atividade de produção das tarefas 

(ENGESTRÖM, 2004). A gestão do encontro informal de formação ficou focado em 

objetivos individuais para colher resultados no fim da atividade vivenciada 

naquele momento (DRUCKER, 2005). 

Abaixo, apresenta-se uma sequência de excertos em que PD e PP 

preparavam as aulas de tarefas, depois há a análise e interpretação dos excertos. 

Encontro informal de formação   30/09/2012 

1:41:04 à 1:43:32 

PD: não eu... ia fazer... eu colocaria as fotos num... como eu poderia falar?(...) ou 

poderia colocar elas na mesinha deles... as frutinhas ((gesticula com as mãos 

mostrando como disporia as frutas sobre a carteira dos alunos)) 

((PP meneia a cabeça afirmativamente enquanto escuta PD)) 

PD: aí a pessoa ia falar... I want to buy... apples ((gesticula com uma das mãos 

indicando uma escolha)) 

((PP escuta e meneia a cabeça afirmativamente)) 

PD: aí ele pega uma fruta... ((enquanto fala gesticula mostrando como os alunos 

poderiam fazer)) 

PP: aí eles podem falar preço... e outras coisas ((fala e gesticula com as mãos)) 

PD: aí as frutas seriam...poderiam ser postas em saquinhos e entregar... aqui... 
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((gesticula e demonstra os alunos entregando as frutas dentro de um saquinho)) 

PP: entendi... você é que tem que conseguir trabalhar... eu só vou filmar... né? 

Nessa fala, “não eu... ia fazer... eu colocaria as fotos num... como eu poderia 

falar? (...) ou poderia colocar elas na mesinha deles ...as frutinhas ((gesticula com as 

mãos mostrando como disporia as frutas sobre a carteira dos alunos))” PD 

direcionou o foco sequencial do discurso para um enfoque de prática. Por meio de 

mecanismos verbais materiais de posterioridade “ia fazer”, “colocaria”, “poderia 

falar”, “poderia colocar”, “ia falar”, “seriam poderiam”, “entregar” marcou como 

gostaria de organizar as ações do role play das crianças na feira. Todas essas falas 

de PD organizam seu discurso de forma que desenvolvem umas às outras para que 

PP se aproprie do que ele está dizendo. PP acompanhou o processo de descrição de 

ações de PD e inseriu a possibilidade “podem falar” como mecanismo verbal 

material de temporalidade e de simultaneidade. PP parecia expressar que 

concordava com PD, pois continuava a desenvolver o discurso dele quando dizia 

“aí eles podem falar preço... e outras coisas”. PP incentiva e demonstra compreensão 

por meio do mecanismo verbal de conexão de simultaneidade “entendi”. PP fez um 

corte do processo de descrição de PD com os mecanismo de coesão verbal “quem 

tem que conseguir trabalhar” e “só vou filmar” em que deixou de desenvolver a 

organização de discurso de PD, como se eximisse da participação na produção de 

conhecimento das aulas. 

A gestão colaborativa do encontro informal de formação seguiu por uma 

organização em que PP avaliava as ações de PD e direcionava como deveriam 

trabalhar impondo um processo de gestão pouco crítico. Pelas palavras de Clot 

(2007), desconsiderou as experiências pessoais de PD. Pelas falas, “PP: aí eles 

podem falar preço... e outras coisas ((fala e gesticula com as mãos))” e “PD: aí as 

frutas seriam...poderiam ser postas em saquinhos e entregar... aqui... ((gesticula e 

demonstra os alunos entregando as frutas dentro de um saquinho))”, na 

preparação de tarefas, tanto PD quanto PP parecem já ter se apropriado do 

conceito de preparar uma sequência de tarefas por meio de Atividades Sociais que 

fazem parte dessa atividade propostos por Liberali (LIBERALI, 2009; 2012). 

Percebe-se pelos mecanismos verbais materiais “falar” “entregar” que PP e PD 
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utilizaram para descreverem como os alunos poderiam utilizar as conversas da 

feira livre para participar do role play. PD e PP idealizaram a preparação das aulas 

vivência de ir à feira, e não só por conteúdos vocabulares e traduções. 

PD descreve a historicidade de uma feira livre e atrela à pratica da atividade 

de aula (LIBERALI, 2012), para tanto usa mecanismos verbais de posterioridade 

“aí as frutas seriam... poderiam ser postas em saquinhos e entregar...”. PP endossa as 

ideias de PD por meio de um foco sequencial prático, enunciado na fala: “aí eles 

podem falar preço... e outras coisas”. Nesta última análise, é possível notar que 

apesar das imposições de PP e de um design experiment para pesquisa que propôs 

no contexto estudado, PP e PD procuraram compor conhecimentos (SPINOZA, 

1677/2009) e agir de forma interdependente (DAVIES, 1990). A cultura que 

imbuiu as práticas de PD e PP, de acordo com a análise acima, parece ser advinda 

de conhecimentos parciais (SPINOZA, 1677/2009) sobre a Teoria da Atividade. No 

entanto, PP e PD buscavam modos de realizar algo que fosse o mais próximo 

possível da teoria, estabelecendo um clima favorável para produzir as tarefas 

(LÜCK, 2010).  

Para finalizar este capítulo, recupero o objetivo deste estudo e a pergunta 

de pesquisa a fim de discuti-los. O objetivo desta pesquisa é compreender 

criticamente o processo de gestão das atividades de encontros informais de 

formação e sua possível contribuição em aulas de inglês para alunos de uma turma 

de 3º ano do Ensino Fundamental 1 em contexto de escola pública. A pergunta de 

pesquisa é: Como se organizaram os encontros informais de formação, que tinham 

como objeto a transformação do modo de ensino-aprendizagem de inglês, para 

Ensino Fundamental 1? 

Nota-se pela análise de dados que professora-pesquisadora, professor-

docente e alunos descortinam novas formas de agir em aulas de inglês como língua 

estrangeira. O objeto dos encontros informais de formação foi parcialmente 

alcançado, pois as aulas tornaram-se menos reprodutivas e mais criativas, pelo uso 

do role play. Nesse sentido, o role play possibilita aos alunos e ao professor-

docente improvisar com base no roteiro, ao passo que em aulas com foco em 

tradução não há como improvisar para ensinar-aprender. No entanto, por questões 
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culturais que vão além dos desejos dos participantes desta pesquisa, as ações dos 

sujeitos das atividades em educação continuam muito impositivas por professores 

e formadores e muito submissa por parte dos aprendizes. Segundo Giroux (1997, 

p.157), existem muitas mudanças nas estruturas educacionais, mas poucas 

incentivam professores e alunos como co-participantes para mudar a gestão 

intelectual e “moral” do mundo acadêmico. A desconfiança de que aprendizes 

possam acrescer, ensinar e desenvolver novas ideias de forma independente toma 

conta de quase todos que estão ligados a instituições em educação. 

Esta pesquisa viveu esse fantasma de desconfiança, todos queriam 

mudanças, mas nem todos estavam preparados para transformar. Lessa & Liberali 

(2012) sugerem que o desenvolvimento de resultados compartilhados por meio de 

uma Cadeia Criativa de atividades propicia modos de participar da sociedade de 

forma mais crítica. Neste estudo, havia uma intenção de formar uma Cadeia 

Criativa que pode ser vislumbrada entre os encontros informais de formação e as 

aulas do dia 24/10/2012, e outras que não são analisadas neste texto. Porém, a 

Cadeia de Atividades Criativas esbarra na necessidade de reproduzir primeiro para 

depois criar. O desejado era produzir conhecimento por meio de um processo de 

gestão criativo-crítico colaborativo, mas os resultados resvalam em uma 

perspectiva em que professora-pesquisadora se apropria de um design experiment 

e implementa um modo de gestão da pesquisa em que os modelos já estão prontos 

e os resultados programados. 

Há luz no final do túnel. Schettini (2006) acredita que auto-avaliar-se passa 

por buscar novas mudanças. Meu papel como professora-pesquisadora mostrou-

me quanto conhecimento preciso buscar para tornar-me o que queria escrever 

neste trabalho. Os primeiros passos no contexto de pesquisa desse município 

foram dados, e existe uma esperança, pautada em ações e muito estudo, de que 

esses passos tornem-se uma maratona para que muitas crianças e professores de 

escola pública possam participar e ganhar pela qualidade de fazer junto e 

abandonar as individualizações. 

