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RESUMO 
 
 

Esta pesquisa, inserida na área de Linguística Aplicada, tem por objetivo investigar 
os gestos didáticos (AEBY-DAGHÉ e DOLZ, 2008, SCHNEUWLY e DOLZ, 2009) 
utilizados pelo professor no ensino-aprendizagem do gênero textual resenha 
acadêmica, no contexto universitário e verificar como criam gestos de aprendizagem 
no aluno. Justifica-se a decisão por investigar os gestos didáticos devido à 
constatação de que estes podem revelar unidades dos objetos a serem ensinados e 
assumirem uma perspectiva didática. Além disso, os gestos didáticos podem ser 
intérpretes do trabalho do professor, podendo revelar, em resposta, a aprendizagem 
dos alunos sobre o objeto de estudo. Os gestos didáticos podem trazer luzes ao 
processo de ensino-aprendizagem de um gênero, com foco no desenvolvimento do 
processo de decomposição do objeto a ser ensinado no decorrer das atividades, das 
estratégias utilizadas e das ferramentas didáticas colocadas em uso pelo professor. 
Assumimos também que os gestos didáticos permitem, não só identificar o agir 
docente (MACHADO e BRONCKART, 2009), mas, também, o modo de realização 
desse agir que estabelece interação na construção do conhecimento do aluno em 
sala de aula. Reconhecemos o agir docente como uma atividade profissional 
constituída por gestos complexos que, se descritos e compreendidos, podem atribuir 
à profissão um caráter, reconhecidamente, mais profissional. Recorremos também 
às noções sobre o modelo de análise textual do Interacionismo Sociodiscursivo 
(BRONCKART, [1999] 2007), agir docente (MACHADO e BRONCKART, 2009), e 
gestos didáticos (AEBY-DAGHÉ e DOLZ, 2008). O corpus da pesquisa contou com 
gravações em áudio e, posteriormente, transcrições de três aulas, sendo duas aulas 
gravadas em dias diferentes, dentro de um mesmo mês, com alunos da graduação, 
e uma aula gravada com alunas da pós-graduação, cerca de cinco meses após as 
primeiras gravações, totalizando, aproximadamente, 4 horas de gravações. Os 
participantes da pesquisa são alunos de cursos noturnos da cidade de São Paulo, 
sendo duas salas de alunos ingressantes em um curso de Administração, com 
média de 70 alunos por sala, na graduação, e 09 alunas na pós-graduação de um 
curso noturno em Psicopedagogia. As análises dos dados obtidos nas transcrições 
basearam-se no modelo de análise do ISD em relação a duas categorias: o contexto 
de produção e o plano global dos conteúdos temáticos. Com base nessas 
categorias, verificamos os gestos didáticos que levam a compreensão do trabalho do 
professor e do agir docente no que diz respeito ao objeto de estudo. A abordagem 
metodológica utilizada foi a abordagem qualitativa (ANDRÉ, 1995), descritas em 
uma estratégia de estudo de caso (ANDRÉ, 1995) com enfoque nas dificuldades que 
os universitários apresentam na escrita acadêmica de um gênero textual acadêmico 
específico. Os resultados demonstraram que os gestos didáticos específicos 
revelam as dimensões ensináveis de um objeto de estudo e, no processo de ensino-
aprendizagem, podem criar gestos de aprendizagem. 
 
Palavras-chave: Interpretação do agir docente; Gestos didáticos; Gestos de 

aprendizagem; Resenha acadêmica. 
 

  



 
 

ABSTRACT 
 
 
This thesis in Applied Linguistics area aims to investigate the didactic gestures 
(AEBY-DAGHÉ and DOLZ, 2008, SCHNEUWLY and DOLZ, 2009) used by the 
teacher in the teaching-learning of the genre academic review, in the university 
context, checking how student´s learning gestures are created. Justified the decision 
to investigate the didactic gestures due to the fact that these units can reveal the 
objects to be taught and take a didactic perspective, moreover, teaching gestures 
can be interpreters of how the teacher's work is done and how they can reveal in 
response to student´s learnings about the object of study. In addition, the didactic 
gestures can bring light to the teaching-learning process with a genre, focusing on 
the development of the object decomposition process to be taught in the course of 
activities of the strategies, teaching tools put to use by the teacher, and all these 
strategies could prove the real teacher's work. We also assume that the didactic 
gestures allow not only identify the acting teacher (MACHADO and BRONCKART, 
2009), but also the embodiment of this act establishing interaction in the construction 
of knowledge of the student in the classroom. We recognize the act teaching as an 
occupation that consists on complex gestures that if described and understood, may 
give the profession a character, admittedly, more professional. We use also the 
notions about the review model Interactionism Sociodiscursivo (BRONCKART, [1999] 
2007), acting teacher (MACHADO and BRONCKART, 2009), and didactic gestures 
(AEBY-DAGHÉ and DOLZ, 2008). The corpus of research was audio recordings and 
later three classes transcripts, two classes recorded on different days within a month, 
with graduate students, and a recorded class with graduate students, about five 
months after the first recordings, totaling approximately 4 hours of recordings. The 
participants are students of evening courses in São Paulo, two rooms of new 
students in a course of Directors, with an average of 70 students per class, 
graduation, and 09 students in the postgraduate course in a night Educational 
Psychology. Analyses of data from the transcripts were based on the ISD model of 
analysis in respect of two categories: the production context and the overall plan of 
the thematic content. Based on these categories, we find the didactic gestures that 
lead to understanding of the teacher's work and acting teacher with regard to the 
object of study. The methodological approach used was the qualitative approach 
(ANDRÉ, 1995), described in a case study strategy (ANDRÉ, 1995) focusing on the 
difficulties students have in academic writing of a specific academic genre. The 
results showed that the specific didactic gestures reveal the teachable dimensions of 
an object of study and the teaching-learning process, which can create learning 
gestures. 
 
Keywords: Interpretation of the act teaching; Didactic gestures, Learning gestures, 
Academic review. 
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1   INTRODUÇÃO 

 

[...] compreender as ações efetivamente desenvolvidas 
pelo professor, sua configuração, as representações 
sobre sua motivação, sua finalidade, sua 
responsabilidade que ele aí assume implica assumirmos 
também que é a análise dessa rede discursiva que pode 
nos trazer a sua compreensão.  

 
(BRONCKART E MACHADO, 2004, p.136) 

 

 

Investigar os gestos didáticos produzidos pelo professor em situação de 

ensino-aprendizagem de um gênero textual pode revelar o agir docente nas 

dimensões ensináveis de um objeto, colocado em cena didática e verificar como 

criam gestos de aprendizagem. Assim, o direcionamento reflexivo deste trabalho se 

volta para a verificação dos movimentos verbais do professor, que podem ser 

verificados em gestos, “considerados produtivos para o processo de ensinar e 

aprender” (NASCIMENTO, 2011. p.422). 

Ao considerar que o trabalho em sala de aula é constituído por movimentos 

discursivos e pragmáticos observáveis no curso das atividades didáticas, 

compreende-se o agir docente revelado pelos  gestos didáticos, assim como  “[...] a 

comunicação verbal é sempre acompanhada por atos sociais de caráter não verbal 

(gestos do trabalho, atos simbólicos de um ritual, cerimônia, etc.) [...]” 

(VOLOCHINOV. 1997, p. 124). 

Os gestos didáticos “[...] demandam reflexões sobre as dificuldades do ofício 

de ensinar que envolvem diferentes saberes: os saberes específicos da disciplina, o 

saber da didática da disciplina e o saber mobilizado na construção dos objetos de 

ensino” (NASCIMENTO, 2011, p.423). 

Compreender como um objeto de ensino é apresentado em sua dimensões 

ensináveis em sala de aula pelo viés dos gestos didáticos e dos gestos que se 

relacionam a ele, os gestos de aprendizagem, pode trazer luzes às questões sobre 

como os saberes são mobilizados no tocante à construção e reconstrução dos 

objetos de ensino. 
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Este pode ser um olhar inovador sobre as dificuldades do aluno brasileiro no 

tocante a leitura, escrita e interpretação de textos, reveladas pelos resultados dos 

exames e pela preocupação das pesquisas brasileiras a esse respeito.    

Nesse sentido, são inúmeras as pesquisas, sobretudo em Linguística 

Aplicada, que discutem as dificuldades dos alunos brasileiros para ler, escrever e 

interpretar textos. No Brasil, geralmente, essas pesquisas têm como foco o ensino 

fundamental e médio. Porém, no período que compreende os anos entre 2001 a 

2011, sobretudo com a universalização do acesso à escola e a ampliação do 

número de anos de estudos1, essa questão passou a ser tema de pesquisas 

também voltadas ao nível escolar superior, o que demonstra que, nesse nível, o 

problema também aparece e repercute, consideravelmente, no nível da leitura, 

produção e interpretação de textos acadêmicos. 

Os resultados obtidos pelos alunos brasileiros da educação básica (ensino 

fundamental e médio) nas diferentes avaliações nacionais como o SAEB (Sistema 

de Avaliação da Educação Básica)2, SARESP, Prova Brasil, ENEM (Exame Nacional 

do Ensino Médio)3 e o internacional PISA (Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes)4 são considerados insatisfatórios. 

                                                        
1
 “No final da década de 90, em decorrência do processo de privatização do ensino superior levado a 
cabo pelo governo e da exigência do mercado de trabalho em requerer mão-de-obra especializada, 
houve grande proliferação de instituições particulares de ensino. Esse movimento de expansão e de 
maior acesso ao ensino superior contribuiu para a entrada na universidade de alunos provenientes 
do ensino médio, em especial do público, que ainda apresentam problemas no uso da linguagem, 
principalmente da linguagem escrita mais formal, conforme atestam as inúmeras avaliações trazidas 
a público nos últimos anos” (CERVERA, 2008, p.13). 

2
 O site do Inep (Disponível em: http://portal.inep.gov.br/saeb; acesso em: 23 ago. 2014) esclarece 
que o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), conforme estabelece a Portaria n.º 931, 
de 21 de março de 2005, é composto por dois processos: a Avaliação Nacional da Educação Básica 
(ANEB) e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc). A Aneb é realizada por 
amostragem das Redes de Ensino, em cada unidade da Federação, e tem foco nas gestões dos 
sistemas educacionais. Por manter as mesmas características, a Aneb recebe o nome do SAEB em 
suas divulgações; A Anresc é mais extensa e detalhada que a Aneb e tem foco em cada unidade 
escolar. Por seu caráter universal, recebe o nome de Prova Brasil em suas divulgações. A Prova 
Brasil foi incluída como detalhamento do SAEB na portaria de 2005. 

3
 O site do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) define o 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como um exame individual, de caráter voluntário, 
oferecido anualmente aos estudantes que estão concluindo ou que já concluíram o ensino médio 
em anos anteriores. [...] A partir de 2009, passou a ser utilizado também como mecanismo de 
seleção para o ingresso no ensino superior. Foram implementadas mudanças no Exame, que 
contribuem para a democratização das oportunidades de acesso às vagas oferecidas por 
Instituições Federais de Ensino Superior (FIES), para a mobilidade acadêmica e para induzir a 
reestruturação dos currículos do ensino médio. Respeitando a autonomia das universidades, a 
utilização dos resultados do Enem para acesso ao ensino superior pode ocorrer como fase única de 
seleção ou combinado com seus processos seletivos próprios. O Enem também é utilizado para o 
acesso a programas oferecidos pelo Governo Federal, tais como o Programa Universidade para 

http://portal.inep.gov.br/saeb
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Os primeiros exames (SAEB, SARESP, Prova Brasil e ENEM) e processos de 

avaliação apontados pretendem, com suas especificidades, medir os resultados da 

educação básica em termos da construção de capacidades e competências centrais 

avaliadas, voltadas a um aspecto fundamental do letramento5: as capacidades 

leitoras6.  

Já a avaliação feita pelo PISA está pauitada em uma concepção cognitiva de 

leitura, que se volta à extração de informação e relação entre informações obtidas 

em textos em diferentes gêneros e linguagens, como gráficos, mapas, folhetos, que 

constituem práticas de leitura dentro e fora das escolas.  

Dados revelam que, ao todo, 510 mil estudantes participaram da última prova 

do PISA de 2012, sendo 19.877 brasileiros, de 837 escolas. A avaliação de leitura foi 

o foco das edições do PISA de 2000, 2009 e 2012. Nesta última foi adotada a 

seguinte definição de letramento: “Letramento em leitura é a capacidade de 

compreender, utilizar, refletir e envolver-se com textos escritos, com a função de 

alcançar uma meta, desenvolver seu conhecimento e seu potencial, e participar da 

sociedade” (OECD, 2013). 

Para o PISA, 

 

O letramento em leitura inclui um largo conjunto de competências 
que vão da decodificação básica do conhecimento de palavras, 
estruturas e características linguísticas e textuais ao conhecimento 
sobre mundo. Inclui também competências metacognitivas, como 
clareza, habilidade para utilizar uma variedade de estratégias 
apropriadas para a compreensão de textos. A leitura é vista como um 
processo “ativo”, que implica não apenas a capacidade para 

                                                                                                                                                                             
Todos – ProUNI Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/enem/sobre-o-enem>; Acesso em: 23 
ago. 2014). 

4
 Segundo o site do Inep (Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/pisa-programa-internacional-de-
avaliacao-de-alunos>; Acesso em 23 ago. 2014), o PISA,  Programme for International Student 
Assessment (Pisa) - Programa Internacional de Avaliação de Estudantes - é uma iniciativa 
internacional de avaliação comparada, aplicada a estudantes na faixa dos 15 anos, idade em que se 
pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na maioria dos países. O programa é 
desenvolvido e coordenado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), também chamada Grupo dos Ricos. Em cada país participante há uma coordenação 
nacional. No Brasil, o Pisa é coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O objetivo do Pisa é produzir indicadores que contribuam para 
a discussão da qualidade da educação nos países participantes, de modo a subsidiar políticas de 
melhoria do ensino básico.  

5
 “O termo letramento busca recobrir os usos e práticas sociais de linguagem que envolvem a escrita 
de uma ou de outra maneira, sejam eles valorizados ou não, locais ou globais, recobrindo contextos 
sociais diversos  (família, igreja, trabalho, mídias, escola, etc.), numa perspectiva sociológica, 
antropológica e sociocultural” (ROJO, 2009, p.11). 

6
 A esse respeito, consultar Jurado e Rojo (2006). 
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compreender um texto, mas a capacidade de refletir sobre ele e de 
desenvolver-se com ele, a partir de ideias e experiências próprias 
(Relatório Nacional, PISA, 2012, p.37). 

 

O estudo feito pelo PISA avalia a leitura em 6 níveis de proficiência7. No 

quesito leitura, o Brasil subiu de 39 pontos, em 2000, para 41 pontos, em 2012, 

colocando o país no mesmo patamar que Colômbia, Tunísia, Uruguai, no entanto, 

abaixo da média do OCDE (Nível 3). Na América Latina, os estudantes brasileiros 

tiveram performance inferior aos colegas chilenos, costa-riquenhos e mexicanos, 

mas foram melhores do que os argentinos e peruanos. Segundo o estudo, o Brasil 

apresenta um nível de proficiência em leitura no Nível 1 e mostra que 49,2% dos 

estudantes brasileiros conseguem, no máximo, entender a ideia geral de um texto 

que trate de um tema familiar ou fazer uma conexão simples entre as informações 

lidas e o conhecimento cotidiano. Apenas um em cada duzentos alunos atinge o 

nível máximo de leitura. Somente 5% dos jovens são capazes de compreender um 

texto desconhecido tanto na forma quanto no conteúdo e fazer uma análise 

elaborada a respeito.  

Apesar de ter conseguido uma evolução significativa nos itens avaliados pelo 

Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), o Brasil ainda está nas 

posições mais baixas do ranking. Entre os 65 países comparados, o Brasil ficou em 

58º lugar. Por outro lado, desde 2003, o Brasil conseguiu maiores ganhos na 

performance em matemática, saindo dos 35 pontos e chegando aos 39 pontos, em 

2012. 

Para Rojo (2009), o ENEM e o SAEB aproximam-se mais de uma concepção 

discursiva da leitura. Incorporam descritores ou habilidades e competências que se 

voltam, não só ao conteúdo, mas também à situação de produção.  

O MEC (Ministério da Educação) divulgou a média nacional dos alunos no 

ENEM 20128. Foram 2.355.355 estudantes que fizeram o ENEM . Em redação, os 

alunos apresentaram 529,14 pontos, em média, e em Linguagens e Códigos, 

502,52. No total, foram avaliados estudantes de 18.511 escolas públicas de ensino, 

que correspondem a 72% do total, e de 7.233 colégios particulares, responsáveis 

                                                        
7
 Conforme Relatório Nacional PISA 2012. Disponível em: <http://download.inep.gov.br/acoes_interna 
cionais/pisa/resultados/2014/relatorio_nacional_pisa_2012_resultados_brasileiros.pdf>. Acesso em: 
23 ago. 2014. 

8
 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=310+enen.br>. Acesso em: 23 ago. 2014. 
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pelos 28% restantes. Os alunos avaliados da rede pública correspondem a 86% do 

total e são mais de 2 milhões. Da rede privada, participaram mais de 323 mil alunos. 