Na última seção desta dissertação, apresenta-se as considerações finais, e 

um convite para novas pesquisas nessa área tão profícua para gerar novos estudos, 
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novas ideias e novas ligações interdependentes entre pesquisadores, participantes 

da pesquisa e comunidades que sempre se beneficiarão por novos olhares e novas 

perspectivas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O período de formação de um mestrando é muito curto e, torna-se menor 

para quem imaginava o que é a academia, mas não experimentou uma vivência 

mais intensa na área acadêmica. Quando ingressei no mestrado queria criar um 

material didático para professores de inglês do ensino fundamental 1 ministrarem 

aulas e guiarem-se por ele. O sonho de contribuir com os contextos de escola 

pública passaram pela atuação sindical, pela formação na área em que atuo, por 

sonhos de ser a melhor professora da rede pública em que estou há 19 anos. Hoje 

penso que o mais importante é compor com outros sujeitos como eu, engajados na 

luta de um futuro melhor para a educação em contexto de escola pública. Os meus 

estudos sobre Spinoza, Marx, Vigotski, Leontiev, Engeström e seguidoras como a 

querida Liberali e a estimada Magalhães trouxeram horizontes de esperança e 

paixões ativas. 

Esta pesquisa se constituiu por colaboração crítica e muito diferente do que 

eu imaginava, afetei e fui afetada (SPINOZA, 1677/2009) durante o curso de 

mestrado e durante a minha pesquisa. Neste estudo, os participantes formaram 

comigo condições de agirem nas atividades pelas quais ensinamos-aprendemos 

inglês, e debatemos novas formas de participar das aulas de inglês como língua 

estrangeira. Lamentei não ter conhecimento suficiente para abraçar a empreitada 

em que me comprometi, sofri muito por isso, mas exulto ao saber o quanto aprendi 

para desenvolver uma nova visão sobre o ensino-aprendizagem de inglês, e sobre a 

academia. 

Esta dissertação, decerto carece de um embasamento teórico mais 

encorpado, pois em meu olhar só tinha a prática, e agora compreendo o quanto 

preciso dos dois pela práxis (MARX, 1846/1999). Este estudo pode ser muito mais 

aprofundado por discussões sobre como a Teoria da Argumentação organizaria as 

práticas discursivas nas aulas de inglês como língua estrangeira. Um processo de 

formação de professores com mais participantes poderia alargar a análise de como 

professores se apropriam do conceito da Atividade Social como matriz curricular 

estruturante para preparar sequências de tarefas. Os gêneros escritos e orais 

poderiam ser mais explorados nas práticas das Atividades Sociais como 
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norteadores para sequência de tarefas. Alunos poderiam participar das aulas por 

uma atuação de escolha de como lidar com elas de forma muito mais ativa do que 

foi propiciado a eles nesta pesquisa. Entretanto, a inexperiência e falta de 

conhecimento dessa professora-pesquisadora foram entraves para esta pesquisa e 

essas perspectivas. Tantas são as facetas a serem exploradas nessa área que não 

são vistas pelo meu olhar, ainda limitado, sobre o ensino-aprendizagem de inglês 

para crianças de 06 a 10 anos em contextos de escolas públicas. 

Ao acreditar em distribuir vozes a todos e por acreditar que todos 

precisavam expressar como se sentem e como gostam de agir, fiquei espantada 

com a minha porção autoritária. E se tivesse estudado a Teoria da Argumentação a 

tempo de compreendê-la como parte imprescindível para guiar o fazer teórico em 

minha pesquisa, teria sido mais prudente em meus estudos. 

Ao pensar em implantação e implementação do inglês como língua 

estrangeira em mais escolas do ensino fundamental 1 no contexto da escola 

pública, acredito que por esta pesquisa, os processos das atividades de 

implantação e implementação possam ser repensados. E por que não acreditar que 

as sequelas e traumas vividos nas aulas de inglês em escola pública possam ser 

substituídos pelo prazer em participar das aulas? A proposta aqui apresentada 

formou um professor-docente para preparar aulas e ministrá-las a uma sala de 3º 

ano do ensino fundamental 1, e essa pequena contribuição não se vinculou a 

nenhuma instituição pública que possa ampliar e formar mais professores. De 

qualquer modo, ao ser expandida, essa proposta favorece formação adequada para 

professores de inglês que ministrem aulas no contexto de EF1, e possibilita fóruns 

de discussão desse tipo de prática docente. Outro ponto de discussão seria a 

criação de uma disciplina no curso de Letras que formasse professores de inglês 

pelas bases discutidas aqui para aumentar a potência de agir pelo 

compartilhamento do conhecimento sobre a área. 

Esta pesquisa está inserida na Linguística Aplicada, parte da Teoria da 

Atividade Sócio-Histórico-Cultural é desenvolvida pela metodologia de Pesquisa 

Crítica de Colaboração, essas bases enriquecem as reflexões sobre o ensino-

aprendizagem de inglês, pois criam estruturas para as aulas de língua estrangeira 
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na linguagem que é o lugar original delas. A relevância deste trabalho para a 

academia e para o contexto de pesquisa em que se insere é de discutir, vivenciar e 

praticar uma perspectiva teórica e metodológica diferente das que participei 

inicialmente naquele contexto. Este estudo também engrossa o coro de outros 

estudos dessa área que clama por abordagens pautadas nas bases do sócio-

histórico-cultural. Espero, por meio desta dissertação, ter suscitado 

questionamentos, reflexões e desejos de mudança para o contexto pesquisado, pois 

eu mesma sinto o desejo de aumentar minha contribuição conduzindo mais 

estudos sobre esse tema. 
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APÊNDICES 

Apêndice 1:Roteiros para entrevistas 

Roteiro para entrevistar o professor-docente por meio de questionário 

semiestruturado. 

Questões sobre o perfil: 

1º ponto: 

Apresentar o professor (nome completo, idade, tempo de carreira docente); 

Contar como se deu o processo de escolarização na infância e adolescência; 

Falar sobre a relação da família no processo de escolarização; 

Falar sobre a escolha de fazer uma licenciatura. 

2º ponto: 

As afinidades no curso de Letras; 

As disciplinas mais difíceis; 

A escolha da disciplina a ser escolhida para lecionar. 

3º ponto: 

Cursos de especialização, outras licenciaturas e o mestrado. 

4º ponto: 

Lugares onde já trabalhou. 

5º ponto: 

Rotina e horário de trabalho; 
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Lugares onde trabalha e como se deu a efetivação. 

A opção por dois empregos. 

Roteiro para o questionário sobre o perfil da escola: 

1º ponto: 

Descrição dos espaços físicos da escola (as dependências); 

Descrição dos horários da escola; 

Descrição do grupo gestor da escola (quantas pessoas são e funções); 

Descrição dos docentes e disciplinas da escola; 

Descrição dos funcionários da escola. 

2º ponto: 

Aspectos marcantes da escola; 

Princípios da escola; 

Escolhas teórico-metodológicas da escola; 

Burocracia da escola (entrega de notas, pedidos de documentação); 

Reuniões pedagógicas (como são?); 

Como é o papel de ser professor nesta escola? 

Roteiro para o questionário sobre o perfil dos alunos: 

Ano da turma descrita, horário de aula; 

Número de alunos; 

Características do coletivo (são unidos, brigam, ajudam-se?); 
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Alunos especiais; 

A relação dos alunos com a disciplina; 

A relação dos alunos com o professor de inglês. 

O espaço físico onde as aulas acontecem e as implicações das características físicas 

no EA. 

Entrevista semiestruturada com os alunos do 3º ano do Ensino Fundamental 

1 

Roteiro para entrevistar os alunos do 3º ano do Ensino Fundamental 1 

Questionário sobre o perfil 

Qual seu nome completo? 

Qual a sua idade? 

Você frequentou creche? 

Você frequentou pré-escola? 

Na creche ou na pré-escola você estudou inglês? 

Você mora no bairro? 

Há quanto tempo você estuda nesta escola? 

Você gosta da escola? Por quê? 

Questões sobre sentidos e significados sobre o brincar para os alunos-

participantes 

O que é brincar para você? 

Do que você costuma brincar? 
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Quanto tempo costuma brincar por dia? 

Seus pais brincam com você? 

O que você gosta de assistir na TV? 

Quais filmes você mais gosta? 

Qual o nome do seu cantor (a), grupo, banda predileto? 

Você costuma brincar que é alguma personagem da TV ou artista? 

Questões sobre os sentidos e significados sobre as aulas de inglês para os 

alunos-participantes 

O que é aula de inglês para você? 

Desde quando você tem aulas de inglês? 