É dentro desse contexto de educação básica que chegam os alunos aos 

cursos superiores particulares noturnos. Vale ressaltar também a conclusão de Rojo 

(2009) sobre os resultados do ENEM: 

  

Os resultados especificamente relativos às capacidades de leitura 
são bastante difíceis de avaliar no ENEM, pois seus indicadores 
baseiam-se em atividades (de linguagem complexas e os exames 
exigem proficiência de leitura tanto na prova de redação, que se 
baseia, para a ampliação de repertório, na leitura intertextual e 
interdiscursiva de diversos textos e fragmentos em gêneros variados, 
como parte das questões objetivas, que exigem capacidades de 
leitura por vezes sofisticadas, em gêneros de linguagem diversas 
(ROJO, 2009, p.32). 

 

Ao aspecto da dificuldade em avaliar os resultados obtidos pelo ENEM, 

acrescentaríamos outro, o da dificuldade em se obter relatórios oficiais disponíveis 

para consulta dos resultados obtidos pelo ENEM, SARESP e SAEB, claros e 

explícitos como os apresentados pelo PISA. 

Ainda assim, Rojo (2009), ao interpretar os dados obtidos pelos relatórios do 

ENEM na prova de redação, em 2005, conclui que a escola  

 

[...] tanto pública como privada, neste caso, parece estar ensinando 
mais regras, normas e obediência a padrões linguísticos que o uso 
flexível e relacional de conceitos, a interpretação crítica e 
posicionada sobre fatos e opiniões, a capacidade de defender 
posições e de protagonizar soluções [...] (ROJO, 2009, p.33).   

 

Os objetivos da Língua Portuguesa para os cursos iniciais, que deveriam 

habilitar o aluno às habilidades descritas acima, observados em Rojo (2009), não 

são privilegiados pelos livros didáticos e a autora observa que alguns desses livros 

fazem opção por um ou outro objetivo. As propostas de redação estão longe da 

realidade do aluno e partem, muitas vezes, de estímulo nenhum.  

Dentro desse quadro, não se consegue desenvolver raciocínio crítico voltado 

para o que se lê ou escreve, uma vez que o ensino de língua materna entende que 

ensinar a ler e a escrever passa, necessariamente, pela realização de listas de 

exercícios voltados somente a um ou outro objetivo da disciplina. Para que os alunos 

desenvolvam habilidades de leitura, de escrita e de interpretação, em qualquer nível 
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escolar, antes é necessário estabelecer objetivos menores e claros dentro de um 

projeto de ensino-aprendizagem construído de forma crescente, em cada módulo, 

quer seja no nível básico ou médio. Dessa forma, os alunos poderiam chegar à 

universidade preparados para iniciarem estudos sobre textos acadêmicos, mas 

antes, primordialmente, haveria de se entender como o professor trabalha, quais as 

opções de estratégias que ele mobiliza, quais os objetos de ensino-aprendizagem de 

que ele dispõe e como os alunos recebem e se apropriam desse aprendizado. 

Professores do ensino universitário dos semestres iniciais ouvem, de uma 

parte de seus alunos que, ao escolherem um curso universitário, reconhecem suas 

limitações no que concerne à leitura e à escrita. Alguns alunos, nos semestres 

iniciais, apresentam dificuldades com a escrita de textos simples. Eles sabem que 

precisam de um melhor desempenho da língua para acompanharem as disciplinas 

do curso superior. Esses alunos têm consciência do fato de que, além de prejudicar 

a vida acadêmica, a dificuldade com a leitura, escrita e interpretação de textos 

também os prejudica como candidatos, em um processo seletivo de trabalho em 

uma empresa. 

Parece-nos importante a adequação dos currículos escolares, a criação de 

estratégias para melhorar o desempenho dos alunos no âmbito da leitura e da 

escrita, bem como investigar e descrever, por meio de estudos de casos, estratégias 

como a utilizada em nossa pesquisa, de modo a verificar não somente o que se está 

realizando com relação ao ensino-aprendizagem da leitura e da escrita como 

também as respostas que os alunos venham a oferecer sobre essa questão, de 

forma a abrir a "caixa preta” do ensino da escrita acadêmica na universidade. 

São inúmeras as causas prováveis, pré-existentes e situadas para o 

desempenho insatisfatório na escrita do universitário ingressante. Esses alunos se 

deparam com textos mais complexos do repertório acadêmico, como por exemplo, 

resenha, artigo científico entre outros. Alguns alunos não compreendem as 

informações centrais no texto ou o objetivo do autor. Outros não relacionam as 

informações que leem aos fatos do cotidiano ou a informações contidas em outros 

textos. Em relação à escrita universitária é comum a reprodução das ideias, o que 

causa uma dependência da ideia do outro. Galvão (2003 apud ROJO, 2009, p.48), 

“[...] investigando se a leitura (e os letramentos) é algo que se transmite entre 
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gerações, constata que os dados do Inaf apontam para: um alto grau de reprodução 

dos usos da escrita/leitura entre gerações [...]”. 

Para Dolz, Gagnon e Decândio (2010, p.31), “A complexidade da atividade da 

escrita justifica o caráter longo e árduo de sua aprendizagem. Desenvolver o saber-

escrever implica uma transformação dos conhecimentos e das capacidades de 

linguagem do aprendiz”. Para isso, o professor deve estar preparado para as novas 

práticas.  

Pode-se dizer que estar preparado para as novas práticas consiste em, antes, 

detectar as fontes das dificuldades dos alunos quanto à escrita para, dessa forma, 

orientar e organizar as atividades de ensino.   

Essas dificuldades de escrita nos alunos foram descritas por Dolz, Gagnon e 

Decândio (2010), em um estudo que apontou as bases dessas dificuldades. Os 

autores defendem a ideia de que, para se organizar as atividades de ensino, é 

necessário conhecer as bases das dificuldades. As mais concorrentes são, de 

acordo com os autores, as motivacionais: “[...] trata-se de fontes associadas à 

canalização das necessidades do aprendiz, à qualidade e à intensidade do 

investimento da escrita e à relação entre o esforço feito e os resultados obtidos” 

(DOLZ, GAGNON e DECÂNDIO, 2010, p.33). 

Outra fonte relaciona-se às dificuldades enunciativas. Para os autores, “[...] a 

fonte da dificuldade é a entrada do sujeito no texto, o modo como leva em conta e 

implica o outro no texto [...]”; assim, de forma geral “[...] a gestão dialógica (a quem 

responde o texto?) e polifônica do texto (quais são as vozes que são citadas e 

como?)” (DOLZ, GAGNON e DECÂNDIO, 2010, p.33). Há também as 

procedimentais: estas “[...] envolvem os procedimentos, as estratégias convocadas 

durante a escrita, bem como as operações aplicadas para ultrapassar os obstáculos” 

(DOLZ, GAGNON e DECÂNDIO, 2010, p.33). São fontes importantes das 

dificuldades percebidas nos alunos. 

No percurso do mesmo estudo, vamos encontrar outra fonte da dificuldade de 

escrita dos alunos: as textuais, que “[...] envolvem, principalmente, os 

conhecimentos insuficientes em relação ao gênero textual a ser produzido e a não-

conformidade com as convenções e as regularidades que os caracterizam” (DOLZ, 

GAGNON e DECÂNDIO, 2010, p.33).  
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Dolz, Gagnon e Decândio (2010) consideram que dentro do aspecto textual 

podem ser distinguidos outros diferentes níveis de problemas relacionados aos 

gêneros textuais e aos mecanismos constitutivos do texto, como, por exemplo, 

segundo os autores, os mecanismos de: coerência do conjunto, progressão 

temática, organização; segmentação e conexão entre as partes do texto; gestão do 

paratexto (títulos, subtítulos, esquemas, figuras etc.); coesão verbal, usos dos 

tempos verbais; coesão nominal, uso dos mecanismos de retomada anafórica; 

utilização dessas unidades linguísticas (DOLZ, GAGNON e DECÂNDIO, 2010, p.34). 

Os autores reconhecem outras três fontes das dificuldades de escrita as 

linguísticas: “[...] o uso das unidades linguísticas, lexicais e a construção das frases” 

(DOLZ, GAGNON e DECÂNDIO, 2009, p.34); as ortográficas: para os autores, neste 

nível de dificuldade existem muitas pesquisas “sobre a didática da ortografia” (DOLZ, 

GAGNON e DECÂNDIO, 2010, p.34). Essas pesquisas demonstram preocupação 

com as condições de produção e as estruturas morfossintáticas. Por fim, os autores 

apontam a última fonte da dificuldade de escrita, a sensório-motora: “a mão ou o 

olho nem sempre seguem, de modo adequado, o pensamento e a atividade de 

escrita” (DOLZ, GAGNON e DECÂNDIO, 2010, p.35). 

Assim, identificar e hierarquizar as fontes das dificuldades de escrita dos 

alunos pode levar à interpretação dos erros cometidos, tendo-se em vista uma nova 

intervenção didática de forma que resulte em objetivos claros, permitindo que se 

elaborem novos dispositivos didáticos ajustados às necessidades dos alunos.       

A leitura e a escrita de gêneros textuais acadêmicos, como artigos científicos, 

teses, monografias, dissertações, resenhas acadêmicas, são realizadas de 

preferência na universidade, local onde são produzidos. Levar os alunos a se 

familiarizarem e aprenderem a ler e a escrever esses gêneros acadêmicos no 

momento em que ingressam na universidade e se inserem nas práticas de escrita 

universitária é tarefa árdua, destinada somente a uma disciplina, em um semestre 

inicial de um curso universitário.  

Sobre os gêneros textuais, Dolz, Gagnon e Decândio (2010) os concebem 

como unidade de trabalho, “[...] o texto é considerado como a unidade básica do 

ensino da produção, assim como a leitura” (DOLZ, GAGNON e DECÂNDIO, 2010, 

p.39). Para os autores, o trabalho com textos é uma forma de aprender uma língua 

natural. “Nossa proposta didática consiste em trabalhar a escrita no quadro da 
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comunicação” (DOLZ, GAGNON e DECÂNDIO, 2010, p.39). Para os autores, “uma 

língua natural só é aprendida por meio de produções verbais efetivas, que tomam 

formas diversas em função das situações de comunicação em que se inscrevem” 

(DOLZ, GAGNON e DECÂNDIO, 2010, p.39). 

Segundo Bronckart ([1999] 2007, p.173), “Essas produções verbais situadas, 

sejam orais ou escritas, são chamadas de textos”. Comunicamo-nos por meio de 

textos, não frases isoladas.  

Outro lado dessa discussão pode ser acrescido com o fato de que muitos 

alunos considerados bem-sucedidos na sua relação com a escrita, durante sua 

trajetória prévia sentem-se experientes nas práticas com a leitura e a escrita e 

informam que sempre obtiveram boas notas. Ao se depararem com seus 

professores, na universidade, que avaliam seus textos e indicam inadequações, 

resultados do desconhecimento de estratégias discursivas próprias ao texto 

acadêmico reagem, negativamente, o que leva o aluno, muitas vezes, a desacreditar 

das práticas de leitura e escrita desenvolvidas na universidade. 

 Com esse enfoque é que apresentaremos um estudo de caso onde nosso 

papel é duplo: o da professora universitária que recebe alunos universitários 

ingressantes e observa as dificuldades que eles apresentam na escrita acadêmica e 

o da pesquisadora interessada em investigar os gestos didáticos utilizados pelo 

professor no ensino-aprendizagem do gênero textual resenha acadêmica no 

contexto universitário, verificando como criam gestos de aprendizagem nos alunos. 

 Em Mead (1973, apud DALBOSCO, 2004), representante do interacionismo 

simbólico, encontramos as primeiras formulações sobre gestos. Para o autor, é por 

meio da ação, entendida enquanto um processo estímulo-reação mediado 

simbolicamente, e não por meio de um ato de consciência introspectivo, que o 

indivíduo constitui o mundo e a si. O autor define a ação dos organismos num 

sentido mais amplo, como uma ação linguística constituída por gestos (sinais) e a 

ação humana, e num sentido mais específico, como constituída por uma linguagem 

simbólico-comunicativa. Para Dalbosco (2004), “Sua contribuição consiste em 

pensar a ação humana enquanto uma estrutura constituída por símbolos 

significantes, os quais ele concebe como gestos que possuem uma significação e, 

por isso, expressam muito mais do que simples impulsos.” (DALBOSCO, 2004, p.18-

19). Também em Mead (1973, apud DALBOSCO, 2004), escontrmaos  a seguinte 
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reflexão sobre gestos: “Através de gestos, reações são provocadas em nossas 

próprias atitudes e, enquanto são provocadas, despertam, por sua vez, outras 

atitudes. O que antes era significação, se converte agora em símbolo que tem outra 

significação. A significação tem-se convertido, ela mesma, em um estímulo para 

outra reação. [...] O diálogo segue continuamente e o que era reação se converte, no 

campo do gesto, em estímulo e na reação a este, que é uma significação. As 

reações são significações na medida em que estão dentro deste diálogo de gestos” 

(MEAD, 1973, p.224 apud DALBOSCO, 2004, p.18)  

 Para Dolz, Gagnon e Decândio (2010), “Aprender a produzir uma diversidade 

de textos, respeitando as convenções da língua e da comunicação, é uma condição 

para a integração na vida social e profissional” (DOLZ, GAGNON e DECÂNDIO, 

2010, p.13). Além disso, para a formação profissional também se faz necessário 

desenvolver o senso crítico. Para Marcuschi (2004), “A melhor formação intelectual, 

seja em que área for, continua sendo a formação crítica para ação ética responsável 

na vida social” (MARCUSCHI, 2004, p.17).   

 Tal como o interacionismo sociodiscursivo, defendemos o gênero de texto9 

considerado como artefato socialmente construído que, quando apropriado pelo 

sujeito pode se transformar em verdadeiro instrumento10 de mediação, podendo 

orientar o comportamento dos indivíduos na situação em que se encontram 

(SCHNEUWLY, 1994). Assim, levar em consideração estratégias que criem 

condições para o letramento universitário é questão que passa por identificarmos um 

objeto de ensino, o gênero resenha acadêmica, instrumento de mediação importante 

que propicia revelar o desenvolvimento da escrita acadêmica no universitário. Os 

gestos didáticos são índices importantes que podem revelar o agir docente11, em 

uma perspectiva de se apreender a nova dinâmica das salas de aula universitárias 

com foco na escrita acadêmica.  

                                                        
9
 Adotamos a perspectiva do ISD para o qual os gêneros textuais são um primeiro sistema, que está 
em estreita interação com as redes de atividades humanas e com sua organização textual 
(GUIMARÃES, MACHADO e COUTINHO, 2007, p.40). 

10
 Adotaremos os conceitos de artefato e instrumento tal como os utiliza Clot (2004). O artefato pode 
ser qualquer ferramenta material ou simbólica, disponibilizada pelos conceptores de um 
determinado trabalho para ser utilizado pelo trabalhador na realização de uma determinada 
atividade de trabalho. Entretanto, esse artefato pode ser utilizado de uma forma diferente da 
prevista e só se tornando um real instrumento para a atividade quando o trabalhador apropria-se do 
artefato, tomando-o para si e utilizando-o de acordo com suas reais necessidades e interesses.  

11
 Machado e Bronckart (2004, p.155), referem-se ao agir educacional como intervenções do 
professor no momento de um trabalho ou de uma tarefa a ser executada no momento de ensino-
aprendizagem. 
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 Para Dolz (2012, p.11), “O termo gesto profissional é geral. Ele nos permite 

caracterizar as funções e as tarefas do professor independentemente da matéria de 

ensino”. O autor opta pela expressão gestos didáticos por insistir em caracterizar os 

gestos típicos dos professores de uma disciplina específica. “Os gestos didáticos 

são gestos do professor quando leva em consideração a matéria de ensino, os 

objetos de ensino” (DOLZ, 2012, p.11). Da mesma forma, assumiremos o termo 

gestos didáticos, tal como Joaquim Dolz.   

 Segundo Dolz, Gagnon e Decândio (2010, p.39), “uma língua natural só é 

aprendida por meio de produções verbais efetivas, que tomam formas muito 

diversas em função das situações de comunicação em que se inscrevem”. Bronckart 

([1999] 2007) defende que essas realizações empíricas diversas são chamadas de 

textos. Nossa comunicação se dá por meio de textos, não frases isoladas; assim, o 

texto é considerado unidade básica do ensino da produção e leitura. Corroboramos 

com essa perspectiva em que os textos se tornam os instrumentos de mediação 

importantes para se trabalhar com a produção escrita.  

 As práticas linguageiras reconhecidas socialmente são uma referência para 

orientar o ensino. Os gêneros de texto são unidades que permitem estabilizar os 

elementos formais, cujos traços são comuns, reconhecidos e rotulados socialmente. 

Os gêneros podem ser agrupados por sua configuração, sobretudo pela estrutura 

comunicativa e pelas unidades linguísticas. Gênero textual “é um pré-construído 

histórico, resultante de uma prática e de formação social” (DOLZ, GAGNON e 

DECÂNDIO, 2010, p:40). 