Você faz ou fez curso de inglês? 

Você gosta das aulas de inglês? Por quê? 

O que você mais gosta de fazer nas aulas de inglês? Por quê? 

Você gosta de ouvir pessoas cantando ou falando em inglês? Por quê? 

Apêndice 2:Descrição da aula ministrada pelo professor-docente antes de 

iniciarem os encontros informais de formação 

Aula do professor-docente em 15/08/2012 

O professor-docente (PD) combinou com os alunos-participantes que a 

professora-pesquisadora (PP) assistiria a uma aula de inglês no dia quinze de 

agosto e que nesse dia a professora-pesquisadora filmaria a aula e se apresentaria 

para as crianças da sala.  
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Trata-se de uma das duas aulas de inglês de PD, que aconteceu em 15 de 

agosto de 2012. Como dito anteriormente, os alunos do 3º ano do Ensino 

Fundamental 1 tinham aulas às quartas-feiras e o planejamento para a gravação 

para o dia era o de filmar 50 minutos das tarefas do PD com os alunos. Os objetivos 

da gravação eram fazer um reconhecimento prévio das práticas de PD e dos alunos 

durante as aulas de inglês. Nesse dia, nem todas as autorizações tinham sido 

assinadas, e alguns alunos precisaram ficar fora da sala de aula. Outro empecilho 

da gravação era a falta de autonomia de bateria da filmadora, que filmou apenas 

por 43 minutos e 27 segundos. 

Estavam presentes dezoito alunos e PD propôs que todos repetissem a 

leitura feita por ele de dois textos em voz alta lessem os textos novamente 

silenciosamente para que pudessem interpretá-los. Um texto tinha como título “I 

love my family” e o outro texto “I am hungry”. O primeiro texto tinha como 

questão-guia os membros da família em que se priorizavam conteúdos lexicais 

relativos a membros da família, cores e aparência das personagens descritas. No 

segundo texto, a questão-guia enfatizava vocabulário relacionado à alimentação e à 

maneiras de expressar-se em situação de fome, assim como possíveis respostas 

para esse tipo de interação. O gênero do primeiro texto era o de relato, e do 

segundo história em quadrinhos. PD fez escolha dessas questões-guias por meio da 

demanda de Secretaria de Educação que opta por um ensino de língua inglesa 

alicerçado em um rol de vocabulários que os alunos precisam dominar a cada 

bimestre. 

Para apresentar o conteúdo, PD utilizou a leitura em voz alta e repetição da 

leitura feita pelos alunos. Depois PD fez perguntas relacionadas à interpretação do 

texto e propôs a compreensão dos textos por meio de vocabulário em inglês e em 

português. Os alunos participaram dessa dinâmica respondendo ou tentando 

responder a todas as perguntas e a todos os momentos solicitavam a atenção e 

ajuda de PD. Ao desenvolver a aula, PD usou a aula expositiva como momento de 

envolver a todos na sala. Durante a prática de pronúncia levou-se em consideração 

a repetição feita uma vez por parte dos alunos. Na compreensão, PD fazia 

perguntas até que os alunos respondessem de acordo com o planejado para dar 
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seguimento a aula, e nas tarefas de completar e pintar, PD discutiu as dúvidas e viu 

as tarefas dos alunos conforme era chamado por eles. 

Apêndice 3:Descrição dos encontros informais de formação e slides apresentados 

Descrição do encontro informal de formação do dia 18/08/2012 

O primeiro encontro informal de formação se iniciou pela apresentação do 

que seria feito naquele dia. A professora-pesquisadora propôs que o professor-

docente fosse um dos alunos a que ele ministrava aulas no 3º ano do Ensino 

Fundamental 1, por sua vez, PP seria a professora de inglês de PD. PP ministraria 

uma aula com uma proposta embasada em uma Atividade Social em que PD 

precisaria cantar uma música sobre comprar frutas ao início da aula, pintaria os 

desenhos de algumas frutas e depois debateria com a professora sobre o dinheiro 

levado para comprar frutas na feira, pois o troco estaria errado. Ao terminarem as 

encenações, discutiram como se sentiram e passaram a debater sobre qual seria a 

questão guia da sequência de tarefas que preparariam juntos. PD e PP optaram por 

manterem o que PP tinha proposto como questão guia para as aulas que foram 

propostas na encenação, e discutiram como preparar e organizar a sequência de 

tarefas “Going shopping for veggies and fruits”. Para discutir, usaram slides sobre 

como organizar uma sequência de tarefas e preencheram os slides com o que 

planejavam fazer juntos. O encontro se encerrou pela discussão de como e quando 

iniciariam a ministrar as aulas planejadas para o 3º ano do Ensino Fundamental 1. 
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Slides do encontro informal de formação em 18/08/2012 
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Descrição do encontro informal de formação do dia 02/09/2012 

Nesse encontro informal de formação, foram mostrados alguns slides sobre 

encontros de formação pela perspectiva da Teoria da Atividade Sócio-Histórico-

Cultural, e depois professor-docente e professora-pesquisadora debateram o que, 

por que, para que e como fazer os encontros informais de formação e as aulas de 

inglês. Essas discussões tiveram como base outros encontros de formação de que 

ambos participaram em outras atividades e o que poderiam fazer juntos nos 

encontros. 

Slides do encontro informal de formação do dia 02/09/2012 
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Descrição do encontro informal de formação do dia 15/09/2012 

No encontro de quinze de setembro, PD e PP discutiram os conceitos de 

ensino-aprendizagem propostos por Vigotski, e o conceito de sequência de tarefas 

que usariam para produzir as aulas para o 3º ano do Ensino Fundamental 1. Foram 

usados slides com definições de ensino-aprendizagem vigotskianos e conceitos de 

organização do tempo escolar proporcionados pela sequência de tarefas. Depois PP 

propôs que, por meio de um role play, PD encenasse o papel de professor e PP 

fosse a aluna. Nesse role play, PD ministrou as Task 0 e Task 1 para PP. Encerraram 

o encontro informal de formação discutindo sobre como seria a atuação de PD no 

dia 26/09, data em que se aplicaram as Task 0 e Task 1 para o 3º ano do Ensino 

Fundamental 1. 

Slides produzidos para o encontro informal do dia 15/09/2012 
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Apêndice 4:Tarefas escritas respondidas pelo professor-docente nos encontros 

informais de formação 

Tarefa escrita do encontro informal de formação do dia 02/09/2012 

DEFINA SUA PRÁTICA DOCENTE E DEPOIS CONFIRA NA TABELA AS 

PERSPECTIVAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM QUE MAIS SE APROXIMAM DO SEU 

FAZER PROFISSIONAL: 

Sócio interacionista (interação) o que fazer? 

Interação com os alunos 

Ouvir o que eles pensam? 

Warm-up 

VOCÊ SEGUE SÓ UMA PERSPECTIVA DE ENSINO-APRENDIZAGEM? JUSTIFIQUE: 

A maior parte do tempo uso só uma teoria. 

Tarefa escrita do encontro informal de formação do dia 09/09/2012 

DISCUSSÃO SOBRE O CONCEITO FORMAÇÃO 

TEMA DA 

DISCUSSÃO: 

SENTIDOS E SIGNIFICADOS 

PARA O PROFESSOR-

PARTICIPANTE: 

SENTIDOS E SIGNIFICADOS 

COMPARTILHADOS NA 

DISCUSSÃO: 

TREINAMENTO 

X FORMAÇÃO 

CRÍTICO-

CRIATIVA 

 Formação 

Discussão coletiva 

Levantamento de problemas 

Discussão de soluções 

Compartilhamento de 

vivências diversas 

Tomada de decisão 
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Levar em consideração 

realidades diferentes 

Treinamento 

Seguir comandos 

Não questionamento 

Detentor de conhecimento e 

receptor do conhecimento 

Falta de reflexão sobre teorias 

de ensino-aprendizagem 

Propiciar escolhas 

Sem foco em discussões e 

resolver problemas 

 

Tarefa escrita do encontro informal de formação do dia 15/09/2012 

Tarefa 1: Lendo e refletindo sobre os slides anteriores, referentes à gestão de 

tempo, a apresentação dos conteúdos e a organização das tarefas, faça 

escolhas de procedimentos para confecção de tarefas para os alunos do 3º 

ano Ensino Fundamental 1, levando em consideração a Atividade Social de 

comprar frutas e vegetais. Justifique suas escolhas. 

Respostas de PD: 

Fiz a sequência que acho pertinente para os alunos. Não sei se é isso o que você 

propôs.  

Questão 1: 

Lerner, 2002. Apresentação dos conteúdos e organização das atividades. 
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- Sequência de tarefas; 

- Oferece contextualização do conteúdo e garante sentido para a leitura; 

- Carece de cronograma; 

- Oferece oportunidade para explorar um gênero textual e suas possibilidades de 

leitura e produção; 

- Cria o hábito de os alunos trazerem curiosidades em forma de textos orais e 

escritos; 

- Concretiza a exploração de um gênero por determinado tempo; 

- Pauta-se em debates e intersubjetividades. 

 

A sequência da aula de Língua Inglesa para uma Turma do 3º ano do Ensino 

Fundamental terá como foco trabalhar o contexto das “frutas”. Para isso, pretende-

se montar uma sequência didática com o intuito de que a sala compreenda a 

organização dos tópicos do tema. Acredito que seguindo esse cronograma, ativará 

os conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema proposto, o que contribuirá 

significativamente para reconhecer a função da língua inglesa. Acredito que depois 

de trabalhado a música, a letra, os nomes das frutas, a narração sobre frutas e os 

comandos básicos em inglês, o aluno terá uma lista de vocabulários desse tópico. 

As crianças, depois dessa sequência, terá um repertório que possibilitará uma 

situação de comunicação com maior proficiência. Irão trabalhar com estruturas 

mais simples, com um vocabulário mais restrito, mas que conseguirão usá-los no 

contexto da feira e envolvendo-se no contexto de comunicação da língua inglesa. 

Tarefa 2: Após a leitura de alguns dos conceitos vigotskianos, defina o papel 

da brincadeira em sala de aula (tenha como foco o 3º ano). 

Respostas de PD: 

Questão 2: 
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A brincadeira é um instrumento indispensável para ser trabalhado em sala de aula. 

Quando se trata de alunos do 3º ano do ensino fundamental, essa relação de 

brincar com a aprendizagem é importante para o desenvolvimento da criança. 

Através da brincadeira a criança desenvolve a linguagem, o pensamento, a 

socialização, isto é, prepara-o para enfrentar desafios da vida. Desse modo, a 

brincadeira, seguindo a teoria de Vigotski, contribui amplamente no 

desenvolvimento e na aprendizagem da criança. 

Apêndice 5:Sequência de tarefas, Roteiro, Sistema de Gêneros e Descrição 

das aulas 

Sequência de tarefas, Roteiro, Sistema de Gêneros e Descrição das aulas  do 

dia 26/09/2012 

Task 0: Permanent song 

 

Task 1: My teacher goes shopping for fruits 
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Sistema de gêneros das task 0 e task 1 

Task 0 

Características Enunciativas e Discursivas 

Tarefa Tipo e Gêneros Contexto de 

produção 

Organização 

textual 

Texto: “Let’s go to 

market” 

Tipo de texto: 

Canção infantil 

Gênero: Música 

infantil 

Quem: professor e 

alunos. 

Quando: Nas 

aulas em que a 

questão guia é 

comprar frutas e 

vegetais. 

Onde: Na sala de 

aula. 

O que: Ensinar-

Rimas 

Lista de nomes de 

frutas 

Exposição do que 

tem na feira livre. 
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aprender comprar 

frutas e vegetais. 

Por que: Inspirar 

pensar no assunto 

da questão guia. 

Para que: 

Preparar a aula 

para a questão 

guia. 

Características Linguísticas 

Mecanismo verbal material: “Come on let’s go”. 

Mecanismos de coesão nominal: nomes das frutas. 

Mecanismo de distribuição de vozes: “I hear the vendor” 

 

Task 1 

Características Enunciativas e Discursivas 

Tarefa Tipo e Gêneros Contexto de 

produção 

Organização 

textual 

Texto: My teacher 

goes shopping for 

fruits. 

Tipo de texto: 

Relato de 

experiência 

vivida. 

Gênero: Contar o 

que aconteceu 

Quem: professor. 

Quando: sábado. 

Onde: na feira. 

O que: Compras e 

pagamento. 

Por que: Falar 

sobre cálculo de 

Ações no passado; 

Lista de compras 

de frutas; 

Preços; 

Pedido de opinião 

sobre o troco. 
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troco. 

Para que: 

conferir o troco da 

feira. 

Características Linguísticas 

Mecanismos nominais: nomes das frutas, preços, cálculos. 

Mecanismo de interrogação: Is it ok? (Está tudo bem?) (pergunta sobre o troco.). 

Roteiro para Task 0: Permanent song e Task 1: My teacher goes shopping for 

fruits 

TASK 0 PLANNING 

At the first moment: 

Good afternoon, guys! Are you ok? 

Today we´ll sing a song about going shopping for veggies and fruits that is going to 

be sang every class. 

Do you know the meaning of the words veggies (vegetables) and fruits? 

(escreva na lousa veggies and fruits) 

Is it similar in Portuguese? 

(Mostrar a palavra em inglês e em português) 

Give an example to explain fruit and an example to explain veggies 

In Portuguese: 

… 

Color the fruits, please. 
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Watch this video I brought for you: 

Now we’ll sing a song and complete the gaps using words from the box. 

TASK 1PLANNING 

Now, we’re going to color the fruits. 

What do we do now? 

(resposta dos alunos) 

What fruit do you like to eat? 

I like to eat bananas. And you? What fruit do you like to eat? 

Now I’m going to tell you a story. Listen, please. 

… 

Bye-bye, guys. 

See you later. 

Descrição das aulas do dia 26/09/2012 

Nessas aulas compareceram 22 alunos. O assunto tratado foi ensinar-

aprender a música “Let’s go to market”, que seria a música permanente da 

sequência de tarefas “Go shopping for veggies and fruits”. O Professor começou a 

aula cumprimentando os alunos, e depois passou a explicação do que fariam 

naquele dia. 

Na primeira aula, os alunos receberam uma folha com um quadro em que 

havia desenhos de frutas, o nome das frutas e instruções para pintar, na mesma 

folha tinha a letra da música que eles cantariam com alguns espaços em brancos 

para serem preenchidos com os nomes de frutas do quadro e conforme a ordem 

em que os alunos as escutassem na música. Os alunos esclareceram dúvidas de 

como pintar e preencher; e o professor optou por falar com todos a uma só vez, 
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sem que eles formassem grupos para fazer a tarefa. O professor conferiu as 

respostas de todos os alunos da sala, e auxiliou aos que não conseguiram 

completar do modo esperado. 

O vídeo tinha um problema, e só executava-se 2 minutos da música, mas 

tinha 2 minutos e vinte e dois segundos. Isso causou um desarranjo no 

planejamento da aula, na desenvoltura do professor e no desempenho dos alunos 

que ficaram sem o que fazer. Como não era possível prosseguir com essa parte da 

aula, o professor seguiu para Task 1, e explicou aos alunos que eles terminariam de 

completar a música nas aulas da quarta-feira seguinte. 

Depois, os alunos receberam uma segunda folha com um quadro em que 

havia alguns desenhos de frutas e um texto em que o professor de inglês contava 

como foram as compras de frutas dele e o que comprou. Os alunos pintaram os 

desenhos de frutas do quadro e o professor leu o texto e perguntou quanto tinha 

gastado com as compras. Os alunos não compreendiam o que ele estava 

perguntando, mas tentavam responder por dedução. Quando compreenderam a 

pergunta responderam. A segunda pergunta fazia referência ao troco que deveria 

ter recebido, mas os alunos não compreendiam a pergunta e só conseguiram 

responder quando o professor escreveu o cálculo da soma de todas as frutas que 

comprou (R$46,00) na lousa em relação ao dinheiro que levou para feira 

(R$50,00). Então os alunos perceberam que deveria ter R$4,00 de troco para o 

professor que voltou sem nada para casa. Depois de ver as tarefas dos alunos, o 

professor encerrou as aulas. 

Sequência de tarefas, Roteiro, Sistema de Gêneros e Descrição das aulas  do 

dia 10/10/2012 

Task 2: Learning some fruits names – part 1 
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Task 2: Learning some fruits names – part 2 
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Sistema de gêneros das task 2 part 1 e part 2 

Task 2 – part 1 

Características Enunciativas e Discursivas 

Tarefa Tipo e Gêneros Contexto de 

produção 

Organização 

textual 

Texto: Coloring 

fruits and learning 

pronunciation and 

spelling. 

Tipo de texto: 

Descrever ações. 

Gênero: Tabela de 

frutas com 

instruções dadas 

pelo professor. 