 A opção pelo gênero resenha acadêmica nos parece adequada para esta 

pesquisa, porque é um gênero que circula tanto na esfera universitária como em 

sociedade. A resenha apresenta uma estrutura mais ou menos estável, o que 

possibilita apresentar sobre ela um modelo didático do gênero que revele suas 

dimensões ensináveis. Tanto quanto Dolz, Gagnon e Decândio (2010), também 

sustentamos a tese de que o motivo que nos leva a escolher um gênero textual, no 

nosso caso a resenha acadêmica, é porque o gênero é considerado  

 

[...] instrumento cultural e didático. E, sobretudo, porque eles 
permitem o reagrupamento de uma imensa variedade de textos 
disponíveis em função de aspectos genéricos, tais como os 
conteúdos, a estrutura comunicativa e as configurações de unidades 

linguísticas (DOLZ, GAGNON e DECÂNDIO, 2010, p.40). 
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Encontramos em Dolz, Gagnon e Decândio (2010) uma definição sobre 

gênero com a qual concordamos: 

 

...um gênero é um pré-construto histórico, resultante de uma prática 
e de uma formação social. A aprendizagem da língua oral e escrita 
se faz pela confrontação com um universo de textos que já nos são 
“dados de antemão”. É uma apropriação de experiências acumuladas 
pela sociedade. Desse ponto de vista, o ensino escolar se organiza 
em uma perspectiva histórica e cultural. Entrando pelos gêneros 
textuais, contribuímos para construir referências culturais, não 
apenas em relação aos textos do patrimônio cultural, mas também ao 
conjunto da herança social inscrito nas redes de intertextualidade. 
Damos acesso a “maneiras de dizer”, a configurações de unidades 
linguísticas que nos foram transmitidas no decorrer do tempo (DOLZ, 

GAGNON e DECÂNDIO, 2010, p.40). 

 

Dessa forma, o gênero se constitui como o centro de uma aprendizagem. No 

caso do gênero resenha acadêmica, o aluno, no momento da escrita, precisa 

mobilizar recursos enunciativos, textuais, linguísticos, entre outros e o 

reconhecimento estrutural da resenha, resumir as partes constitutivas do objeto a 

ser resenhado selecionando aspectos relevantes e, por fim, tecer comentários 

avaliativos sobre o objeto resenhado, ou seja, posicionar-se em relação aos 

conteúdos, justificando seu posicionamento. 

O trabalho com gêneros textuais, sobretudo com o gênero resenha 

acadêmica (CERVERA, 2008), esteve ligado à formação acadêmica da professora-

pesquisadora no nível da pós-graduação, do Grupo ALTER12 CNPq13. Assim, 

podemos apontar ter sido este um dos fatores que nos motivou ao prosseguimento e 

desenvolvimento desta pesquisa, neste caso, procurando aprofundar e ampliar as 

investigações, em uma nova perspectiva, com foco na interpretação dos gestos 

                                                        
12

 Este grupo tem como quadro teórico geral o interacionismo social de Vigotsky e assume como 
teoria de base o interacionismo sociodiscursivo (ISD). Estão ligados à perspectiva teórica do ISD 
pesquisadores de diferentes áreas: os dos grupos FORENDIF (Formação em Didática do Francês), 
GRAFE e ALTER, como também os do grupo LAF (Language, Action e Formation), coordenado 
pelo Prof. Dr. Jean-Paul Bronckart; e os do grupo Pretexto, coordenado pela Prof. Dr

a
 Antônia 

Coutinho, da Universidade Nova de Lisboa. 
13

 (ALTER CNPq – Análise de linguagem, Trabalho Educacional e suas Relações), grupo de pesquisa 
criado em 2002, com Sede no Programa de Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, coordenado de 2002 a maio de 2012 pela Prof

a
 Dr

a
 

Anna Rachel Machado. Atualmente esse grupo está sob coordenação da Prof
a
 Dra Eliane Lousada, 

tendo como vice coordenadora a Prof. Dra. Ana Maria Magalhães. O grupo tem sede na USP/SP. 
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didáticos e dos gestos de aprendizagem, a partir do ensino-aprendizagem do gênero 

resenha acadêmica. Encontramos no contexto da graduação e da pós-graduação, 

nível Lato Sensu, um ambiente favorável para desenvolver nossa pesquisa. 

Esta pesquisa se inscreve, de modo geral, no quadro das pesquisas em 

Linguística Aplicada. A Linguística Aplicada (LA) é uma área cujo foco está voltado 

para os problemas de uso da linguagem enfrentados pelos participantes do discurso, 

tanto no contexto da escola quanto fora dele. É caracterizada pela pluralidade do 

saber e se preocupa com o social, com o humano, o que leva a estudar a linguagem 

não como um objeto autônomo, mas histórico e ideológico, em sintonia com um 

conjunto de relações em permanente mutação. A LA concebe a linguagem como 

inseparável das práticas sociais e discursivas e essas práticas envolvem escolhas 

que impactam de formas diferentes o mundo social. Esta área entende que, ao 

estudarmos a linguagem, estamos estudando a sociedade e as culturas das quais 

ela é parte principal.  

 Segundo Rojo (2006, p.254-55), na década de 80, “a importação de teorias, 

até então característica das práticas investigativas da LA desloca-se da ‘ciência-

mãe’, a linguística, para outras áreas das ciências humanas e sociais. A LA passa a 

querer-se interdisciplinar”. Para a autora, a psicologia, tanto a geral como a cognitiva 

e a psicolinguística, com foco no processamento e na aquisição, passam a fornecer 

as bases antes observadas com base nas teorias linguísticas. Os diferentes campos 

como a sociologia, a antropologia, a etnografia, a sociolinguística, entre outros, 

passam a integrar lugares de pesquisa para a compreensão dos processos 

investigados. 

 Tomamos o campo de pesquisa em Linguística Aplicada como referência para 

esta tese, uma vez que nos ocupamos de um objeto de interesse, que é a 

dificuldade de escrita nos universitários, e buscamos desenvolver o ensino-

aprendizagem da escrita acadêmica com o objeto resenha acadêmica. O ensino-

aprendizagem pode ser revelado em gestos didáticos, fazendo com que emerjam 

gestos de aprendizagem. Não temos a pretensão de resolver problemas, mas 

contribuir para um novo olhar sobre o tema, buscando refletir sobre os fatores 

envolvidos.   

Assim, retomamos o objetivo desta pesquisa que é o de investigar os gestos 

didáticos utilizados pelo professor no ensino-aprendizagem do gênero textual 
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resenha acadêmica no contexto universitário, verificando como criam gestos de 

aprendizagem no aluno. A abordagem metodológica é a qualitativa e a estratégia de 

investigação é o estudo de caso, que explicitaremos mais adiante. 

Para alcançarmos nosso objetivo geral, elaboramos dois objetivos específicos 

e quatro perguntas de pesquisa. 

1) Verificar que gestos didáticos fundadores e específicos podem ser 

identificados no ensino-aprendizagem do gênero resenha acadêmica. 

Questões de pesquisa: 

a) Quais são os gestos didáticos utilizados pelo professor no ensino-

aprendizagem do gênero resenha acadêmica? 

b) Quais deles são gestos fundadores? 

c) Quais deles são específicos? 

2) Verificar quais são os gestos de aprendizagem dos alunos. 

      Questão de pesquisa: 

a) Quais são os gestos de aprendizagem utilizados pelos alunos? 

Estudos recentes sobre os gestos profissionais estão sendo realizados por 

pesquisadores, principalmente os das Didáticas das Línguas, da Universidade de 

Genebra (Suiça), e, em especial, o Grupo GRAFE “Groupe Recherche pour 

l´Analyse du Français Enseigné”14, dirigido pelos professores Bernard Schneuwly e 

Joaquim Dolz. Esse grupo se dedica à análise dos objetos ensinados nas aulas de 

língua, dos efeitos da apropriação dos meios sobre as práticas reais dos 

professores, das modelizações das práticas de ensino da leitura, da literatura e do 

oral, bem como das dificuldades dos alunos na produção de textos, e o grupo 

FORENDIF “Formation des Enseignants em Didactique du Français”15 se dedica à 

pesquisas que estão voltadas para a formação de professores no ensino de francês. 

Quanto às pesquisas sobre gestos didáticos, destacamos as de Bucheton e 

Dezutter (2008), Jorro (2006), Aeby-Daghé e Dolz (2008), que buscam oferecer 

transparência e legibilidade ao trabalho do professor, revelado por gestos 

profissionais16. Encontramos, nessas pesquisas, variações no que tange ao termo 

                                                        
14

 “Didática das línguas e formação de professores: análise do francês ensinado” 
15

 “Formação de professores em didática do Francês.” 
16

 “O termo gesto profissional é geral. Ele nos permite caracterizar as funções e as tarefas do 
professor  independentemente da matéria de ensino, como por exemplo, distribuir o trabalho aos 
alunos, utilizar os materiais escolares, assegurar a disciplina na aula, avaliar os trabalhos, etc.” 
(DOLZ, 2012, p.11-22). 
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adotado para se referir aos movimentos realizados pelo professor. Alguns 

pesquisadores preferem gestos profissionais, outros ainda, gestos didáticos. Para 

nossa pesquisa adotamos o termo gestos didáticos, cujo conceito será objeto de 

discussão na seção destinada ao tema, mas, a priori, tomamos os gestos didáticos 

como correspondentes do agir docente em situação de ensino-aprendizagem. Nesta 

pesquisa buscamos verificar os gestos didáticos e a emergência das respostas dos 

alunos também em gestos, no caso desta pesquisa, identificados gestos de 

aprendizagem. 

Para Bronckart (2008, p.101), “A evolução das didáticas das disciplinas 

escolares recentemente levou à emergência de um novo campo de trabalho, que é o 

trabalho do professor”. Uma das dimensões de estudo que pode revelar este 

trabalho é o das análises possíveis do agir, no caso do professor, considerado agir 

educacional ou agir docente (MACHADO e BRONCKART, 2004, p.155) ou como 

considerado por Silva (2013), agir didático.  

No Brasil, na área da Linguística Aplicada, encontramos algumas  pesquisas 

que investigam os gestos didáticos e/ou gestos profissionais como as de: Barros 

(2012; 2013); Cottica e Seide (2013); Oliveira (2013); Silva (2013); Nascimento 

(2011; 2012). 

A pesquisa de Barros (2013) tem como foco o trabalho do professor sob o 

ponto de vista dos estudos recentes do interacionismo sociodiscursivo e da Didática 

de Línguas que trata dos gestos didáticos. A autora analisa o primeiro módulo de 

uma sequência didática do gênero carta de reclamação focalizando o trabalho 

docente pelo viés dos gestos didáticos, destacando o real desse trabalho. 

Cottica e Seide (2013) descrevem, categorizam e avaliam, em termos de 

eficácia, os gestos didáticos que categorizam como inclusivos. As autoras 

consideram que esses gestos são unidades de ação discursiva que revelam uma 

interação mais efetiva entre professor e aluno. O estudo apresenta sujeitos 

envolvidos em situações de interação em que a ação de um pode interferir 

diretamente nas ações dos outros. 

Oliveira (2013), em seu estudo, procurou integrar três dimensões essenciais 

para se compreender o uso do Livro Didático de Língua Portuguesa: os objetos de 

ensino, as ferramentas do professor e os gestos que utiliza como gestos 

didáticos/profissionais. A autora examinou as avaliações dos professores sobre o 
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material adotado; investigou quais os gestos didáticos propostos pelo livro didático e 

quais os implementados pelos professores e verificou como o livro didático de 

Língua Portuguesa reconfigura os objetos de ensino em sala de aula.  

Silva (2013) buscou caracterizar o agir didático de duas professoras de 

Língua Portuguesa durante duas práticas de ensino sobre dois gêneros textuais. A 

autora identificou as práticas de leitura que se encontram secularizadas no trabalho 

do professor de Língua Portuguesa e ampliou a noção de gestos didáticos.  

Barros (2012) focalizou a validação didática da metodologia de ensino da 

língua proposta pelas teorias do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) no contexto da 

escola pública brasileira e investigou  o processo de criação de um projeto de 

escrita, com base na transposição didática de um gênero, orientado por uma 

sequência didática. Os resultados de sua pesquisa apontaram para o agir do 

professor pelo viés da sequência didática, tomando como foco um determinado 

gesto didático fundador.   

Nascimento (2012) apresentou reflexão sobre o agir humano no quadro do 

trabalho educacional em sala de aula de Língua Portuguesa. Para a autora, 

compreender o trabalho real do professor e a “interação de sala de aula” leva a uma 

reflexão que perpassa pelos gestos didáticos integrantes do sistema social da 

atividade que constitui a cultura escolar, o que implica as relações entre os discursos 

e as atividades no quadro das quais elas aparecem. 

Nascimento (2011) apresentou uma reflexão sobre os gestos profissionais de 

ensino. O estudo enfatizou a ideia de que a ação do professor em uma situação 

particular de ensino desenvolve gestos didáticos específicos que podem ajudar a 

compreender o modo pelo qual se dá a transformação do objeto de ensino regulado 

por esses gestos.  

Notadamente, essas pesquisas inscrevem-se no quadro epistemológico do 

interacionismo sociodiscursivo (ISD). O estudo e a reflexão que apresentam dizem 

respeito, sobretudo, ao agir humano no quadro do trabalho educacional em sala de 

aula de Língua Portuguesa, o que revela a ainda atual preocupação com a disciplina 

e as tendências dos estudos em Linguística Aplicada, visando compreender o 

trabalho real do professor, revelado pelos gestos didáticos.  

O interesse pelos gestos didáticos nas pesquisas voltadas para o estudo da 

língua, segundo Aeby-Daghé e Dolz (2008), é que os gestos didáticos têm como 
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objetivo transformar as significações atribuídas aos objetos de ensino e é por meio 

deles que o professor delimita-os, mostra-os e os decompõe. Além disso, os gestos 

didáticos constroem, em sala de aula, determinados saberes disciplinares e levam 

os alunos à aprendizagem.  

Na esteira dos conhecimentos já sedimentados pelas pesquisas apontadas 

sobre o tema, procuramos avançar sobre os movimentos de aprendizagem que os 

alunos podem apresentar quando trabalham com o gênero resenha acadêmica. Aos 

gestos produzidos pelos alunos, chamaremos de gestos de aprendizagem. Sobre a 

análise dos gestos, a ser apresentada, partimos do ponto de vista didático, 

considerando o modelo apresentado por Aeby-Daghé e Dolz (2008) e, por nós, 

ampliado.  

Justifica-se a presente pesquisa pelo fato de que investigar os gestos 

didáticos apresentados pelo professor pode trazer luzes ao processo de ensino-

aprendizagem de um gênero, com foco no desenvolvimento do processo de 

decomposição do objeto a ser ensinado no decorrer das atividades, das estratégias 

utilizadas e das ferramentas didáticas colocadas em uso pelo professor. O conjunto 

dessas estratégias pode vir a revelar um aspecto do trabalho do professor.  

Consideramos o trabalho do professor uma forma de agir desenvolvido em 

atividade coletiva organizada. Entendemos ser um processo que implica o professor 

conseguir fazer uma transposição didática dos conhecimentos teóricos para os 

conhecimentos a serem ensinados. Esse agir docente tem como foco o ensino-

aprendizagem e coloca em cena alunos e professores como atores coparticipantes 

da ação e responsáveis no e pelo processo ensino-aprendizagem.  

Em relação à noção sobre Transposição Didática, esta foi formulada, 

inicialmente, pelo sociólogo Michel Verret, em 1975. Verret defende a tese de que 

“toda prática de ensino de um objeto pressupõe, com efeito, a transformação 

previamente desse objeto em objeto de ensino” (VERRET, 1975, p.140 apud 

OLIVEIRA, 2013, p.65-66). Foi somente em 1980 que o matemático Yves Chevallard 

reformulou a ideia e a apresentou num determinado contexto, assim ele a teoriza e a 

analisa voltando-se às questões da Didática da Matemática. Chevallard (1985) 

entende transposição didática como 

 

Um conteúdo de saber ao ser designado como saber a ser ensinado 
sofre portanto um conjunto de transformações de adaptações que 
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vão torna-lo apto a tomar o lugar junto aos objetos de ensino. O 
“trabalho” que faz de um objeto de saber a ser ensinado a um objeto 
de ensino é chamado de “transposição didática” (CHEVALLARD, 
1991[1985], p.39 apud OLIVEIRA, 2013, p.66).    

 

Ainda sobre o tema, encontramos em Machado (2005) e Bronckart e Plazaola 

Giger (1998) a definição sobre transposição didática como um conjunto das 

transformações que um determinado corpo de conhecimentos científicos 

invariavelmente sofre, com o objetivo de ser ensinado, implicando, necessariamente, 

determinados deslocamentos, rupturas e transformações diversas nesse conjunto de 

conhecimentos, e não como mera aplicação de uma teoria de referência qualquer.  

Pelos gestos didáticos é possível identificar como o objeto de ensino se 

transforma em objeto ensinável.  

Assumimos também a noção de que os gestos didáticos permitem descrever 

e explicar uma dimensão do agir docente e entender como estes estabelecem 

relação na construção do conhecimento do aluno em sala de aula. Reconhecemos o 

agir docente como uma atividade profissional constituída por gestos complexos que, 

se descritos e compreendidos, podem atribuir à profissão um caráter, 

reconhecidamente, mais profissional.  

Os dados foram gerados a partir de gravações de aulas, sendo duas aulas na 

graduação e uma aula na pós graduação. As análises dos dados obtidos nas 

transcrições basearam-se no modelo de análise do ISD, em relação a duas 

categorias: o contexto de produção e o plano global dos conteúdos temáticos. Com 

base nessas categorias, visamos interpretar os gestos didáticos que contribuirão 

para melhor compreensão do trabalho do professor e do agir docente, no que diz 

respeito ao objeto de estudo. 

Apresentamos, a seguir, a organização da tese, que se faz em cinco seções, 

além desta introdução e das considerações finais.  

Na seção 2, apresentamos os conceitos norteadores de nossa pesquisa, 

aportados na Linguística Aplicada; as concepções teóricas do interacionismo 

sociodiscursivo, o modelo de análise do ISD, as concepções do agir no 

desenvolvimento humano. 