Quem: professor e 

alunos. 

Quando: Nas 

aulas de inglês 

sobre os nomes, 

pronúncia e 

reconhecimento 

das frutas. 

Onde: Na sala de 

aula. 

O que: Aprender a 

ler, escrever e 

reconhecer 

algumas frutas. 

Por que: Fazer 

aula de pronúncia 

Instruções escritas 

e faladas; 

Nomes das frutas; 

Desenhos 

representando as 

frutas. 
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e escrita de 

palavras em 

inglês. 

Para que: 

preparar uma 

tarefa oral em que 

os alunos encenem 

uma compra de 

frutas. 

Características Linguísticas 

Mecanismos nominais: nomes das frutas; nomes das cores. 

Mecanismos de interrogação: “What fruit is it?”, “What color is it?” 

Task 2 – parte 2 

Características Enunciativas e Discursivas 

Tarefa Tipo e Gêneros Contexto de 

produção 

Organização 

textual 

Texto 2: 

Encenação de 

compra de frutas. 

Tipo de texto: 

Descrever ações. 

Gênero: 

Comandos 

diversos. 

 

Quem: PD, alunos-

participantes e PP. 

Quando: após a 

primeira parte da 

tarefa 2 

Onde: na sala de 

aula. 

O que: pequeno 

diálogo para 

comprar e vender 

frutas. 

Por que: Interagir 

depois de usar a 

Perguntas e 

respostas. 
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primeira da tarefa 

do dia. 

Para que: para 

brincar de 

comprar frutas. 

Características Linguísticas 

Mecanismos nominais: nomes das frutas. 

Mecanismos de interrogação: “Would you like to buy?”, “How much is it?” 

Mecanismos verbais: “I’d like...” 

 

Roteiro para Task 2: Learning some fruits names 

Teacher: (first part) 

Good afternoon, guys! 

First, we’re going to listen to song. 

Do you remember the song from last class? 

Yes or No? 

(Put the video, complete and correct) 

Teacher: (second part) 

Now, listen to and repeat the words. 

(pause) 

Today, we’re going to color these fruits. 

(pause) 
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Now, listen to me and fill in the gaps  with write names of the fruits. 

(pause) 

Teacher: (third part) 

Board: 

Sketch: 

Vendor: Good afternoon! Do you want to buy some fruits? 

Costumer: 

Yes, I do. 

No, I don’t 

I want to buy some ____________________. 

Vendor: Here you are. 

Costumer: Thank you! Bye-bye! 

Teacher: 

Bye-bye, guys! 

Descrição das aulas 

Vinte e dois alunos estavam presentes nas aulas desse dia. Nas aulas 

anteriores, alunos e professor cantaram a música permanente e discutiram as 

compras do professor e o troco que ele deixou de receber por elas. O vídeo da 

música tinha apresentado um problema, então foi necessário trazer outra mídia 

sem defeito para as aulas. Desse modo, o professor, iniciou as aulas com a música 

permanente. PD pediu que os alunos acabassem de completar os espaços em 

branco que não tinham completado nas aulas do dia 26 de setembro. Depois, 

entregou uma folha com desenhos de frutas para cada aluno e pediu a eles que 
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pintassem os desenhos de frutas que haviam nela. Terminada a tarefa de pintura, 

foi entregue outra folha com uma lista de nomes de frutas. O professor leu os 

nomes das frutas e esperou algum tempo para que os alunos escrevessem seus 

nomes de acordo com os desenhos que estavam na primeira folha. Logo depois, PD 

pediu que os alunos ficassem atentos para confirmarem o que tinham escrito e 

completarem o que estava em branco. Terminada essa tarefa, o professor sugeriu 

que os alunos brincassem de vender e comprar frutas em inglês, mas o tempo das 

aulas acabou. 

Sequência de tarefas, Roteiro, Sistema de Gêneros e Descrição das aulas  do 

dia 24/10/2012 

Task 3: Using Fruits to Produce Energy. 

 

Sistema de gêneros das task 3 

Task 3 

Características Enunciativas e Discursivas 

Tarefa Tipo e Gêneros Contexto de 

produção 

Organização 

textual 

Texto 3: How to 

charge an Ipod 

with fruits 

Tipo de texto: 

Descrever ações. 

Gênero: vídeo 

com instruções de 

como carregar um 

Ipod com energia 

contida nas frutas. 

Quem: Uma 

equipe de 

usuários do You 

Tube. 

Quando: 

Filmagem 101 de 

Listagem dos 

materiais a serem 

utilizados na 

experiência; 

Instruções de 

como fazer; 
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2011. 

Onde: Ambiente 

residencial. 

O que: Dando 

instruções de 

como usar frutas 

para carregar um 

Ipod. 

Por que: Mostrar 

utilidades 

diferentes para as 

frutas ou 

demonstrar uma 

curiosidade 

científica. 

Para que: para 

demonstrar 

diferentes 

geradores de 

energia. 

Demonstração de 

resultados. 

Características Linguísticas 

Mecanismos nominais: “first”, “then”, “finally”, nomes das frutas. 

Mecanismos nominais: “get”, “cut”, “roll”, “produce”.  

 

Roteiro para Task 3 – Using fruits to charge an Ipod 

First part of the class: 

Good afternoon, boys and girls! 
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Now we are going to listen to a song in the video and sing together. 

Only sing, please. 

Singing 

Second part of the class: 

You are going to listen to this song every class. 

Warm-up (10 minutes):  

Do you like Science? 

What is Science? 

Give me an example of you understand about 

Science. 

Third part of the class: 

Now, we’re going to watch a video. 

 Watch the video; 

 Watch the video again (pay attention to the images); (10 minutes) 

 Suggest some questions: (10 minutes) 

What fruits did you see on the video? (Answer in English.) 

A banana, an apple and a tangerine. 

How many fruits did you see on the video? (Answer in English.) 

I saw 3 fruits. 

What is the principal theme on the video? 

An experience about citric energy. 
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Fourth part of the class: 

Now, you will watch the video again and organize the scientist actions during the 

video. 

Exemplify: 

First: I pick the bag; 

Second: I put on the table; 

Third: I put the bag on the chair. 

(___) First: The scientist presents the experiment. 

(___) Second: The scientist shows materials to produce the experiment. 

(___) Third: The scientist does the experiment. 

(___) Fourth: The scientist shows Ipod working. 

(___) Fifth: The scientist says bye-bye. 

Descrição das aulas 

Nesse dia, PD e os alunos terminaram de completar a tarefa 0, que se 

tratava de escutar a música permanente (Let’s go to market”) da sequência de 

tarefas e completar os espaços em branco com os nomes das frutas que constam na 

letra da canção (essa tarefa não pôde ser terminada no dia combinado por conta de 

um defeito de gravação no DVD levado pela professora-pesquisadora). Além de 

completar a música permanente, os alunos também fizeram uma tarefa de 

reconhecimento das frutas por meio de um quadro em que associavam os nomes 

com os desenhos das frutas; e depois precisavam brincar de comprar frutas 

usando as expressões “Good afternoon! Do you want to buy some fruits?”, “Yes, I 

do.”, “No, I don’t.” e “I want to buy some ____________________.”. Como não foi possível 

organizar a brincadeira de comprar as frutas ao final das aulas do dia 10 de 
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outubro, essa parte da tarefa 2 foi transferida para o dia 24 de outubro, e nesse dia 

compareceram vinte e oito alunos às aulas. 

PD, após cumprimentar os alunos, propôs que os mesmos cantassem a 

música permanente, completassem a música com as palavras que estavam faltando 

e propôs que os alunos fizessem a brincadeira de comprar frutas na feira. Escreveu 

as estruturas da aula anterior na lousa, depois relembrou o que começaram a fazer 

nas aulas anteriores (brincar de vender e comprar frutas), pediu ajuda para mim, e 

fizemos uma encenação de como a brincadeira poderia ser feita. Os alunos 

brincaram em grupos de no máximo quatro pessoas (usando as frutas do quadro 

distribuído nas aulas anteriores), e receberam auxílio do professor ou de mim para 

reproduzir as estruturas propostas para a brincadeira. Os alunos se envolveram na 

proposta de PD, mas não conseguiram usar todas as estruturas propostas para a 

aula em todos os momentos. Mesmo assim foi visível que os alunos usaram o inglês 

para brincar. Esta primeira aula durou 50 minutos. 

Depois de finalizar a tarefa 2, PD deu prosseguimento às aulas ao fazer a 

tarefa 3 da sequência, tratava-se de usar frutas para produzir energia elétrica. PD 

iniciou a apresentação da aula perguntando o que era Ciência, e os alunos 

responderam que era como na feira de ciências em que as pessoas apresentavam 

inventos. PD concordou e, logo depois, apresentou o vídeo sobre o experimento, 

pediu às crianças que indicassem as frutas usadas para o experimento. Logo 

depois, PD e os alunos organizaram um pequeno texto (impresso em um pedaço de 

sulfite e entregue aos alunos depois de assistirem o vídeo pela primeira vez) com 

frases embaralhadas em que se descreviam os passos de realização da experiência; 

fez correção das respostas dos alunos e encerrou as aulas do dia. 
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Sequência de tarefas, Roteiro, Sistema de Gêneros e Descrição das aulas  do 

dia 31/10/2012 

Task 4: Going shopping for veggies. 

 

Sistema de gêneros das task 4 – part 1 

Task 4 – parte 1 

Características Enunciativas e Discursivas 

Tarefa Tipo e Gêneros Contexto de 

produção 

Organização 

textual 

Texto 1: Chart 

“Let’s learn some 

vegetables” 

Tipo de texto: 

Descrever ações 

Gênero: Tabela 

de vegetais com 

Quem: professor e 

alunos. 

Quando: Nas 

aulas de inglês 

Instruções 

escritas e faladas; 

Nomes dos 

vegetais; 
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instruções dadas 

pelo professor. 

sobre o nome, 

pronúncia e 

reconhecimento 

dos vegetais. 

Onde: Na sala de 

aula. 

O que: Aprender a 

ler, escrever e 

reconhecer alguns 

vegetais. 

Por que: Preparar 

uma tarefa oral 

em que os alunos 

encenem uma 

compra de 

vegetais. 

Para que: Fazer 

aula de pronúncia 

e escrita de 

palavras em 

inglês. 

Desenhos 

representando os 

vegetais. 

Características Linguísticas 

Mecanismos nominais: nomes de vegetais. 

Mecanismos de interrogação: “What veggie is it?”; “What color is it?”; “What is 

your favorite veggie?”; “Do you like __________?”. 

Sistema de gêneros das task 4 – part 2 

Task 4 – parte 2 

Características Enunciativas e Discursivas 
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Tarefa Tipo e Gêneros Contexto de 

produção 

Organização 

textual 

Texto 2: Video: 

“Shopping for 

Vegetables Purple 

Carrots9” 

Tipo de texto: 

Descrever ações 

Gênero: vídeo de 

compras de 

vegetais e preparo 

deles em casa. 

Quem: Uma 

família norte 

americana. 

Quando: 

30/12/2009. 

Onde: feira livre e 

ambiente 

residencial. 

O que: Fazendo 

compras de 

vegetais e 

preparando os 

vegetais depois. 

Por que: Mostrar 

as crianças 

comprando e 

cozinhando. 

Para que: Para 

incentivar tarefas 

cotidianas. 

Perguntas e 

respostas no 

ambiente de feira; 

Instruções e 

descrições na hora 

de cozinhar. 

Características Linguísticas 

Mecanismos nominais: nomes de vegetais, sabores, aparência por descrição. 

Mecanismos de interrogação: “How much is it?”, What is it?”. 

Mecanismos verbais: “I want to buy __________.”, “cut”, “cook”, “prepare”. 

                                                           
9 Vídeo exibido do You Tube do endereço: http://www.youtube.com/watch?v=eSxuiaLZstc&hd=1. 
Acessado em 10/08/2012. 

http://www.youtube.com/watch?v=eSxuiaLZstc&hd=1


188 
 

Sistema de gêneros das task 4 – part 3 

Task 4 -  parte 3 

Características Enunciativas e Discursivas 

Tarefa Tipo e Gêneros Contexto de 

produção 

Organização 

textual 

Texto 3: 

Discussão sobre 

hábitos 

alimentares. 

Tipo de texto: 

debate sobre 

hábitos 

alimentares. 

Gênero: debate 

regrado 

Quem: Alunos e 

professor. 

Quando: durante 

a 2ª aula do dia 

31/10/2012. 

Onde: em sala de 

aula. 

O que: Discutindo 

sobre vegetais e 

hábitos 

alimentares. 

Por que: As 

crianças podem, a 

partir das aulas, 

posicionarem-se a 

respeito do que é 

uma boa 

alimentação para 

eles e conhecer 

outros 

paradigmas. 

Para que: 

Repensar 

conceitos sobre 

Alunos e 

professor se 

posicionam 

quanto ao que 

gostam de comer 

e fundamentam 

suas opiniões com 

argumentos sobre 

boa saúde. 
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alimentação e 

fundamentar 

opiniões 

difundidas 

popularmente 

(vegetais e frutas 

fazem bem para a 

saúde). 

Características Linguísticas 

Mecanismos nominais: nomes de alimentos saudáveis e não saudáveis. 

Mecanismos de interrogação: “What is your favorite food?”, “What is it?”, “O que 

você gosta de comer?”, “Por que você gosta desse alimento?”, “Os alimentos que 

você escolheu são saudáveis?”. 

Mecanismos verbais: “preferir”, “precisar”, “optar”. 

Mecanismos de conexão de explicação: “porque”.  

Roteiro para tarefa 4 – Going shopping for veggies 

TASK 1 

 (Greeting and permanent song.) 

Good afternoon, guys! Are you ok? 

Now, we’re going to sing the song “Let’s go to market”! 

(Play the song “Let’s go to market” on the video. Sing the song with students.) 

Part 1: 

Today we’re going to talk about veggies. 

(Write word “veggies” on the board) 
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(Begin warm-up) 

Warm up: 

(Ask students) 

What do veggies mean in Portuguese? 

(Write veggies and vegetables on the board the same way it is written 

bellow) 

Veggies = vegetables 

(Repeat the question “What do veggies mean in Portuguese?” if necessary.) 

(Wait 2 minutes to listen to students.) 

(Ask students) 

Give me an example of vegetable in Portuguese… 

(Ask some [6] students to write an example of veggie, in Portuguese, on the 

board) 

Part 2: 

 (Give handout task 1 [LET’SLEARNING SOME VEGETABLES] to students.) 

Guys! You need to color those pictures, please. 10 minutes to do it. 

(write on the board “10 minutes” and repeat “to color”.) 

(Erase the board) 

 (Wait only 10 minutes) 

(Write on the board the following words: radish, cabbage, potatoes, beets, 

tomatoes, pea pod, spinach, cauliflower, carrots, broccoli, cucumber and 

lettuce) 
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(Read commands in task 1 to students and wait for them to complete the box. 

Explain in Portuguese if necessary) 

(Explain they don’t need to complete any thing in the parenthesis on that 

moment) 

(Read the correct answers to them) 

TASK 2 

Part 3: 

(Giving instructions.) 

People, now we’re going to watch a video, pay attention to what happens on the 

video. 

(Watch video.) 

(Ask students to put an X in each veggie they see on the video. Play the video 

again) 

(Play the video for the last time and confirm answers with students.) 

TASK 3 

Part 4: 

(Tell students:) 

I like veggies, particularly: _______________. 

(Point to one of the veggies you wrote on the board while doing Part 2.) 

(Say:) 

Yes, I do. (Point to a veggie and do a positive sign.) 

No, I don’t. (Point to another veggie and do a negative sign.) 
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So so. (Point to another veggie and do a so so sign.) 

(Write on the board.) 

Yes, I do. 

No, I don’t. 

So so. 

(Ask students to choose an answer according to their ideas.) 

(Ask some [4] students) 

Do you like veggies? 

(Help them to answer in English using the expressions you’ve taught) 

(Ask students:) 

Why do we need to eat fruits and veggies? 

(Explain in Portuguese and listen to their opinions in Portuguese.) 

It’s finished. 

Descrição das aulas 

Vinte e cinco alunos estiveram nas aulas deste dia. Nas aulas anteriores, os 

alunos e professor tinham feito uma brincadeira de vender e comprar frutas; e logo 

depois assistiram a um vídeo sobre o uso de frutas para gerar energia elétrica.  Nas 

aulas do dia 31 de outubro, o professor iniciou perguntando e pedindo que os 

alunos relembrassem o que queria dizer “veggies” (vegetais), depois pediu que os 

alunos escrevessem na lousa um exemplo de algum vegetal que eles conhecessem. 