Já na seção 3 apresentamos a abordagem metodológica utilizada em nossa 

pesquisa, desde o contexto da pesquisa, passando pelos participantes da pesquisa, 

os procedimentos de geração de dados e os procedimentos de análise de dados.  
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Nas seções 4, 5 e 6, apresentamos os resultados das análises e a 

interpretação dos resultados, considerando os contextos pesquisados – graduação e 

pós-graduação.  

Por fim, apresentaremos as nossas considerações finais.  
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2   PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

[...] o trabalho do professor, contrariando algumas ideias 
estabelecidas, não é uma atividade individual, limitada à 
sala de aula e às interações com os alunos, atividade que 
se praticaria sem ferramentas, fora de qualquer tradição 
profissional. Ao contrário, ele é um ofício e um trabalho 
como qualquer outro (FAÏTA, 2003), e, nos termos de 
Terssac (2002), apresenta-se, ao mesmo tempo, como 
uma atividade regulada explícita ou implicitamente, como 
uma atividade contínua de invenção de soluções, e, 
enfim, como uma atividade coletiva. 
 

(AMIGUES, 2004, p.45) 

 

 

Nesta seção, apresentaremos os pressupostos teórico-metodológicos 

assumidos no desenvolvimento de nossa pesquisa, a fim de atendermos ao objetivo 

geral de investigar os gestos didáticos fundadores e específicos, e verificar como 

criam gestos de aprendizagem no processo de ensino-aprendizagem de um objeto 

de ensino.  

Para tanto, discutiremos conceitos advindos das teorias de áreas distintas do 

conhecimento. Nossa pesquisa foi desenvolvida no campo da Linguística Aplicada 

(LA) e, como tal, traz aportes teóricos e metodológicos de outras áreas do 

conhecimento, justificados pelo caráter transdisciplinar desse campo.   

As relações entre a Linguística Aplicada e o ensino vão além do fornecimento 

de conteúdos adequados para o ensino. A LA preocupa-se com o social, com o 

humano em um contexto histórico, ideológico e social, e concebe a linguagem 

inseparável das práticas sociais e discursivas. Segundo Machado (2007), “[...] 

caberia à Linguística Aplicada, com base nos conhecimentos construídos na 

Linguística, encontrar os meios necessários para a implementação de um ensino 

eficaz” (MACHADO, 2007, p.22) que pudesse abranger todos os níveis da atividade 

educacional, com atitude crítica e colaborativa teoricamente instrumentada.   

 Na perspectiva da LA, e segundo Medrado (2011), por quase três décadas, 

compreendidas entre 70 a 90, as pesquisas de escopo aplicacionista reproduziram o 

modelo norte-americano que prestigiavam uma ciência aplicada que, por sua vez, 

incentivavam o uso das teorias-fonte provenientes dessa academia, com enfoque, 

sobretudo, na discussão dos problemas do ensino de língua estrangeira. No final da 
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década de 90, início de 2000, abriram-se novos horizontes para as pesquisas 

realizadas no campo da LA. Assim, foi nesse período que  

  

[...] a disseminação de um pragmatismo filosófico revitalizou a 
importância da experiência em sala de aula e culminou no que 
comumente denominamos de movimento do professor reflexivo. A 
valorização do professor como ser cognitivo e cognoscente, mas, 
sobretudo, como crítico do próprio fazer, provocou discussões 
salutares acerca da relação teoria e prática na formação inicial e 
continuada de professores (MEDRADO, 2011, p.22).  

 

Nos últimos anos, aumentaram as pesquisas brasileiras desenvolvidas em LA 

cujo enfoque é o professor, o que demonstra a preocupação dos pesquisadores 

sobre o tema. Há pesquisas que investigam a interação professor-aluno no contexto 

educacional, em que o professor faz uma reflexão sobre sua prática, ou ainda 

pesquisas que mostram professores interagindo entre si, verificadas nas produções 

científicas de Celani (2003, 2004), Liberali (1999, 2003, 2004), Lousada (1998), 

Magalhães (1994, 1998, 2004), Cristóvão (2004), entre outros trabalhos. 

Enfatizamos que nossa pesquisa se desenvolve e integra o campo de 

pesquisas em Linguística Aplicada, que tem como um de seus princípios considerar 

que “as questões aplicadas exigem esquemas de investigação gerados e 

sustentados no próprio contexto de aplicação” (SIGNORINI e CAVALCANTI, 2004, 

p.9).  

 Revelar a realidade social pelos fenômenos cotidianos significa entender, 

primeiramente, que toda atividade linguística é uma prática social. Segundo Moita 

Lopes (2006, p.163), “[...] qualquer tentativa de analisar a língua de forma isolada, 

desvinculada das condições sociais dentro das quais ela é usada, cria apenas um 

objeto irreal [...]”. Medrado (2011) afirma que a Linguística Aplicada traz, nestes 

novos tempos, como parte da ciência do humano, reflexões voltadas à práxis 

humana, apontando problemas e levantando teorias no seio das interações sociais. 

Nesse sentido, 

 

Se quisermos saber sobre linguagem e vida social nos dias de hoje, 
é preciso sair do campo da linguagem propriamente dito: ler 
sociologia, geografia, história, antropologia, psicologia cultural e 
social etc. A chamada “virada discursiva” tem possibilitado a 
pesquisadores de vários outros campos estudar a linguagem com 
intravisões muito reveladora para nós. Parece essencial que a LA se 
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aproxime de áreas que focalizam o social, o político e a história. Essa 
é, aliás, uma condição para que a LA possa falar à vida 
contemporânea (MOITA LOPES, 2006, p.96).  

  

Por essa razão nos apoiamos em concepções provenientes da Didática de 

Línguas, especificamente nos trabalhos do grupo GRAFE (SCHNEUWLY E DOLZ) e 

FORENDIF (DOLZ e GAGNON), que concebem a Didática de Línguas como 

“[...]disciplina que estuda os fenômenos de ensino aprendizagem das línguas.” 

(DOLZ et al, 2009, p.19) e do conjunto de pesquisas desenvolvidas pelo grupo de 

pesquisa ALTER-CNPq – Análise de linguagem, trabalho educacional e suas 

relações, já apresentado anteriormente. 

Apresentaremos, a seguir, nossa base teórica, iniciando pelo interacionismo 

sociodiscursivo, em seguida, o trabalho do professor, trabalho e o agir docente. 

Além disso, apresentaremos o agir profissional dos docentes revelado por gestos 

didáticos e, por fim, os gestos fundadores, os gestos específicos e os gestos de 

aprendizagem. 

 

 

2.1   Interacionismo Sociodiscursivo  

 

 O interacionismo sociodiscursivo, doravante ISD, considerado uma corrente 

das Ciências Humanas, fundamenta-se na articulação das obras de Spinoza, Marx e 

Vygotsky. O ISD desenvolve um programa de pesquisa que se volta para a 

construção da “ciência do humano”, cujo enfoque é a compreensão da complexidade 

do funcionamento psíquico e social do ser humano.  

A tese central defendida pelo ISD é a de que o desenvolvimento humano 

“[...]ocorre em atividades sociais, em um meio constituído e organizado por 

diferentes pré-construídos e através de processos de mediação, sobretudo os 

linguageiros” (MACHADO, 2007, p.24). Para o ISD, os seres humanos, ao serem 

inseridos em um meio social, vão se apropriando dos pré-construídos sociais que 

são os conhecimentos estocados na memória humana secularizada, propiciando seu 

desenvolvimento na interação com esses conhecimentos. O contato com os pré-

construídos permite ainda que os sujeitos contribuam para a transformação 

permanente destes, onde a linguagem desempenha papel fundamental no 
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desenvolvimento humano. As pesquisas do ISD focalizam, sobretudo, a análise e 

interpretação de textos (orais ou escritos), centrando-se no estudo de situações de 

mediação formativa (de ensino ou de trabalho). 

Fundamentamos nossa  pesquisa sobre dois pontos de discussão envolvidos 

no âmbito dessa corrente teórica: o desenvolvimento humano e o papel da 

linguagem. Além disso, discutiremos outros conceitos norteadores como a 

atividade17, o agir humano, o trabalho educacional e o modelo de análise do ISD: 

contexto de produção e plano global (BRONCKART, [1999] 2007, 2004, 2008, 2010; 

MACHADO, 2004, 2007, 2009; MACHADO e BRONCKART, 2009). 

Em relação aos procedimentos de análise de textos sobre o trabalho 

educacional, vamos encontrar em Bronckart e Machado (2004) uma metodologia de 

análise de textos produzidos sobre o trabalho educacional. Segundo os autores, 

podemos compreender o trabalho do professor pela dimensão do seu agir concreto 

e assim revelar a situação de ensino-aprendizagem com foco em dois parâmetros: o 

contexto de produção e o plano global dos conteúdos tematizados em sala de aula. 

O contexto de produção é “[...] definido como o conjunto dos elementos do mundo 

físico e social – tais como os agentes os representam – que exercem uma influência 

necessária sobre a forma como o texto se apresenta” (MACHADO, 1998, p.60). 

 Os elementos imbricados na situação comunicativa são distribuídos, segundo 

Bronckart (2007), em um primeiro conjunto – aqueles voltados à situação material de 

produção, e em um segundo – à situação de interação social. O primeiro conjunto é 

caracterizado por quatro parâmetros: o lugar de produção, o momento de produção, 

o emissor e o receptor; o segundo conjunto, pelos aspectos de uma interação social: 

o lugar social, o enunciador, o destinatário e o objetivo da interação. 

 O contexto de produção será importante para nossa análise uma vez que ele 

nos esclarece sobre as relações que estão postas entre enunciador e destinatário 

em um determinado domínio, em uma dada situação concreta de comunicação. 

Além disso, a observação sobre a situação comunicativa, no que concerne a esses 

parâmetros, corresponde às representações que constituem as construções sociais 

observáveis no processo de ensino-aprendizagem. 

                                                        
17

 Utilizamos o termo atividade tal como o ISD o interpreta “atividade designa uma leitura do agir que 
implica, principalmente, as dimensões motivacionais e intencionais e os recursos mobilizados por 
um coletivo organizado” (BRONCKART, 2006, p.213). 
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 Em relação ao plano global e de acordo com Bronckart (2006), a planificação 

do texto, definida como plano global ou ainda planejamento geral dos conteúdos 

temáticos, é o modo como os conteúdos são organizados e apresentados no texto.  

 

[...] o plano geral de um texto é descrito não com base em uma 
análise detalhada dos tipos de discurso e das diversas formas de 
planificação que ele combina, mas na forma de um resumo do 
conteúdo temático, que faz abstração exatamente da maior parte 
dessas formas técnicas de estruturação interna do texto 
(BRONCKART, [1999] 2007, p.248). 

 

O ISD considera o trabalho como “forma de agir, ou uma prática, que seria 

própria da espécie humana” (BRONCKART, 2008, p.93). Essas práticas são 

coletivas, constroem e desenvolvem o trabalho organizado. Segundo Bronckart 

(2008), o desenvolvimento dos estudos sobre trabalho, sobretudo os que têm fonte 

na teoria histórico-cultural de Vygotsky, além de outras definições, aponta para uma 

abordagem de trabalho centrada  

 

[...] na contribuição da atividade do trabalho para a construção 
permanente das pessoas, em uma extensão do esquema de 
desenvolvimento de Vygotsky, considerando que as situações de 
trabalho são lugares coletivos que continuamente geram essas 
zonas de desenvolvimento proximal em que múltiplas formas de 
aprendizagem podem se desenvolver (BRONCKART, 2008, p.100). 

 

Neste sentido, o agir docente observável, em uma dada situação de ensino-

aprendizagem, juntamente com o objeto de ensino, podem ser revelados por gestos 

didáticos fundadores e específicos (SCHNEUWLY, 2000; AEBY-DAGHÉ e DOLZ, 

2008), questão que levantaremos em seguida. Esses gestos fundadores e 

específicos podem ser verificados na materialização observável que emerge da 

interação verbal entre professores e alunos no momento de se operacionalizar 

(ensinar-aprender) o objeto de ensino.  

Em relação ao agir e segundo Guimarães e Machado (2007), na década de 

80, o ISD se constituiu com um grupo de pesquisadores da Unidade de Didática de 

Línguas da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de 

Genebra. Esse grupo de pesquisadores, formado por Bernard Schneuwly, Daniel 

Bain, Joaquim Dolz, Itziar Plazaola, entre outros, sob a coordenação de Jean-Paul 

Bronckart, desenvolveu pesquisas centradas também no agir humano. Esse agir, 
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segundo as pesquisas, se (re)configura nos textos e pode estar implicado no 

trabalho do professor. Para Guimarães e Machado (2007, p.9), a teoria do ISD 

repercutiu nas pesquisas brasileiras e portuguesas das áreas da linguística e da 

linguística aplicada, consideravelmente com enfoque,  também, na compreensão do 

agir humano que emerge do trabalho do professor. Assim, de acordo com 

Guimarães e Machado, 

 

Assumindo esse quadro teórico, vários pesquisadores têm buscado 
compreender o agir humano que se (re)configura nos textos e, em 
particular, o agir implicado no trabalho do professor. Outros se voltam 
para a análise de textos, com os mais diversos objetivos: para 
compreender o funcionamento dos diferentes níveis da textualidade e 
de suas relações com o contexto, com os gêneros e com o 
desenvolvimento humano, para elaborar e avaliar materiais didáticos, 
para analisar e avaliar experiências didáticas, para formar 
professores (GUIMARÃES e MACHADO, 2007, p.9). 

 

Para analisar o agir implicado no trabalho do professor, entendemos que esse 

agir pode ser representado, em nosso caso, pelos gestos didáticos. Assim, é 

pertinente que levantemos discussão sobre o agir, buscando revelar o modo como 

se configura, para que, posteriormente, possa ser revelado pelos gestos didáticos. 

Para Bronckart e Machado (2004, p.155), “[...] o agir desenvolve-se temporalmente 

num curso do agir, no qual podem ser identificadas cadeias de processos 

envolvendo atos e gestos”. 

 Tal como Bronckart e Machado (2004), consideramos que o agir humano 

nunca é diretamente observável, sendo necessário trazer as noções de ação e de 

atividade, e entendê-las como um produto de um processo interpretativo sobre as 

condutas diretamente observáveis. Essas interpretações se manifestam, segundo os 

autores, em textos orais ou escritos, que acabam por explicitar o que denominaram 

“figuras interpretativas do agir” e implicam nos procedimentos de análise 

correspondentes. 

 Nessa linha de investigação, e partindo do que o ISD postula sobre as 

pesquisas na área do trabalho docente, como agir, verificadas nas pesquisas que se 

voltam para “[...] problemas concretos da vida humana” (BRONCKART, 2008, p.49), 

o conceito de agir torna-se fundamental para o entendimento do funcionamento do 

humano em questão de trabalho. Assim, 
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[...] a atividade dos trabalhadores é o seu fazer e seu vivido desse 
fazer, que pode ser apreendida por determinados procedimentos de 
observação e de mensuração dos comportamentos e por 
determinados procedimentos que visam a que operadores 
verbalizem suas próprias representações das situações de trabalho e 
dos múltiplos aspectos de seu agir vivido (BRONCKART, 2008, 
p.98). 

 

 O agir pode tanto ter natureza individual, realizado por um indivíduo, como 

coletiva, quando há intervenção de vários indivíduos envolvidos em uma mesma 

atividade.  

 Em relação às ações singulares, segundo Bronckart (2008), estas são 

realizadas por um só actante; as atividades coletivas são regidas por um grupo; já as 

ações comuns, segundo o ISD, são resultantes do surgimento de um novo actante 

na ação inicial. As ações conjuntas são resultantes de uma negociação que fará 

emergir as tarefas a serem realizadas, traçadas por um objetivo coletivo.  

 Na dimensão motivacional Bronckart (2008) explica que há os fatores 

externos de origem social e coletiva: os motivos são as razões interiorizadas para o 

agir, observadas em uma pessoa em particular, como nos professores, no momento 

de realizar determinada tarefa. No que concerne à dimensão intencional, o autor 

distingue as finalidades de origem coletiva e validadas socialmente das intenções, 

que são os fins para o agir, provenientes de uma pessoa em particular. 

 Além disso, no curso para o agir, Bronckart (2008) apresenta o plano dos 

recursos para o agir. É nesse plano que encontramos os instrumentos, entendidos 

como ferramentas materiais; os recursos para o agir, mobilizados no ambiente social 

(lousa, giz, apostila, projetores); e as capacidades para o agir, que correspondem 

aos recursos mentais ou aos comportamentos atribuídos a uma pessoa em 

particular (valores, conceitos provenientes dos saberes teóricos, etc.). 

Com vistas a esclarecer as terminologias que envolvem as questões do agir 

em situação de trabalho e, com base nas categorias propostas por Bronckart (2004, 

2005) e Bronckart e Machado (2004), o termo actante é considerado neutro. Quando 

o trabalhador desempenha um papel imputando-lhe motivos, intenções e 

capacidades para realizar a ação planejada, esse actante passa a ser ator. A 

denominação agente é utilizada quando o actante é representado sem as 

características da ação: intenção, motivos e capacidades. 
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Para o ISD, as práticas são distintas das atividades. São as representações 

coletivas que vão fornecendo modelos da atividade e modelos para ação, que se 

instituem como base para orientar as interpretações. 