Os alunos vieram prontamente e escreveram seus exemplos na lousa. O professor 

distribuiu folhas para os alunos com um quadro em que apareciam desenhos de 

alguns vegetais, pediu que os alunos pintassem os desenhos, escreveu nomes de 

vegetais na lousa e leu os nomes para os alunos escutarem e repetirem. Depois 
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pediu que os alunos escrevessem os nomes dos vegetais de acordo com o que 

escutavam para pôr no espaço correspondente ao desenho. Tirou dúvidas sobre as 

respostas dos alunos ao olhar a folha de cada um deles. Então assistiram a um 

vídeo em que duas meninas compravam vegetais em uma feira livre. Depois de 

assistirem pela primeira vez o professor pediu que os alunos marcassem um X nos 

desenhos de vegetais que fossem comprados pelas meninas no vídeo. Os alunos 

compreenderam, e realizaram a tarefa. As respostas dos alunos foram vistas por 

PD, que propôs que eles falassem sobre os vegetais que gostavam ou não (usando 

as estruturas “Yes, I do.”, “No, I don’t.”), e os alunos participaram do debate. O 

professor encerrou as aulas fazendo perguntas sobre por que comer frutas e 

vegetais.  

Sequência de tarefas, Roteiro, Sistema de Gêneros e Descrição das aulas  do 

dia 07/11/2012 

Task 5: Junk Food x Food Guide Pyramid – Part 1 

Complete the boxes using words written on the board : 

Food Guide Pyramid 
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Task 5: Junk Food x Food Guide Pyramid – Part 2 
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Sistema de gêneros das task 5 

Task 5 

Características Enunciativas e Discursivas 

Tarefa Tipo e Gêneros Contexto de 

produção 

Organização 

textual 

Texto 1: “Food 

Guide Pyramid” 

Texto 2: “A & O 

discussing about 

healthy food. 

Tipo de texto: 

Texto 1: 

expositivo. 

Texto 2: 

quadrinhos 

Gênero de texto: 

Texto 1: tabela 

nutricional 

Texto 2: História 

em quadrinhos 

Quem:  

Texto 1:Uma 

autora 10  expondo 

como pode ser a 

alimentação 

saudável. 

Texto 2: Duas 

crianças 

discutindo sobre 

alimentação para 

manter uma boa 

saúde. 

Quando: nas 

aulas do dia 

07/11/2012. 

Onde: em sala de 

aula. 

O que:  

Texto 1:Expondo 

uma pirâmide 

Texto 1: 

Exposição da 

tabela por 

descrição e 

associação. 

Texto 2: 

Quadrinhos. 

                                                           
10  Tabela idealizada pela professora-pesquisadora, e inspirada em tabela disponível em: 
http://www.hoalian.com/wp-content/uploads/2011/04/food-pyramid-006.jpg . Acessado em 
27/11/2012. 
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alimentar. 

Texto 2: Lendo 

uma história em 

quadrinhos. 

Por que:  

Texto 1 e 

2:Discutir hábitos 

alimentares. 

Para que: 

Texto 1 e 2: 

Pensar em 

diferentes 

possibilidades de 

alimentação. 

Características Linguísticas 

Mecanismos nominais: nomes de alimentos saudáveis e não saudáveis. 

Mecanismos de interrogação: “What is that?”, “What is it?”. 

Roteiro para tarefa 5 – Junk food x guide pyramid 

Permanent Song 

 (Greeting and permanent song.) 

Good afternoon, guys! Are you ok? 

Now, we’re going to sing the song “Let’s go to market”! 

(Play the song “Let’s go to market” on the video. Sing the song with them.) 

Warm-up 
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People, what did you do last class? 

(Give suggestions) 

We’re talking about… 

(Wait some seconds) 

Since Márcia started coming to our classes, we are talking about… 

(Write on the board: fruits, go shopping for fruits, use fruits like batteries, go 

shopping for veggies, veggies names) 

Why? 

(Make a gesture asking why) 

(Wait some seconds) 

(Give some clues writing what? on the board and making gestures to 

exemplify what you wrote on the board) 

 Fruits and vegetables; 

 Learn more about vegetables names; 

 Think about a healthy food. 

(Explain in Portuguese if necessary, because they need to understand why to 

learn about that) 

(Learning about that is important because it’s easier to think about eating 

and buying vegetables if students recognize them, they can choose and talk 

about the topic using knowledge they acquired. They will consider prices, 

quality and importance. They use English to improve vocabulary and 

accuracy) 

Part 1 
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Today, we’ll continue our tasks about go shopping for veggies and fruits, talking 

about something different. 

(Give a Food Guide Pyramid to each student.) 

Do you know what it is? 

(Wait for some answers. If no student answers, explain it) 

That guide helps us to understand how to eat healthily. 

(Do gestures to indicate what you are talking about) 

(Ask students to color and fill in the gaps using words you will write on the 

board: cereal, bread and pasta; vegetables; milk group; meat group; fats and 

sweets. The answers are below. They need to finish in 15 minutes. Write on 

the board: 15 minutes) 

 

(Read answers with them to correct) 
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Part 2 

Now, people, we’ll read a comic but we need to rearrange the story because it is 

scrambled. 

(Give each student a handout. They need to cut the boxes and glue them in 

the notebook in the correct order. You will wait for students to cut the boxes 

and then you will read the correct order for them to organize and glue the 

boxes according to your reading. Then, you will ask students to exchange 

notebooks with near colleagues and you will correct the exercise in a loud 

voice reading the sequence again. Students need to say whether colleagues’ 

task is correct or not.) 
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Part 3 

(Ask students the following questions.) 

What A & O are discussing about? 

(Food and healthy food.) 

Why was A worried? 

(Because O doesn’t know about good food.) 

What do you know about healthy food? 
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(Don’t worry if they know a little about it. Explain the pyramid food is a way 

to think about food and to balance and choose what to eat to have a good 

health) 

(You need to explain that in the next class they will take part in a role play of 

go shopping for veggies and fruits thinking about health, prices and roles of 

costumers and vendors. If necessary, speak in Portuguese because they need 

to think how to collaborate and elaborate it in class.) 

It’s finished guys! 

Descrição das aulas 

Esta aula tinha a presença de vinte e seis alunos e na aula anterior PD 

discutiu sobre a importância de comer frutas e vegetais e os nomes de alguns 

vegetais. PD iniciou as aulas cantando a música permanente (sem o vídeo clip), 

todos cantaram. PD perguntou aos alunos o que tinham feito nas aulas da semana 

anterior, os alunos relataram e ele escreveu na lousa (pintar, falar em inglês, 

cantar, assistir vídeo). PD fez uma retrospectiva de tudo que tinham feito desde 

que começamos a vivenciar a sequência de tarefas (o debate foi feito em português 

e em inglês). Os alunos relembraram tudo de que participaram. Então, foi 

distribuída uma folha com uma pirâmide alimentar em que apareciam espaços 

para completar os grupos de alimentos a que pertenciam os desenhos. PD escreveu 

os nomes dos grupos na lousa e aguardou para que os alunos tentassem completar 

a pirâmide com os nomes de forma adequada. Os alunos tentaram e PD terminou 

por fazer junto com eles. Depois distribuiu uma história em quadrinhos com os 

quadros fora de ordem para que os alunos recortassem e colassem a história na 

ordem adequada. Finalizou as aulas perguntando sobre as opiniões das 

personagens sobre a pirâmide alimentar e sobre os próprios hábitos das 

personagens e os alunos participaram emitindo opiniões a respeito de hábitos 

alimentares. 
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Sequência de tarefas, Roteiro, Sistema de gêneros e Descrição das aulas  do 

dia 14/11/2012 

Task 6: Going Shopping for Veggies and Fruits with Colleagues – Part 1 
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Task 6: Going Shopping for Veggies and Fruits with Colleagues – Part 2 
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Sistema de gêneros das task 6 – part 1 

Task 6 – part 1 

Características Enunciativas e Discursivas 

Tarefa Tipo e Gêneros Contexto de 

produção 

Organização 

textual 

Texto 2: A & O: 

Discussing About 

Healthy Food 

Tipo de texto: 

Diálogo 

argumentativo. 

Gênero de texto: 

história em 

quadrinhos. 

Quem: As 

personagens “A” e 

“O”. 

Quando: tempo 

livre. 

Onde: em casa. 

O que: Discussão 

sobre fome e 

formas de se 

alimentar. 

Por que: 

Argumentar sobre 

alimentação. 

Para que: 

Contrapor-se em 

opiniões sobre o 

que é matar a 

fome. 

Argumentação 

sobre 

alimentação. 