 De acordo com o ISD, podem ser construídas outras formas que organizam o 

agir dos actantes implicados em um contexto social coletivo e que podem fazer 

emergir sobre o curso do agir a ação como pilotagem, integrando o curso temporal 

do agir com o gerenciamento das tarefas e das reorientações surgidas no curso 

temporal desse agir, mais ou menos como o professor age em seu trabalho. 

 As concepções advindas do agir humano resultaram na ampliação do quadro 

inicial metodológico do ISD (BRONCKART, [1999] 2007) que, inicialmente, se 

constituía por um nível de análise com base organizacional e enunciativa. Ao 

incorporar uma nova análise de textos do trabalho docente (BRONCKART e 

MACHADO, 2004), o ISD lança-se na análise de textos de base interpretativista do 

trabalho docente.  

 Para analisar as condutas dos professores e  as suas intervenções didáticas 

para compreender o funcionamento de um objeto de ensino no processo de ensino-

aprendizagem, correntes metodológicas, atualmente, prestigiam a análise dessas 

práticas em cena didática. Os grupos que se voltam para essa perspectiva são o 

GRAFE, e o FORENDIF, que desenvolvem pesquisas sobre a formação dos 

professores de línguas e buscam compreender as práticas de ensino de línguas, os 

objetos ensinados e as atividades nas aulas de línguas na perspectiva dos gestos 

didáticos fundadores e específicos. 

 

 

2.2   Gestos Didáticos 

 

 Os pesquisadores do grupo GRAFE, Schneuwly e Dolz, postulam que, na 

atividade didática, existem gestos fundamentais, observáveis no agir docente dentro 

do sistema educacional complexo. Esses gestos fundamentais são orientados por 

convenções sociais provenientes de um agir docente que se estabilizou, 

historicamente, pelas práticas didáticas. 

No caso desta pesquisa, apontamos os gestos didáticos e os gestos de 

aprendizagem como índices de interpretação do trabalho docente em situação real. 
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Optamos por ampliar a discussão sobre gestos didáticos fundadores e específicos 

no final desta seção para, antes, falarmos sobre o trabalho e o trabalho do professor.   

Em relação ao trabalho, Daniellou, Laville e Tiger (1983, apud BRONCKART, 

2008, p.97), consideram que existe uma distância entre trabalho prescrito e trabalho 

real, temas que consideramos, mas sobre os quais não nos aprofundaremos. 

Consideramos que, sobre toda atividade de trabalho docente, incidam 

intercorrências do que é esperado e do que é apresentado. Assim, estudar a 

situação de trabalho requer estudá-la em um contexto, sob uma determinada ótica, 

dessa forma poderíamos entender o trabalho real. A proposição de se estudar o 

trabalho do professor em seu métier é importante, pois pode nos fornecer índices 

concretos para a compreensão desse trabalho.   

Também sustentamos que uma cadeia de gestos caracteriza-se, assim como 

diz Medrado (2011, p.30), por “[...] sequências de processos que contribuem para a 

identificação do agir”. No caso de nossa investigação, os gestos didáticos, são 

considerados, nesta pesquisa, também como uma dimensão do agir docente. Os 

gestos didáticos interpretam o agir docente, pois são uma dimensão desse agir. 

 Na próxima seção, discutiremos trabalho do professor, trabalho e agir 

docente, para depois apresentarmos os gestos didáticos. 

 

 

2. 3   Trabalho do Professor, Trabalho e Agir Docente  

 

 Nesta seção, discutiremos os conceitos de trabalho do professor, trabalho e 

agir docente.  

Na perspectiva de ensino como trabalho, encontramos no Brasil 

pesquisadores como Machado (2002, 2004, 2007, 2009); Machado e Bronckart 

(2005); Lousada (2004, 2006, 2011); Abreu-Tardelli (2004, 2006), Mazzillo (2006); 

Abreu-Tardelli e Cristóvão (2009); Bueno (2007, 2009); Barricelli (2007); e na Suiça, 

Bronckart (2004) e pesquisadores do grupo LAF (Langage, Action et Formation). 

Esses pesquisasdores buscam identificar, em suas pesquisas, aspectos reveladores 

importantes do trabalho do professor e construir procedimentos de análise do agir 

docente em situação de trabalho. 
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As concepções sobre o trabalho do professor vêm, sobretudo das conclusões 

teóricas a que Machado (2007, p.91) chegou. A autora o considera “[...] um objeto 

teórico em (re)construção, multidimensional e polissêmico [...]”. Não é possível 

apresentar uma definição pura e acabada do trabalho do professor, mas pode-se 

apresentar conceptualizações provisórias construídas e desconstruídas diante e no 

confronto com os dados e resultados das pesquisas envolvendo o trabalho do 

professor. 

Para Lousada (2004), se o trabalho do professor foi considerado no quadro 

das ciências do trabalho e não só no quadro das ciências da educação, foi para 

tornar possível a compreensão de outras dimensões que não se aplicam às 

preocupações didáticas observáveis, uma vez que, ao se abordar o tema trabalho do 

professor, muitas vezes se focaliza a interação com os alunos, não se levando em 

conta todos os aspectos que fazem parte do trabalho do professor. 

 Diante disso, descrever e compreender as práticas docentes, construir 

categorizações para analisar as interações ocorridas nas relações sociais 

estabelecidas no ensino-aprendizagem com um gênero de texto entre professor-

aluno, pode nos oferecer respostas concretas sobre o que ocorre em um momento 

específico de ensino-aprendizagem com um objeto de estudo, no que concerne à 

observação dos gestos didáticos e dos gestos de aprendizagem, estes últimos 

verificados por esta pesquisa. Os gestos de aprendizagem são respostas aos gestos 

didáticos observáveis no agir docente. 

Com base em Leontiev, Lousada, Oliveira e Barricelli (2011) afirmam que 

 

O trabalho é a principal atividade humana estreitamente ligada à 
preservação da espécie; é, também, uma atividade intencional 
realizada pelo homem por meio da mobilização de recursos materiais 

e intelectuais (LOUSADA, OLIVEIRA e BARRICELLI, 2011, p.227). 

 

As ciências que estudam o trabalho, como a ergonomia da atividade 

(AMIGUES, 2004; FAÏTA, 2004; SAUJAT, 2004) e a clínica da atividade (CLOT, 

1999), têm produzido inúmeras pesquisas sobre o trabalho. Nessa perspectiva, 

segundo Clot (2006, p.11) “O trabalho não é uma atividade entre outras. Exerce na 

vida pessoal uma função psicológica específica que se deve chegar a definir. E isso, 

precisamente, em virtude do fato de ele ser uma atividade dirigida” (CLOT, 2006, 
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p.12-3). Assim, essa atividade como se apresenta se constrói como objeto em 

estudo. 

 Analisar o trabalho, segundo Clot (2006, p.11), “[...] visa sempre, de todo 

modo, compreender para transformar”. Assim, compreender o trabalho do professor 

é fazer uma análise teórico-metodológica que dê conta de explicitar esse trabalho, 

que pode revelar um momento histórico presente do métier, para compreendê-lo e, 

só desse modo, ser possível transformá-lo.  

Uma forma de revelar esse momento histórico presente do métier pode ser 

pela perspectiva dos gestos. Para Clot (2010, p.157), “[...] o gesto se apresenta na 

atividade profissional um pouco como  a palavra na atividade de linguagem”. Assim, 

tanto como na linguagem, os gestos não são um meio neutro; são representativos 

de uma dada atividade profissional.  

 No que tange à concepção de gesto, para Clot, (2010, p.163),  

 

[...] não se pode pensar a transmissão do gesto como o 
lançamento de uma bola que viesse a saltar de geração em 
geração. De fato, a experiência coletiva não se transmite; mas 
ela resiste e perdura sob a forma de uma evolução ininterrupta 
(CLOT, 2010, p.163).   

 

Assim, não podemos entender o estudo dos gestos didáticos como um 

movimento de engessamento da prática docente, mas reveladora dela. Por outro 

lado, sobre gestos, ainda segundo Clot (2010, p.163), essa experiência coletiva 

pode perder-se, com o passar do tempo; “[...] ninguém recebe, como compartilha, 

uma experiência pronta a ser usada; de preferência cada um toma lugar na corrente 

das atividades e dos gestos”. O gesto individual se constrói dentro de um sistema, 

dentro de um ofício e dentro de uma interação humana.  

Os estudos voltados à perspectiva do trabalho ainda vão discutir a as 

prescrições no trabalho do professor, ou seja, as prescrições evidenciadas no 

métier, sendo que, por meio da identificação dessas prescrições é possível, também, 

fazer uma análise desse trabalho. Machado e Bronckart (2005) identificam as 

características dos textos prescritivos no âmbito educacional. Os autores afirmam 

que os textos prescritivos buscam a homogeneização do trabalho docente e esses 

textos pré-configuram toda a organização escolar: desde os planos de ensino, a 
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organização e distribuição das salas, os objetivos, as práticas de ensino, entre 

outros aspectos. 

Os estudos dos ergonomistas e da clínica da atividade não serão 

aprofundados como aportes teóricos para as análises nesta pesquisa, mas 

compreendemos ser importante o seu registro para que entendamos o trabalho do 

professor tomado como trabalho que pode ser interpretado pelo agir docente 

revelado pelos gestos didáticos em situação real de trabalho educacional. 

Assim, concordamos com Lousada, Oliveira e Barricelli, quando afirmam que 

 

É justamente a necessidade de ter uma classe que “funcione” que 
faz com que os professores, no exercício do seu trabalho, partam 
das prescrições, elaboradas de maneira geral, para todos, mas 
adaptem-nas a seu contexto particular de ensino. Estamos, nesse 
caso, diante do conceito de “reconcepção” retomado por Saujat 
(2002:23) a partir dos estudos realizados pelos ergonomistas e 
psicólogos do trabalho, segundo o qual os professores reelaboram as 
prescrições em função de seus alunos, procurando a eficácia do 
ensino. Segundo esse autor, além de buscar uma maneira de ensinar 
que “funcione”, os professores estão também, ao reorganizar e 
reelaborar as prescrições, construindo sua competência, sua 
identidade e sua saúde. Trata-se, ainda, da mesma visão de Wisner 
(2008), que menciona o trabalhador como “criador” de sua tarefa 
(LOUSADA, OLIVEIRA e BARRICELLI, 2011, p.229). 

 

 Todo trabalho é orientado por prescrições e é no ajuste dessas prescrições 

que, como afirmaram as autoras, o professor pode constituir-se como um 

trabalhador.  

 Assim, para chegarmos aos gestos didáticos que emergem do trabalho do 

professor, antes recorreremos às concepções sobre trabalho (geral) em um contexto 

mais amplo e, por fim, sobre o trabalho do professor. 

Em Machado (2007), vamos encontrar aportes da ergonomia da atividade e 

da clínica da atividade (CLOT, 2006), destacando definições sobre a atividade de 

trabalho que podem fundamentar uma definição provisória do que a autora 

considera trabalho do professor. Machado (2007), busca fundamentar o conceito de 

trabalho com base em Bronckart (2004), Amigues (2004) e Saujat (2002), do lugar e 

do ponto de vista de uma leitura marxista da atividade de trabalho. A autora chega a 

algumas considerações sobre o trabalho, descritas a seguir, pois as julgamos 

pertinentes para entender o trabalho geral e o trabalho do professor. 
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 Em primeiro lugar, Machado (2007) considera que a atividade do trabalho é 

uma atividade situada, pois sofre influência do contexto mais imediato e mais amplo; 

é pessoal e, ao mesmo tempo, impessoal e única. O sujeito trabalhador mobiliza 

suas dimensões tanto física como cognitiva ou emocional na atividade de trabalho, 

mas as tarefas que ele desempenha são, em sua maioria, prescritas por instâncias 

que agem sobre ele de forma mais próxima, provenientes do contexto inicial mais 

próximo ou provenientes de instâncias mais distantes que também agem sobre ele – 

as instâncias governamentais, por exemplo, que ditam normas e regras para o 

trabalho. 

 Para Machado (2007), a atividade é prefigurada pelo próprio trabalhador. 

Dessa forma, ele reelabora as prescrições e constrói outras prescrições para si, 

guiadas por objetivos que entende estarem de acordo com o compromisso por ele 

assumido e com seus limites físico e psíquico. A atividade é também mediada por 

instrumentos, quer sejam materiais ou simbólicos. O trabalhador vai se apropriando 

desses artefatos construídos socialmente e disponibilizados para uso no meio social. 

É interacional, uma vez que o sujeito trabalhador, quando age sobre o meio 

utilizando um instrumento, transforma esse meio e o próprio instrumento e, ao 

mesmo tempo, vai sendo transformado por ele. 

 Por fim, Machado (2007) considera que a atividade de trabalho é interpessoal, 

uma vez que incide em uma interação com vários outros sujeitos ausentes e 

presentes em situação de trabalho; é transpessoal, pois é guiada por modelos do 

agir, ou seja, por modelos específicos do agir em cada ofício, além de ser conflituosa 

a situação em que se encontra o trabalhador, pois este deve cotidianamente fazer 

escolhas que redirecionem o seu agir, diante de situações contraditórias do agir dos 

outros envolvidos ou das contradições presentes nas prescrições ou dos artefatos 

colocados em uso ou, ainda, do próprio meio.  

 Ainda sobre o trabalho do professor,  

 

Uma das [suas] especificidades [...] é que seu objeto são outras 
pessoas, cujas estruturas psíquicas se quer transformar. Assim, esse 
trabalho se realiza em um ambiente coletivo e na interação com a 
atividade discente. Por essa razão, há também uma atividade do 
aluno prescrita e uma atividade real, que é distinta e que contempla 
tanto a atividade efetivamente realizada como o que não se pôde 
realizar e o que foi possível mas não se realizou (ÉRNICA, 2004, 
p.110). 
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 Do ponto de vista do aluno, o contexto de sala de aula propõe uma série de 

possibilidades para o desenvolvimento psíquico e só se realizará debaixo de 

negociações entre os envolvidos em cena didática. 

 Essa cena didática pode ser representada por um esquema que representa o 

sistema educacional, apresentado abaixo, elaborado por Machado (2007, p.92), 

baseado no triângulo didático proposto por vários autores (CHEVELLARD, 1985; 

SCHNEUWLY, 1995; BRONCKART e PLAZAOLA GIGER, 1998, por exemplo) que, 

visualmente, nos auxilia a entender o sistema no qual o trabalho do professor está 

inserido e os envolvidos em cena. Os níveis observados não se encontram isolados; 

estão em rede de relação íntima desde o contexto sócio histórico mais amplo ao 

qual se subordinam o sistema educacional e o sistema de ensino de onde emergem 

um sistema educacional específico.  

 

 

Figura 1: Esquema dos elementos constitutivos do trabalho do 
professor (MACHADO, 2007, p.92) 

 

 Por intermédio desse quadro, observamos que o professor, inserido em um 

sistema educacional específico, age sobre o meio, interagindo com diferentes 

outros; serve-se de artefatos, quer sejam materiais ou simbólicos, construídos 

historicamente, e deles se apropria, podendo transformá-los em instrumentos para o 

seu agir.   
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Assim, o trabalho docente, resumidamente, consiste em uma 
mobilização, pelo professor, de seu ser integral, em diferentes 
situações: planejamento de aula, de avaliação, com o objetivo 
de criar um meio que possibilite aos alunos a aprendizagem de 
um conjunto de conteúdos de sua disciplina e o 
desenvolvimento de capacidades específicas relacionadas a 
esses conteúdos, orientando-se por um projeto de ensino que 
lhe é prescrito por diferentes instâncias superiores e com a 
utilização de instrumentos obtidos do meio social e na 
interação com diferentes outros que, de forma direta ou 
indireta, estão envolvidos na situação (MACHADO, 2007, p.93). 

 

 Em relação ao agir, na perspectiva do ISD, o agir ou agir-referente, pode ser 

definido como qualquer forma de intervenção finalizada do homem no mundo, “[...] 

pode pertencer a diversas ordens e constituir-se, em contextos econômicos-sociais 

específicos, como um trabalho [...]” (BRONCKART, 2006, p. 213). Dessa forma, um 

trabalho que implica um determinado profissional, como o professor, pode ter sua 

estrutura reconhecida pela decomposição do trabalho em tarefas realizadas. Essa 

tarefas podem ser observadas, no curso do agir pelos gestos didáticos.  

Oliveira (2012) afirma que o agir do professor pode ser considerado “[...] como 

uma atividade profissional constituída por gestos complexos que, se descritos e 

compreendidos, podem atribuir à profissão uma caráter mais profissional” 

(OLIVEIRA, 2012, p.6). De acordo com a autora, o estudo dos gestos revelados no 

trabalho do professor ainda é pouco explorado, tanto no contexto das pesquisas 

brasileiras quanto estrangeiras. De nossa parte, percebemos o surgimento de 

pesquisas que se preocupam em revelar esse trabalho. 

Com isso posto, podemos dizer que é na intersecção e na observação de 

uma atividade coletiva com um determinado gênero textual que emergem os gestos 

observáveis, dentro de um contexto educacional – no caso desta pesquisa, os 

gestos didáticos e os gestos que postulamos gestos de aprendizagem, explicitados 

logo mais. 

 

 

2.4   O agir profissional dos docentes revelado por gestos didáticos 

 

O agir docente observável em uma dada situação de ensino-aprendizagem, 

juntamente com o objeto de ensino, podem ser revelados por gestos didáticos 
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fundadores e específicos (SCHNEUWLY, 2000; AEBY-DAGHÉ e DOLZ, 2008). 