Características Linguísticas 

Mecanismos nominais: nomes de alimentos saudáveis e não saudáveis. 

Mecanismos de interrogação: “What is your favorite food?”, “What is it?”, “O que 

você gosta de comer?”, “Por que você gosta desse alimento?”, “Os alimentos que 
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você escolheu são saudáveis?”. 

Mecanismos verbais: “preferir”; “precisar”; “optar”. 

Mecanismos de conexão de explicação: “porque”. 

Sistema de gêneros das task 6 – part 2 

Tarefa 6 – parte 2 

Características Enunciativas e Discursivas 

Tarefa Tipo e Gêneros Contexto de 

produção 

Organização 

textual 

Texto 1: “Go 

Shopping for 

Veggies and 

Fruits” 

 

Tipo de texto: 

Descrever ações 

Gênero de texto: 

história em 

quadrinhos. 

Quem: As 

personagens “A” e 

“O”. 

Quando: no dia 

de feira. 

Onde: em casa e 

na feira livre. 

O que: recebendo 

uma lista de 

compras e 

comprando. 

Por que: Atender 

um pedido da 

mãe. 

Para que: 

Comprar frutas e 

vegetais. 

Instruções; 

Perguntas e 

respostas. 

Características Linguísticas 
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Mecanismos nominais: nomes de fruta e vegetais, medidas para comprar frutas e 

verduras, valores em dinheiro. 

Mecanismos verbais: “need”, “buy”. 

Mecanismos de interrogação: “How much is  it?”. 

Sistema de gêneros das task 6 – part 3 

Tarefa 6 – parte 3 

Características Enunciativas e Discursivas 

Tarefa Tipo e Gêneros Contexto de 

produção 

Organização 

textual 

Texto 2: Lista de 

compras. 

 

Tipo de texto: 

Descrever ações 

Gênero de texto: 

lista de compras. 

Quem: Alunos e 

professor. 

Quando: no dia 

de feira. 

Onde: em casa e 

na feira livre. 

O que: recebendo 

uma lista de 

compras e 

comprando. 

Por que: Atender 

um pedido do 

professor. 

Para que: 

Comprar frutas e 

vegetais. 

Instruções; 

Perguntas e 

respostas. 

Características Linguísticas 



207 
 

Mecanismos nominais: nomes de fruta e vegetais, medidas para comprar frutas e 

verduras, valores em dinheiro. 

Mecanismos verbais: “need”, “buy”. 

Mecanismos de interrogação: “How much is  it?”. 

Roteiro para tarefa 6 – Go shopping for some veggies and fruits with my teacher 

TASK 6 – Go shopping for some veggies and fruits with my teacher 

Permanent Song 

 (Greeting and permanent song.) 

Good afternoon, guys! Are you ok? 

Now we’re going to sing the song “Let’s go to market”! 

(Play the song “Let’s go to market” on the video. Sing the song with them.) 

Brainstorming 

(Distribute comics [A & O: Go shopping for veggies and fruits part 1] to 

students and allow them 1 minute to take a look at the comic) 

Now, we’re going to read this comic… 

(Ask them to listen and pay attention to the pictures and balloons while you 

are reading) 

 (Ask the following questions) 

What kind of text is that? 

Answer: Comics. 

(Write on the board: COMICS = QUADRINHOS) 
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What is the title? 

(Write the word title on the board and write “título”, like that: 

TITLE=TÍTULO) 

Answer: A & O in: Go shopping for some veggies and some fruits 

(Write the title on the board) 

Who are the Characters? 

(Write CHARACTERS =PERSONAGENS on the board) 

Answer: A, O and vendor. 

(Write on the board: A, O E O VENDEDOR.) 

What are they doing? 

(Write on the board: WHAT ARE THEY DOING? = O QUE ELES ESTÃO 

FAZENDO?) 

Answer: They are buying some fruits and veggies. 

(Write on the board: They are buying some fruits and veggies.) 

Part 1 

(Distribute comics [A & O: Go shopping for veggies and fruits part 2] to 

students and allow them 1 minute to take a look at it.) 

(Ask students to complete the balloons taking into consideration O’s 

shopping list and help them to do it. If necessary, write the dialogues on the 

board) 

(Finish using values spend on the shopping) 
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(Put prices on the board: carrots R$3,00, spinach R$3,50, lettuce R$1,00, 

tomato R$4,00, potatoes R$3,50, cucumber R$ 4,00) 

(Pay attention to the quantity he needed to buy! ½ K. of carrots and ½ K. of 

cucumber) 

(Pay attention to the quantity he needed to buy! ½ K. of carrots and ½ K. of 

cucumber) 

(Calculate and put the result into the correct balloon) 

(Do a shopping list on the board like the following) 

 

Shopping list 

½ K. of Carrots 

½ K. of cucumber 

1 lettuce 

1 dozen of bananas 

½ watermelon 

6 apples 

(Practice with students.) 

(Write the following dialogue on the board.) 

(Ask students to practice the dialogue with a near colleague) 

Choose a near colleague and let’s practice the following dialogue: 
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Costumer: I need ½ K. of carrots, please. 

Vendor: Here you are! 

Costumer: How much is it? 

Vendor: R$1,50. 

(Give a gesture paying for carrots.) 

Costumer: Thanks. 

(5 minutes to do that.) 

(Ask them to color those comics.) 

That’s all guys! 

Descrição das aulas 

Nestas aulas compareceram vinte e seis alunos. As aulas foram iniciadas 

pela música permanente. Uma história em quadrinhos com as personagens “A” e 

“O” iam à feira para a mãe deles. O professor pediu que os alunos lessem os 

quadrinhos, depois fez esclarecimentos sobre as personagens e sobre o que 

estavam fazendo na história (antes de começar a leitura). PD perguntou sobre o 

gênero do texto, e leu a história para os alunos. Após a leitura, falaram sobre a lista 

de compras de frutas de “A” que aparecia na história. PD distribuiu outra parte da 

história em quadrinhos, que era continuação da primeira. Nessa nova história, “O” 

precisava comprar vegetais, e os alunos precisavam ajudá-lo a comprar (escrever 

falas para “O” com base nas falas de “A” na primeira história distribuída). PD pediu 

que os alunos escrevessem as falas de “O” na lousa. PD escreveu outra lista de 

compras na lousa, estruturas de falas para que os alunos encenassem, e pediu para 

que eles brincassem de fazer feira com uma lista de compras de vegetais e frutas. 

Dessa vez, as compras envolveram uma lista e cálculos, e os alunos participaram da 

brincadeira. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Slides e descrição dos encontros informais de formação  

 

Encontro informal de formação do dia 02/09/2012 

Descrição do encontro informal de formação 

PP exibiu slides sobre ensino-aprendizagem de língua, elaborados pela 

Professora Doutora Fernanda Coelho Liberali, para que PD e ela pudessem discutir 

sentidos e significados sobre as próprias práticas docentes e para debater as 

diferenças entre as práticas docentes incorporadas por eles e as teorias de ensino-

aprendizagem propostas por Vigotski. 

 Slides do encontro informal de formação  

Slide 1 Slide 2 Slide 3 

   

Slide 4 Slide 5 Slide 6 

 
 

 

Slide 7 Slide 8 Slide 9 

   

Slide 9 Slide 10 Slide 11 

Ensino de Línguas: diferentes 

perspectivas

Fernanda Coelho Liberali

PUC- SP

liberali@uol.com.br
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Slide 12 Slide 13 Slide 14 

 
 

 

Slide 15 Slide 16 Slide 17 

   

Slide 18 Slide 19 Slide 20 

 
  

Slide 21 Slide 22 Slide 23 

   

Slide 24   
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Descrição do encontro informal de formação do dia 09/09/2012 

Nesse encontro informal de formação professora-pesquisadora e professor-

docente discutiram slides sobre formação inicial e contínua de professores. Os 

slides foram elaborados pela Professora Doutora Fernanda Coelho Liberali, e 

continham um debate sobre as diferenças entre treinamento e formação crítico-

criativa. Após a discussão, PD e PP escreveram sobre os significados que criaram 

após a discussão sobre as diferenças entre treinamento e formação crítico-criativa. 

Slides do encontro informal de formação 

Slide 1 Slide 2 Slide 3 

 

  

Slide 4 Slide 5 Slide 6 

   

Slide 7 Slide 8 Slide 9 
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Slide 10 Slide 11  
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Anexo 2: Norma para transcrição de entrevistas gravadas 
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Anexo 3: Parecer Consubstanciado do CEP 
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