Esses gestos fundadores e específicos podem ser verificados na materialização 

observável que emerge da interação verbal entre professores e alunos no momento 

de se operacionalizar (ensinar-aprender) o objeto de ensino. Os gestos didáticos 

considerados fundadores são aqueles que podem ser observados em professores 

de qualquer disciplina; os gestos didáticos específicos são os que emergem do 

ensino-aprendizagem de um objeto de estudo no quadro de uma disciplina 

específica. Finalmente, por gestos de aprendizagem entendemos os gestos 

observáveis nos alunos, que emergem em resposta aos gestos didáticos específicos 

dos professores e podem ser entendidos como índices de fixação do saber, 

materializados na (re)construção do objeto de estudo pelo aluno. 

Cabe aqui novamente ressaltar que nosso interesse não é o de “engessar” 

aulas com um objeto de ensino definido, o gênero resenha acadêmica, 

apresentando gestos didáticos específicos ou gestos de aprendizagem considerados 

mais ou menos ajustados a uma situação didática específica. Nosso interesse 

também não é o de resolver problemas com a escrita acadêmica do gênero resenha 

acadêmica, tampouco revelar os melhores gestos didáticos ou de aprendizagem, 

mas sim o de compreender os fatores envolvidos na construção e (re)construção de 

um objeto de ensino e como são criados gestos, tanto didáticos como de 

aprendizagem, que podem revelar o trabalho do professor, o objeto de estudo e a 

resposta do aluno em relação a esse objeto.  

 Para chegarmos à concepção mais adequada sobre gestos, recorremos às 

pesquisas recentes, tanto as que se inscrevem na Didática de Línguas do francês, 

como as brasileiras, que tomam gestos didáticos como instrumento de análise do 

trabalho do professor. 

 É importante ressaltar que existe uma polissemia observada na escolha do 

adjetivo que acompanha o termo gestos, verificada nas pesquisas voltadas ao 

estudo dos gestos, sobretudo nas que descrevem o trabalho do professor, tanto nas 

de origem francesa como nas brasileiras. A marca dessas pesquisas é, em geral, a 

preocupação com o agir docente. A esse respeito, Oliveira (2012) afirma que  

 

Quanto ao adjetivo que acompanha o termo gesto, há bastante 
flutuação, marcada, por exemplo, no texto de Bucheton (2005). A 
autora faz referência a gestos do métier, gestos profissionais, gestos 

didáticos, gestos não verbais, gestos linguageiros, gestos de 



50 

 
 

reflexividade em ação, gesto genérico, gestos específico, gestos 
didáticos (OLIVEIRA, 2012, p.6).  

  

Com o avanço das pesquisas sobre os gestos profissionais do professor, 

Bucheton e Dezutter (2008, p.29) apresentam um resumo das pesquisas realizadas 

sobre “Les gestes professionnels em didactique du français: du concept à son 

étude.”18 Segundo Bucheton e Dezutter (2008), sobre a questão de gestos 

profissionais, algumas dessas pesquisas utilizaram a estratégia do estudo de caso, 

assim como nossa pesquisa. Para os autores, esses trabalhos sobre os gestos 

profissionais descrevem as situações de aprendizagem que vão desde a educação 

infantil ao ensino médio e chegam ao trabalho com adultos. Dentre os estudos 

citados estão os de Dominique Bucheton, Lisa-Marie Brunet, Catherine Dupuy, Yves 

Soulé, Sébastien Marlair et Jean-Louis Dufays, Yves Soulé et Christine Aigouin, 

Jacques Crinon, Brigitte Marin et Élisabeth Bautier, Maryse Rebière et Martine 

Jaubert, Kristine Baslev et Olivier Dezutter, Stéphanie Volteau et Claudine Garcia, 

Michel Grandaty e Jean-Paul Bernié19.  

Entre as pesquisas, destacamos a de Sandrine Aeby Daghé e Joaquim Dolz 

que, segundo Bucheton e Dezutter, 

 

Sandrine Aeby et Joaquim Dolz, s´appuyant principalement sur une 
théorie des objets enseignés et leur transformation au cours de 
l´activité, proposent une dichotomie entre des “gestes fondateurs”: 
présentification, pointage élémentarisation, formulation des tâches, 
mise em place des dispositifs, appel à mémoire, régulation et 
institutionnalisation et des “gestes spécifiques” de l´objet enseigné – 
ici le texte d´opinion au secondaire. Ces derniers relèvent du faire-
faire, faire-observer et faire-comprendre dans um dosage savant. 
L´étude se fait à partir de séquences modélisés par les chercheurs 
(BUCHETON et DEZUTTER, 2008, p.31)20. 

 

                                                        
18

 Os gestos profissionais em didática do francês: do conceito ao estudo. 
19

 Cf. Bucheton e Dezutter (2008, p.30-2). 
20

 Tradução minha: Sandrine Aeby e Joaquim Dolz, apoiando-se, principalmente, na teoria de objetos 
ensinados e sua transformação, no curso da atividade, propõem uma dicotomia entre "gestos 
fundadores": presentificação, pointage (ato de atirar, pontaria, marcar um ponto. Esse é o sentido 
literal no dicionário. No caso dos gestos, é um uso metafórico: quando se aponta para algo, focaliza-
se um ponto para atirar, daí o termo focalização ser a melhor tradução), elementarização, 
formulação de tarefas, implementação de dispositivos, apelo à memória, regulação e 
institucionalização e "gestos especificos" do objeto ensinado - aqui, o texto de opinião no 
secundário. Estes últimos dizem respeito ao fazer-fazer, fazer-observar e fazer-compreender numa 
dosagem adequada. O estudo é feito a partir de sequências elaboradas pelos pesquisadores. 
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Procuramos, assim, situar nossa escolha pelo modelo de análise dos gestos 

didáticos fundadores e dos gestos específicos propostos por Aéby-Daghé e Dolz 

(2008), e do uso das expressões gestos didáticos e as duas categorias desses 

gestos (fundadores e específicos) propostos por esses autores, pois entendemos 

que trouxeram uma forma de olhar para os dados. Além disso, consideramos o 

modelo proposto por Aeby-Daghé e Dolz (2008), uma vez que, do ponto de vista 

didático, é possível analisar os gestos didáticos a partir de um enfoque 

sociointeracionista. Para Oliveira (2012, p.8), “Por meio desses gestos, podemos 

examinar a maneira como os objetos didatizados são construídos em sala de aula, 

tornando-se objetos ensinados”. 

Norteadas por esta concepção, há pesquisas brasileiras que tomam gestos 

didáticos como objeto de estudo. Assim, para Nascimento (2012, p.16), 

 

Os gestos do trabalho em sala de aula demandam reflexões sobre as 
dificuldades do ofício de ensinar que envolvem saberes: os saberes 
específicos da disciplina, o saber sobre a didática dessa disciplina e 
o saber mobilizado na construção dos objetos de ensino. 

 

 Ainda em relação ao agir, Barros (2012), considera que o agir profissional do 

docente pode ser entendido, no quadro dos estudos do ensino como trabalho, um 

instrumento mediador da atividade de ensino-aprendizagem. Dessa forma, tratar tal 

instrumental pode ser possível ao tomar os gestos didáticos como instrumento de 

análise do trabalho do professor. 

 Numa concepção didática, segundo Silva (2013, p.73) “[...] os gestos dos 

professores são didáticos desde que eles visem aos saberes, aos modos de 

pensamento e de agir que em seu conjunto contribuem para o desenvolvimento 

global do aprendiz no processo de ensino aprendizagem”. 

 Em primeira instância, é possível concluir que os gestos didáticos estão 

intimamente ligados aos saberes que são mobilizados por um determinado ofício, 

nesse caso, o trabalho do professor, colocados em cena e perceptíveis no processo 

ensino-aprendizagem.  

Ainda com relação ao uso das terminologias, gestos profissionais e gestos 

didáticos, é importante destacar que muitas pesquisas que tratam gestos com 

enfoque no ofício, em princípio, denominam esses gestos como gestos profissionais 

também os gestos do professor e outras, como gestos didáticos. Sobre essa 
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divergência terminológica, segundo Oliveira (2013), no campo da Didática de 

Línguas encontraremos as primeiras pesquisas que tratam da questão dos gestos 

profissionais/gestos didáticos. O estudo de Oliveira (2013) destaca os trabalhos de 

Bucheton e Dezutter (2008), Jorro (2006), Aeby-Daghé e Dolz (2008) que, segundo 

a autora,  

 

buscam dar legibilidade e transparência ao trabalho do professor, por 
meio da identificação dos gestos profissionais. [...] Nesse campo, 
destacam-se a equipe da professora Dominique Bucheton, ligada ao 
IUFM (Institut Universitaire de Formation des Maïtres) da 

Universidade de Montpellier II e o grupo genebrino, representado 
pelo professor Joaquim Dolz (OLIVEIRA, 2013, p.92). 

 

Ainda sobre o tema gestos profissionais do professor, Oliveira (2013) resgata 

que, em 2007, ocorreu um importante colóquio sobre gestos profissionais (GAL – 

PETITFAUX, 2007, p.7 apud OLIVEIRA, 2013). Segundo a autora, participaram 

desse encontro científico algumas equipes de pesquisa, dentre elas as equipes 

lideradas por: Amigues, R.; Bernié, J. P.; Bucheton, D.; Dezutter, O.; Dolz, J.; 

Dufays, J. M.; Etienne, R.; Goigoux, R.; Jorro, A.; Martinand, J. L.; Sensevy, G.; 

Pastré, P.; Vinatier, I. (OLIVEIRA, 2013, p.92). 

As pesquisas sobre gestos geradas por essas equipes vão produzir variações 

no tocante ao termo adotado. Assim, encontraremos a adoção do termo gestos 

profissionais em algumas pesquisas e gestos do professor ou gestos didáticos em 

outras. Para explicar melhor, Oliveira (2013) afirma: 

  

Em relação aos trabalhos sobre os gestos profissionais, 
encontramos variação no que concerne ao termo adotado para 
se referir as ações ou movimentos realizados pelo professor. 
Alguns utilizam gestos profissionais (SCHNEUWLY, 2005; 
ALIN, 2007; BUCHETON; DEZUTTER, 2008, JORRO, 1998); 
outros, gestos do professor (JORRO, 2006) e, outros ainda, 
gestos didáticos (AEBY-DAGHÉ; DOLZ, 2008). Um aspecto 
também a ser pontuado é a variação no tocante ao aporte 
teórico: análise da linguagem, análise clínica e situada do 
trabalho, análise semiótica e análise didática (OLIVEIRA, 2013, 
p.93). 

 

Sobre a expressão gestos didáticos, corroboramos e adotamos o conceito 

utilizado por Aéby-Daghé e Dolz (2008), como já o dissemos, e não gestos 
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profissionais. Para o autor, uma pesquisa voltada aos gestos didáticos procura 

desenvolver princípios metodológicos; assim, “Os princípios metodológicos da 

pesquisa consistem em observar, transcrever e sintetizar com uma ferramenta 

particular, a sinopse, o trabalho do formador.” (DOLZ, 2012, p.20). 

De acordo com Dolz (2012, p.20),  

 

A partir dos dados da pesquisa podemos identificar os objetos 
da formação (saberes desenvolvidos sobre a língua, o ensino, 
os alunos, os programas, as práticas das aulas, dentre outros) 
e as atividades de formação para o desenvolvimento de 
práticas e gestos profissionais (DOLZ, 2012, p.20).   

 

O próprio autor, a princípio, adota a expressão gestos profissionais, mas, logo 

explica sua adoção por gestos didáticos, como explicitaremos, a seguir. Vale lembrar 

que as pesquisas de Joaquim Dolz estão em desenvolvimento, bem como o modelo 

de análise que está em construção e sobre o qual também nos debruçamos.  

A seguir, apresentaremos os conceitos empregados nesta pesquisa, tais 

como os utilizam os principais pesquisadores: sequência de ensino, formação 

profissional e sinopse. Assim, 

 

Uma sequência de ensino é uma série de atividades escolares 
sobre um objeto de aprendizagem como, por exemplo, a leitura 
de um texto, a produção de um gênero textual, o trabalho sobre 
uma categoria gramatical, a análise de um texto literário, etc.” 
(DOLZ, 2012, p.11-20). 

 

Sobre as atividades de formação profissional, estas “[...] se organizam 

sequencialmente e formam as ‘sequências de formação’. A análise das sequências 

de ensino e formação é reduzida a um instrumento de pesquisa que chamamos 

sinopse (DOLZ, 2012, p.11-20). Dessa forma, “A sinopse permite reduzir a 

informação. Ela é um procedimento técnico que a equipe GRAFE elaborou e que 

ajuda a identificar as atividades escolares e de formação na ordem da hierarquia em 

que se produzem” (DOLZ, 2012, p.19). 

Em relação à sinopse e, de acordo com Silva (2013),  

 

A Sinopse é um  instrumento metodológico elaborado pelos 
pesquisadores do grupo GRAFE (SCHNEUWLY e DOLZ, 2009) 
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e FORENDIF (DOLZ e GAGNON, no prelo) com a finalidade de 
condensar os dados de uma sequência de ensino, a fim de 
possibilitar as comparações entre elas e suas análises. Esse 
instrumento é compreendido como um documento que permite 
“uma descrição das principais partes, ações e principais 
conteúdos abordados” em uma sequência de ensino de forma 
sintetizada e completa, isto é, de forma a permitir uma 
compreensão e visualização detalhada do objeto de ensino e 
de todos os elementos constitutivos da sequência em relação a 
este objeto (CORDEIRO e RONVEAUX, 2009, p. 90). (SILVA, 
2013, p. 87-88) 
 

 É por meio da sinopse que é possível clarificar o modo como o professor 

organiza o ensino-aprendizagem de um objeto o que lhe proporciona uma visão 

global de como este objeto de ensino se transforma no curso das atividades 

propostas em sala de aula. Segundo Silva (2013), o primeiro momento de uma 

sinopse está na base do que se pode obter da sequência de ensino e o segundo, 

onde a parte central é o objeto ensinado. Para Silva (2013) a composição de uma 

sinopse está pautada sobre dois aspectos: “[...] a decomposição dos elementos de 

uma sequência na sequencialidade do encadeamento do ensino e a hierarquização 

desses elementos decompostos em sub-elementos ordenados.”  (SILVA, 2013, p. 

88). 

 Silva (2013) afirma que construir uma sinopse significa que já se realiza uma 

primeira interpretação dos dados, assim, no momento em que se faz a escolha dos 

elementos que constituem a sinopse instalam-se as diretrizes para a escolha 

interpretativa dos dados, a forma de organização e a rotulagem das atividades 

escolares. 

Dolz enfatiza o uso das sinopses e afirma que, “Graças às sinopses, podemos 

caracterizar as estruturas das sequências de ensino e de formação” (DOLZ, 2012, 

p.11-22). 

Segundo Dolz; Ronveaux e Schneuwly (2006), para se produzir uma sinopse 

é necessário tratar e concentrar os dados obtidos em sala de aula, e depois, 

transcrevê-los de modo a apreender, por um lado, as principais características do 

objeto tal como ele funciona em sala de aula, e por outro, as limitações geradas pelo 

contexto e os dispositivos didáticos que intervêm em sua construção. Por fim, 

apreender a ordem e a hierarquia na exposição do objeto de ensino. Já a 

roteirização consiste na construção de uma macroestrutura, na qual podemos 
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visualizar os objetos de ensino, os domínios de atividades e as atividades e tarefas. 

Seu objetivo é analisar a construção do objeto e suas transformações a partir da 

implementação de gestos e, por conseguinte, desenvolver uma compreensão mais 

adequada do trabalho do professor, quando mediado por um gênero de texto. 

  Na perspectiva de Dolz, 

 

O termo gesto profissional é geral. Ele nos permite caracterizar 
as funções e as tarefas do professor independentemente da 
matéria de ensino, como por exemplo, distribuir o trabalho aos 
alunos, utilizar os materiais escolares, assegurar a disciplina na 
aula, avaliar os trabalhos, etc.” (DOLZ, 2012, p.11-22). 
 
 
 

2.3.1 Sobre gestos fundadores e gestos específicos 
 

Gestos didáticos são gestos observáveis que emergem do agir profissional do 

professor e podem ser considerados índices importantes na verificação de como o 

professor mobiliza objetos de ensino para o agir didático. 

Os gestos didáticos considerados fundadores são aqueles que podem ser 

observados em professores de qualquer disciplina no momento de ensinar; os 

gestos didáticos específicos são os que emergem do ensino-aprendizagem de um 

objeto de estudo específico no quadro de uma disciplina.  

 Sobre os gestos didáticos do professor, na perspectiva de Aeby-Dagué e 

Dolz, estes são  

 

[...] movimentos observáveis no quadro de seu trabalho que 
contribuem para a realização de um ato visando a uma 
aprendizagem. Portadores de significações, esses gestos se 
integram ao sistema social complexo da atividade de ensino 
que é regida pelas regras e pelos códigos convencionais, 
estabilizados pelas práticas seculares constitutivas da cultura 
escolar. Identificar os gestos específicos da profissão de ensino 
supõe, portanto, uma clarificação das situações e das 
atividades escolares dentro das quais elas se realizam, bem 
como as ferramentas e as abordagens que permitem sua 
realização (AEBY-DAGHÉ; DOLZ 2008, p.83). 

 

 Dolz (2012) ainda acrescenta que os gestos didáticos dos professores e dos 

formadores são considerados formas características de suas intervenções de 
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trabalho. Desse modo, para formarmos futuros professores é necessário conhecer 

gestos característicos de sua profissão.  

Esses gestos têm como objetivo transformar as significações atribuídas aos 

objetos de ensino e é por meio deles que o professor delimita, mostra e decompõe o 

objeto de ensino. Segundo essa orientação, o campo disciplinar e os objetos de 

ensino assumem um papel principal para analisar o agir do professor. Gestos 

didáticos, portanto, são gestos característicos dos professores de uma disciplina, 

como, por exemplo, da língua portuguesa: são os gestos particulares que o 

professor apresenta quando ensina a leitura, a escrita, etc.  

Gestos didáticos “são os gestos do professor quando leva em consideração a 

matéria de ensino e os objetos de ensino” (DOLZ, 2012, p.21), e podem ser 

compreendidos como índices que objetivam regular o processo de ensino-

aprendizagem em sala de aula, nas dimensões dinâmicas observáveis das 

transformações do objeto de ensino. Constroem, dessa forma, sentidos coletivos 

para os mesmos, preservando suas características, destacadas adiante. 

Em relação ao trabalho docente, Aeby-Daghé e Dolz (2008) referem-se a duas 

categorias de gestos: gestos fundadores e específicos que são determinados por um 

objeto de ensino.  Segundo Oliveira (2013) para as definições dos gestos 

fundadores, os autores  recorreram aos termos: presentificação e 

topicalização/elementarização, propostos por Scheneuwly (2000). Esses dois gestos 

são considerados por Schneuwly como centrais, pois destes ocorrem os 

desdobramentos de outros gestos que visam mostrar e pontuar as dimensões do 

objeto de ensino.   

Articulados a estes gestos, segundo Oliveira (2013, p. 102) Aeby-Daghé e Dolz 

(2008) retomam e desenvolvem os gestos didáticos fundadores em:  

1) Presentificação; 

2) Topicalização/elementarização; 

3) Formulação de tarefas; 

4) Implementação de dispositivos didáticos; 

5) Criação de memória didática; 

6) Regulação; 

7) Institucionalização. 

  



57 

 
 

 As pesquisas citadas neste estudo, as que focalizam os gestos didáticos 

fundadores, apresentam pequenas diferenciações quando nominalizam esses 

gestos. Consideramos que estas diferenças ocorreram, muitas vezes, em virtude da 

tradução, por exemplo, do francês “pointage/élémentarisation” (SCHNEUWLY, 

2000), para o português como Delimitação e Elementarização (NASCIMENTO, 2011 

e BARROS, 2013); Focalização e Elementarização, (SILVA, 2013); Topicalização e 

elementarização (OLIVEIRA, 2013) 

 Assim, encontramos em Silva (2013, p. 74) sobre gestos didáticos 

fundadores, com base nos estudos de Aeby-Daghé e Dolz 2008,  retomando 

Schneuwly (2000) os seguintes gestos: 

1) Presentificação; 

2) Focalização ou Elementarização;  

3) Implementação do dispositivo didático; 

4) Criação da memória didática; 

5) Regulação; 

6) Institucionalização. 

  

Em Barros, (2013, p. 754) com base nos estudos de Aeby-Daghé e Dolz 

2008,  retomando Schneuwly (2000), encontramos os seguintes gestos fundadores: 

1) Presentificação: 

2) Delimitação; 

3) Formulação de tarefas; 

4) Criação de dispositivos didáticos; 

5) Utilização da memória;  

6) Regulação; 

7) Intitucionalização. 

 

Nascimento (2011, p. 426-427), detalha os gestos didáticos fundadores, de 

acordo com Aeby-Daghé e Dolz (2008), apontados por Schneuwly retomando, 

desdobrando ou acrescentando os gestos fundadores a seguir: 

 

1) Presentificação: mostrar aos aprendizes o objeto de ensino em diferentes 

mídias; 
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2) Elementarização: Desconstrução do objeto e colocação em evidência  de 

certas dimensões ensináveis; 

3) Formulação de tarefas: Apresentação de comandos de trabalho que guiam a 

presentificação do objeto; 

4) Materialização: colocação em cena os dispositivos didáticos (textos, objetos 

diversos); 

5) Apelo à memória: Gestos que resgatam objetos já trabalhados; 

6) Regulação: gestos para diagnosticar dificuldades no processo de ensino; 

7) Institucionalização: Gestos direcionados para a fixação do saber. 

 

A seguir, apresentaremos a forma como descreveremos os gestos didáticos 

fundadores com base nos estudos de Aeby Daghé e Dolz (2008, p. 85-86). Os 

autores propõem a seguinte modelização, também adotada em nossa pesquisa, tal 

como apresenta Silva (2013), exceto no que tange aos gestos didáticos de 

formulação de tarefa os quais a autora não analisou. 

 

1) Presentificação. De acordo com Aeby Daghé e Dolz (2008), esse gesto tem por 

finalidade apresentar aos alunos o objeto de ensino-aprendizagem por meio de 

suportes adequados. É por meio do gesto de presentificação que o professor torna 

“[...] o objeto de ensino presente aos alunos por meio de intervenções orais e/ou 

suportes e ferramentas didáticas adequadas.” (SILVA, 2013, p. 76).    

 

2) Elementarização ou focalização. Esse gesto consiste na focalização do 

dimensionamento particular do objeto. Implica uma desconstrução que evidencia as 

dimensões ensináveis de um objeto de estudo em um contexto específico. Segundo 

Aeby Daghé e Dolz (2008), tem por objetivo focalizar uma ou mais dimensões do 

objeto de ensino-aprendizagem, possíveis de serem ensinadas. Para Silva (2013), o 

gesto didático de elementarização ou focalização “[...] consiste no ato ou efeito de 

mostrar aos alunos o objeto de ensino-aprendizagem em partes.” (SILVA, 2013, 

p.76). 

 

3) Formulação de tarefas. Segundo Aeby Daghé e Dolz (2008), esses gestos são a 

porta de entrada para os dispositivos didáticos; seu estudo envolve a utilização de 
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comandos. Para Oliveira (2013), o gesto de formulação de tarefas “corresponde 

àquilo que o aluno é levado a fazer ou não por meio de um enunciado de instrução. 

Consiste no ato de propor tarefas aos alunos com vistas a presentificar o objeto de 

ensino, pontuando ou não as suas dimensões” (OLIVEIRA, 2013, p.103). A pesquisa 

de Silva (2013), não observou a presença do gesto didático de formulação de 

tarefas.   

 

4) Implementação de dispositivos didáticos. Para Aeby Daghé e Dolz (2008), estes 

visam ao ensino-aprendizagem de um objeto ensinável. Pressupõem o uso de 

suportes como textos, lousa, objetos concretos, etc. Para Silva (2013),  

 

Os dispositivos didáticos são, portanto, os elementos, os meios 
ou as ferramentas de ensino que permitem a focalização do 
objeto de ensino ou de uma de suas dimensões, podendo ser 
implementados por suportes materiais (retroprojetor, fichas, 
etc.), atividades escolares e modos ou formas de trabalho 
(leitura, escrita, trabalho em grupo, etc.) (SILVA, 2013, p. 77). 
 

 

Esses dispositivos didáticos são ferramentas e é por meio delas que “[...]os 

objetos de ensino são apresentados aos alunos pelo professor e têm suas 

dimensões ensináveis focalizadas” (SILVA, 2013, p.76). 

  

5) Criação da memória didática. Por memória didática entende-se o conjunto de 

saberes construídos em torno de um objeto de ensino no processo de ensino-

aprendizagem. Para Aeby Daghé e Dolz (2008), este implica em evocar as 

memórias das aprendizagens já sedimentadas. São os conhecimentos construídos 

sobre um objeto de ensino ou a memória didática evocada das práticas 

desenvolvidas anteriores e que emergem no momento de uma nova situação de 

aprendizagem. Para Silva (2013, p.83),  

 

O gesto de criar uma memória didática implica na construção 
de um conhecimento comum a ser partilhado pela sala, 
colocando em relação o que foi ensinado anteriormente com o 
que está sendo ensinado, por meio de retomadas de 
conteúdos, explicações, exemplos dados. 
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 Para Oliveira (2013, p.104), “[...] os componentes do objeto de ensino são 

retomados de forma retroativa e/ou proativa, ocorrendo a sua reconfiguração dentro 

de um conjunto de saberes”. Assim, este gesto de criar memória didática é uma 

tentativa do professor de “[...] reagrupar ou organizar o conjunto de informações que 

foram sendo construídas durante a decomposição do objeto de ensino, retomando-

as ou, ainda, pode buscar construir uma relação com o objeto que virá.” (SILVA, 

2013, p. 84) 

 

6) Regulação. Os gestos didáticos de regular ou regulação, são aqueles voltados ao 

diagnóstico das dificuldades dos alunos no processo de ensino-aprendizagem; que 

levam à reorientação e modificação do processo, provocando o desenvolvimento de 

capacidades. Para Silva (2013),  

 

[...] no processo das aprendizagens escolares, a noção de 
regulação designa processos ou ‘os mecanismos que 
asseguram a orientação, o controle, o ajustamento das 
atividades cognitivas, afetivas e sociais, favorecendo, assim, a 
transformação das competências dos aprendizes” (ALLAL, 
2007 apud SILVA, 2013, p. 78-79). 

 

Segundo Aeby Daghé e Dolz (2008), são duas as formas de regulação: 

regulação interna e local. A regulação interna, segundo Silva (2013, p.80), 

 
[...] corresponde às estratégias utilizadas para adquirir 
informações sobre o estado de conhecimento dos alunos, 
podendo ocorrer no início, no meio ou no fim de um ciclo de 
aprendizagem, em uma sequência de ensino ou em uma aula 
de quarenta e cinco minutos etc.  

 

Para Aeby Daghé e Dolz (2008), a regulação interna é uma estratégia e está 

centrada na sondagem que o professor faz para identificar o estado dos 

conhecimentos dos alunos, tal qual um processo diagnóstico. Já as regulações 

locais, segundo Aeby Daghé e Dolz (2008), emergem durante as atividades de 

ensino-aprendizagem e são evidenciadas nas discussões com os alunos, no 

transcorrer de uma tarefa. Para Silva (2013, p.81),  

 
As regulações locais são aquelas oriundas dos obstáculos 
encontrados por professores ou alunos no desenvolvimento de 
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uma aula, por exemplo, quando alunos não entram em 
consenso sobre um determinado conceito, ou apresentam 
dúvidas a respeito de um conhecimento.  
 

  

Assim, podemos dizer, tal como Silva (2013) que o gesto didático de 

regulação diz respeito às intervenções didáticas com a finalidade de “[...] aproximar 

o conhecimento dos alunos sobre um objeto de ensino ao conhecimento esperado 

em relação ao mesmo objeto, possibilitando uma superação das possíveis 

dificuldades e obstáculos encontrados pelos alunos.” (SILVA, 2013, p. 79)  

 

7) Institucionalização. Para Silva (2013), “[...]a institucionalização é um processo que 

faz parte do agir do professor no exercício do seu trabalho [...]” (SILVA, 2013, p. 81) 

assim é [...] o processo pelo qual o professor mostra aos alunos os conhecimentos 

que eles construíram no desenvolvimento da aula e se encontram estabilizados.” 

(SILVA, 2013, p. 81). 

 A ideia de gesto didático de institucionalização parte da definição do termo 

como “[...] fixação explícita e convencional de um estatuto de um saber para 

construir uma aprendizagem em que o aluno sabe que ele pode utilizar em 

circunstâncias novas e que o professor pode lhe exigir.” (SENSEVY, 2001, apud 

SILVA, 2013, p. 81). De acordo com Silva (2013, p.82),  

 

O gesto didático de institucionalização, portanto, diz respeito ao 
processo pelo qual os professores agem, a fim de fixar os 
conhecimentos já instituídos social e coletivamente por 
especialistas a respeito de um objeto de ensino.  

 

 

Assim e, de acordo com Aeby Daghé e Dolz (2008), esse gesto corresponde 

à fixação do novo saber construído em situação de ensino-aprendizagem.  

Para Oliveira (2013, p.104), gesto didático de institucionalização “apresenta-

se sob forma de uma generalização das informações sobre o objeto, objetivando a 

sua conscientização pelo aluno”. 

Os pesquisadores do grupo GRAFE identificaram três tipos de 

institucionalizações: generalização, prescrição e recontextualização, indicados por 

operações ou marcas linguísticas (SCHNEUWLY, CORDEIRO E DOLZ, 2005). 
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Segundo Silva (2013, p.82), a generalização “implica na retomada dos 

conhecimentos existentes ou informações anteriores sobre o objeto evidenciando 

um ou diversos aspectos desse objeto a partir das tarefas realizadas”. Essa 

retomada pode ser observada pelo uso das anáforas verbais ou nominais. 

O segundo tipo de institucionalização é a prescrição, que, de acordo com 

Silva (2013) e baseado nos estudos de Aeby-Daghé (2009), “[...] marca a passagem 

da focalização de um elemento, objeto ou tarefa, para a generalização, sendo 

marcada geralmente pela presença de modalizações lógica (é possível), deôntica 

(vocês devem) e apreciativa (é importante que)” (SILVA, 2013, p.83). 

Já o terceiro tipo de institucionalização é o de recontextualização. Para Silva 

(2013, p.83), “[...] a recontextualização implica na construção de uma cultura, novo 

conhecimento sobre o objeto, a ser partilhada pelos alunos”. Assim, a 

recontextualização é o movimento feito pelos aprendizes de afastamento do objeto 

ensinado e suas dimensões para aplicação em outro contexto, em uma nova 

situação de ensino. É o momento de transferência dos saberes aprendidos em um 

contexto para serem utilizados em um novo contexto.   

 Assim, fechando o ciclo de apresentação dos gestos didáticos fundadores, 

afirmamos que os gestos didáticos específicos resultam dos gestos didáticos 

fundadores. De acordo com Barros, (2013, p.757), “É na mobilização desses gestos 

fundadores que emergem os gestos didáticos específicos do professor [...]”  

 Nesse sentido, Nascimento (2011, p.434) afirma que “[...] é no quadro do 

planejamento das atividades (tarefas) que se pode conduzir a análise dos gestos 

didáticos específicos do professor”. Segundo Nascimento (2011), os movimentos 

corporais e gestuais do professor, as perguntas, comentários, avaliações, 

julgamentos, objetos que ele aponta: livro, texto, gravuras, etc., constroem os gestos 

didáticos específicos que emergem, em situação de ensino-aprendizagem, dos 

gestos didáticos fundadores. “Daí os gestos didáticos específicos que constituem o 

estilo singular de um gênero da atividade na sala de aula” (NASCIMENTO, 2011, 

p.436). 

 É importante ressaltar que Nascimento (2011) afirma que os gestos didáticos 

específicos entre professores mais experientes são considerados por estes como 

um agir intuitivo, resultado dos anos de profissão. A autora concorda com o 

resultado que obtém em suas pesquisas, mas acrescenta que  
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Os conhecimentos da disciplina articulam os objetos do saber a 
uma multiplicidade de procedimentos do professor, em sua 
maioria são procedimentos discursivos, sobretudo do professor 
de língua portuguesa que faz dos discursos orais em sala de 
aula a sua principal ferramenta de mediação das práticas de 
ensino (NASCIMENTO 2011, p.433). 

 

Quanto aos gestos de aprendizagem, defendemos que são gestos 

observáveis nos alunos, verbalizados, e que entram em diálogo com os gestos 

didáticos específicos. É na verificação dos gestos de aprendizagem que o professor  

pode entender o que o aluno fixou ou não sobre conteúdos ensinados no processo 

de ensino-aprendizagem. Dessa forma, definimos como gestos de aprendizagem os 

movimentos dos alunos no momento de (re)construção das dimensões apreendidas 

de um determinado objeto de estudo.  

Entendemos também que esse movimento de (re)construção verificado no 

aluno não se dá de forma generalizante, ou seja, não são todos os alunos que 

conseguem se expressar (re)construindo o objeto de estudo, por outro lado, trata-se 

de uma construção coletiva de aprendizagem de parte das dimensões do  objeto ou 

de todas apresentadas no processo didático. Assim, as vozes dos alunos podem 

emergir, em alguns momentos, de cada canto da sala, o que nos permite dizer que é 

o consciente coletivo da sala que emerge e pode nos oferecer índices da 

aprendizagem. Dessa forma, alguns alunos, os que se expressam em voz alta, 

regulam o olhar e a aprendizagem dos outros alunos (re)construindo, assim, o objeto 

de ensino nas dimensões, propostas pelo professor no processo de ensino-

prendizagem. 

Nesta seção, por fim, procuramos apresentar alguns conceitos norteadores 

que integram nossa pesquisa, fundamentando nossa abordagem metodológica, das 

análises e discussão dos resultados. 

 A próxima seção será destinada à abordagem metodológica, que guiou a 

geração dos registros da pesquisa. 
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3   ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

A complexidade da atividade de escrita justifica o caráter 
longo e árduo de sua aprendizagem. Desenvolver o 
saber-escrever implica uma transformação dos 
conhecimentos e das capacidades de linguagem do 
aprendiz. A análise dos componentes da escrita ajuda-
nos a descrever e antecipar os obstáculos possíveis. 
Esses obstáculos e as tensões que geram participam da 
dinâmica da aprendizagem: ao ultrapassá-los, pouco a 
pouco, o aprendiz constrói o sistema da escrita e se 
apropria das práticas textuais. 
 

(DOLZ, GAGNON E DECÂNDIO, 2010, p.31) 

 

 

 Esta seção tem por objetivo apresentar os aspectos metodológicos que 

orientaram a realização desta pesquisa. Partimos de um objeto de ensino-

aprendizagem com o gênero resenha acadêmica. Por meio desse objeto de ensino, 

procuramos interpretação do agir docente universitário, no momento de sua 

realização, revelado em gestos didáticos, fundamentais e específicos, e a verificação 

da emergência de gestos de aprendizagem. Entendemos que os gestos didáticos, 

fundadores ou específicos podem ser considerados como intérpretes do agir 

docente. 

 Explicitaremos também a abordagem metodológica utilizada na geração dos 

registros e nas análises dos dados, além dos instrumentos e os participantes da 

pesquisa. Para tanto, retomamos o objetivo geral e os objetivos específicos, além 

das perguntas de pesquisa deste estudo, como forma de orientação à leitura. 

O objetivo geral deste estudo é investigar os gestos didáticos utilizados pelo 

professor no ensino-aprendizagem do gênero textual resenha acadêmica no 

contexto universitário, verificando como criam gestos de aprendizagem nos alunos 

analisados em três aulas gravadas e transcritas. 

  Para alcançarmos nosso objetivo geral, elaboramos dois objetivos 

específicos e quatro perguntas de pesquisa, conforme quadro apresentado a seguir. 
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Quadro 1: Objetivos específicos e questões de pesquisa 

Objetivos específicos Questões de pesquisa 

Verificar quais gestos didáticos 
fundadores e específicos podem ser 
identificados no ensino-aprendizagem 
do gênero resenha acadêmica.  

Quais são os gestos didáticos utilizados pelo 
professor no ensino-aprendizagem do gênero 
resenha acadêmica? 

a) Quais deles são gestos fundadores? 
b) Quais deles são específicos? 

Verificar quais são os gestos de 
aprendizagem dos alunos. 

Quais são os gestos de aprendizagem utilizados 
pelos? 

Fonte: elaboração da autora 

 

 

3.1   Estratégia da Pesquisa 

 

Entendemos que a melhor escolha para tratar dos objetivos acima retomados 

e das perguntas de pesquisa é a abordagem qualitativa e interpretativista21, descrita 

em uma estratégia de estudo de caso que se mostrou ser a mais adequada para 

nossa pesquisa. 

Segundo Creswell (2010),  

 

A pesquisa qualitativa é um meio para explorar e para entender o 
significado que os indivíduos e os grupos atribuem a um problema 
social ou humano. O processo de pesquisa envolve as questões e os 
procedimentos que emergem, os dados tipicamente coletados no 
ambiente do participante, a análise dos dados indutivamente 
construída a partir das particularidades para os temas gerais e as 
interpretações feitas pelo pesquisador acerca do significado dos 
dados (CRESWELL, 2010, p.26). 

 

 Dessa forma, e, ainda, segundo Creswell (2010), os pesquisadores que 

enveredam por esse tipo de investigação apresentam um estilo indutivo, “um foco no 

significado individual e na importância da interpretação da complexidade de uma 

situação” (CRESWELL, 2010, p.26). 

Acrescentamos ainda que a abordagem qualitativa é apropriada para o nosso 

estudo, uma vez que os dados coletados são provenientes de um ambiente natural 

                                                        
21

 Para Bortoni-Ricardo, “Sob a denominação interpretativismo, podemos encontrar um conjunto de 
métodos e práticas empregados na pesquisa qualitativa, tais como: pesquisa etnográfica, 
observação participante, estudo de caso, interacionismo simbólico, pesquisa fenomenológica e 
pesquisa construtivista, entre outros.  Interpretativismo é uma boa denominação geral porque todos 
esses métodos têm em comum um compromisso com a interpretação das ações sociais e com o 
significado que as pessoas conferem a essas ações na vida social” (BORTONI-RICARDO, 2008, 
p.33). 
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no campo, e local, onde os participantes vivenciaram a questão estudada, fruto das 

observações do comportamento do agir dentro desse contexto, uma característica 

importante da pesquisa qualitativa com interações face a face entre pesquisador e 

sujeitos de pesquisa. 

As raízes históricas da abordagem qualitativa dão conta do fato de que, no 

final do século XIX, os cientistas sociais começam a questionar se o método de 

investigação das ciências físicas e naturais, fundamentado em uma perspectiva 

positivista de conhecimento, deveria continuar a servir de modelo de estudos dos 

fenômenos humanos sociais. O argumento que sustentava a dúvida era que os 

fenômenos humanos e sociais eram bastante dinâmicos e complexos, o que tornava 

inviável continuar a estabelecer leis gerais como na física ou na biologia. Assim, com 

base nessas inquietações, Weber, por exemplo, contribuiu de forma significativa 

para a configuração das perspectivas qualitativas nas pesquisas, ao “destacar a 

compreensão como o objetivo que diferencia a ciência social da ciência física”. 

Segundo ele, “o foco da investigação deve se centrar na compreensão dos 

significados atribuídos pelos sujeitos às suas ações” (apud ANDRÉ, 1995, p.17). 

Dessa forma, para se compreender os significados que os sujeitos atribuem 

às suas ações, é necessário colocá-los dentro de um contexto. A mensuração cede 

lugar à interpretação. A constatação cede lugar à descoberta, há a valorização da 

indução e assume-se que os valores estão intimamente relacionados, não se 

aceitando postura neutra do pesquisador. 

Segundo André (1995), a abordagem qualitativa defende uma visão holística 

dos fenômenos e leva em conta todos os componentes de uma situação com suas 

interações e influências mútuas. 

É importante acrescentar que a pesquisa qualitativa é uma pesquisa 

interpretativa, com o pesquisador envolvido em uma experiência intensiva com os 

participantes. Essa questão envolve outras questões estratégicas e de ética pessoal 

quanto ao processo de pesquisa qualitativa. Foi com essa preocupação que nos 

expusemos, reflexivamente, no perfil traçado, anteriormente, como professor 

universitário, explicitando o professor pesquisador com seus valores e origem 

pessoais, sua história, sua cultura. 

 Ressaltamos que, para chegarmos à definição de gestos didáticos e seus 

desdobramentos, como intérpretes do agir docente, entendemos que uma forma de 
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investigação qualitativa, com característica indutiva, seria a mais produtiva, uma vez 

que, no papel de pesquisadora, levamos a pesquisa para dialogar tanto no nível da 

graduação como no da pós-graduação. Essa escolha foi quase uma imposição 

observada no próprio percurso do desenvolvimento da pesquisa. A nosso ver, os 

dados iniciais que íamos obtendo nos levava a ampliarmos o contexto, o que foi 

decidido no percurso da pesquisa e que explica o hiato de tempo entre as gravações 

das aulas ocorridas na graduação e na pós-graduação. 

 Com relação à nossa opção pela concepção filosófica proposta no estudo, 

identificamo-nos com a definição sobre concepção que Creswell (2010) assume. 

Assim,  

 

Encaro as concepções como uma orientação geral sobre o mundo e 
sobre a natureza da pesquisa defendidas por um pesquisador. Tais 
concepções são moldadas pela área da disciplina do aluno, pelas 
crenças dos orientadores e professores em uma área do 
conhecimento e pelas experiências que tiveram em pesquisa 
(CRESWELL, 2010, p.28). 

   

 Dentre as concepções apresentadas por Creswell (2010), identificamos nossa 

pesquisa em uma concepção construtivista social. Pareceu-nos a mais apropriada, 

uma vez que o construtivismo social, de acordo com Creswell (2010), é associado 

ao interpretativismo, entendido como uma abordagem da pesquisa qualitativa. 

Segundo o autor, 

 

Os construtivistas sociais defendem suposições de que os indivíduos 
procuram entender o mundo em que vivem e trabalham. Os 
indivíduos desenvolvem significados subjetivos de suas experiências, 
significados dirigidos para alguns objetos ou coisas. [...] O objetivo da 
pesquisa é confiar o máximo possível nas visões que os participantes 
têm da situação a qual está sendo estudada. [...] As questões se 
tornam amplas e gerais, para que os participantes possam construir 
o significado de uma situação caracteristicamente baseada em 
discussões ou interações com outras pessoas. [...] Também se 
concentram nos contextos específicos em que as pessoas vivem e 
trabalham, para entender os ambientes históricos e culturais dos 
participantes (CRESWELL, 2010, p.31). 

 

 Entendemos que essa concepção se ajusta às escolhas teóricas que fizemos, 

como por exemplo, o interacionismo sociodiscursivo, uma vez que o pesquisador 

construtivista trata dos processos de interação coletiva, concentra-se em contextos 
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específicos, muitas vezes o contexto de trabalho, e reconhece “que suas próprias 

origens moldam sua interpretação e se posicionam na pesquisa para reconhecer 

como sua interpretação flui de suas experiências pessoais, culturais e históricas” 

(CRESWELL, 2010, p.31). Como já dissemos, o interacionismo sociodiscursivo 

define-se, também, pela interação pela linguagem em contexto sócio histórico 

cultural. 

 Sobre a estratégia da investigação, que proporciona uma direção determinada 

para os procedimentos desta pesquisa, identificamos no estudo de caso a estratégia 

mais adequada para este estudo. Sobre estudos de caso, Creswell (2010) explica 

que “são uma estratégia de investigação em que o pesquisador explora 

profundamente um programa, um evento, uma atividade, um processo ou um ou 

mais indivíduos” (CRESWELL, 2010, p.38). 

 Com relação ao paradigma interpretativista de acordo com Bortoni-Ricardo,  

 

[...] não há como observar o mundo independente das práticas 
sociais e significados vigentes. Ademais, e principalmente, a 
capacidade de compreensão do observador está enraizada em seus 
próprios significados, pois ele (ou ela) não é um relator passivo, mas 
um agente ativo (BORTONI-RICARDO, 2008, p.32). 

 

Dessa forma, a capacidade de compreensão e interpretação do pesquisador 

está atrelada aos significados que ele próprio desenvolve sobre as coisas, uma vez 

que o pesquisador não é um relator passivo, mas um agente ativo, no dizer de 

Bortoni-Ricardo (2008).  

E, ampliando a discussão, diríamos que a sala de aula é um cenário 

privilegiado para a condução da pesquisa qualitativa que se edifica com base 

interpretativista. Para Bortoni-Ricardo (2008, p.32), 

 

O docente que consegue associar o trabalho de pesquisa a seu fazer 
pedagógico, tornando-se um professor pesquisador de sua própria 
prática ou das práticas pedagógicas com as quais convive, estará no 
caminho de aperfeiçoar-se profissionalmente, desenvolvendo uma 
melhor compreensão de suas ações como mediador de 
conhecimentos e de seu processo interacional com os educandos. 
Vai também ter uma melhor compreensão do processo de ensino-
aprendizagem.  
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 Dessa forma, a abordagem metodológica escolhida para esta pesquisa é 

qualitativa, interpretativa e descrita em um estudo de caso. Assim, esta pesquisa 

procura dar atenção especial ao contexto particular em que se desenvolve uma 

prática educacional específica e leva em conta as dimensões sociais, culturais, 

institucionais que cercam a situação investigada. O pesquisador tem contato direto 

com a situação pesquisada e desvela as situações que permeiam o dia-a-dia da 

prática escolar, descreve ações e representações dos atores sociais, reconstrói sua 

linguagem, sua forma de comunicação e os significados que são criados.  

Assim, o percurso descritivo metodológico que apresentamos nesta pesquisa, 

não é um mero retrato feito pelo pesquisador do estudo de uma prática escolar 

cotidiana, mas uma tentativa de reconstrução dessa prática, revelando suas 

múltiplas dimensões, sendo que uma dessas dimensões da prática pedagógica é 

revelada pelos gestos didáticos, dentro de uma perspectiva teórica definida com um 

enfoque determinado de orientação para nossas análises e interpretações. 

A seguir, apresentamos o contexto geral da pesquisa e os dois contextos 

específicos envolvidos; a disciplina dentro dos dois contextos; os participantes da 

pesquisa e o papel da professora-pesquisadora dentro desses dois contextos; o 

contexto de produção; e o corpus da pesquisa. 

 

 

3.2   Contexto da Pesquisa e Participantes 

 

 Apresentamos, a seguir, como forma de melhor explicitação do quadro geral 

do contexto da pesquisa e dos participantes envolvidos, a subseção dividida em três 

partes: 1) O contexto geral da pesquisa; 2) O contexto dos participantes da 

graduação e 3) O contexto dos participantes da pós-graduação. 

 

 

3.2.1   Contexto geral da pesquisa 

 

 O contexto maior no qual esta pesquisa está inserida é o contexto 

universitário, apresentado em dois níveis de ensino: o da graduação e o da pós-

graduação Lato Sensu. A escolha por esse contexto se justifica pelo fato de a 
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professora-pesquisadora trabalhar, no momento da sua pesquisa, nesses dois níveis 

de ensino, e, em cada um deles, estar no momento do ensino-aprendizagem do 

gênero resenha acadêmica. Criou-se, assim, a situação ideal para perseguirmos os 

objetivos a que esta pesquisa se propôs. 

 

 

3.2.2   Contexto A: graduação 

 

 A universidade particular de ensino localiza-se em uma das regiões centrais 

da capital paulista. Essa região é a maior em densidade demográfica e, em seu 

entorno, encontramos duas grandes casas de shows, um terminal rodoviário 

interestadual, linhas de metrô e trem. Os meios de transporte do entorno partem 

para diversos pontos da cidade de São Paulo, os mais longínquos, de onde vêm os 

alunos. 

Essa universidade está entre as maiores da cidade de São Paulo, absorvendo 

alunos de várias regiões da cidade, principalmente das classes C e D. Os alunos 

são, em muitos casos, os primeiros em suas famílias a cursarem uma faculdade. O 

funcionamento de pico desta IES está nos períodos da manhã e noite, oferecendo 

vários cursos no âmbito da graduação e da pós-graduação. No momento da 

realização desta pesquisa, a instituição atendia a mais de 100 mil alunos, 

distribuídos em 120 cursos de graduação e pós-graduação, presenciais e EAD. Seus 

campi totalizam 235.000m2 de área física. O curso de Administração conta com 

aproximadamente 600 professores e, aproximadamente, 40.000 alunos. 

Como instituição de ensino, funciona há mais de 60 anos e, para obter o 

status de universidade, passou pelos seguintes estágios: ser proveniente de um 

colégio, faculdade, centro universitário e, por fim, universidade. As salas são 

compostas por setenta alunos, em média. Conta com aproximadamente 25 salas de 

aula por andar, com média de nove andares, atendendo a diversos cursos. As salas 

são simples e dispõem de recursos audiovisuais quando solicitados pelo professor. 

Um dos cursos da graduação mais concorridos é o de Administração. O 

primeiro semestre do curso de Administração é composto por seis disciplinas, dentre 

elas a disciplina de Leitura e Produção Textual, um dos contextos desta pesquisa. 

Essa disciplina tem por objetivo desenvolver, nos alunos, as capacidades de leitura, 
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interpretação e escrita de textos no âmbito acadêmico e geral. A disciplina Leitura e 

Produção Textual (LPT) conta com uma carga horária de 4 aulas/noite e é 

responsável pelo apoio no desenvolvimento de projetos do curso, envolvendo a 

escrita do trabalho acadêmico e as estratégias utilizadas no processo da escrita. 

 Quanto à formação dos professores que ministram essa disciplina na IES, em 

torno de 30% são especialistas, 50% mestres e 20% doutores. 

 

 

3.2.2.1   Disciplina Leitura e Produção Textual 

 

 Dentre as disciplinas ofertadas pelo curso de Administração, como dissemos, 

encontra-se a disciplina de Leitura e Produção Textual (LPT) que é disciplina 

obrigatória em todos os cursos na IES. Essa obrigatoriedade foi estabelecida pela 

IES, uma vez que se percebeu que seus alunos que iam para as provas de 

avaliação institucional, o ENADE22, apresentavam erros nas respostas provenientes 

da dificuldade em ler e interpretar questões. Assim, em 2008, a pedido da diretoria 

da IES, a ementa da disciplina de LPT foi reformulada pela professora-pesquisadora 

e, a partir dessa data, implantada em todos os campi, no curso de Administração. 

 Em 2013, os primeiros semestres do curso de Administração desenvolveram 

um projeto de extensão acadêmica cujo título era “Pequenas Atitudes, Grandes 

Resultados”. Esse projeto, implantado pelo curso, tinha como um dos objetivos levar 

os alunos do primeiro semestre a iniciarem a escrita nos moldes acadêmicos. O 

título do projeto sugeria que, dentro da área de atuação do administrador, este 

pudesse desenvolver conhecimento para aplicá-lo às necessidades da empresa, 

com pequenas atitudes que giravam em torno das questões conflituosas sociais das 

empresas e que gerassem algum resultado. No momento de realização desta 

pesquisa, esse projeto já havia sido reformulado. 

 Cada professor que ministra a disciplina de LPT elabora seu material de apoio 

com base na ementa da disciplina. Os alunos imprimem as apostilas enviadas por 

seus professores, por meios eletrônicos. Dessa forma, os alunos acompanham as 

                                                        
22

 O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) avalia o rendimento dos alunos dos 
cursos de graduação, ingressantes e concluintes, em relação aos conteúdos programáticos dos 
cursos em que estão matriculados. O exame é obrigatório para os alunos selecionados e condição 
indispensável para a emissão do histórico escolar. A primeira aplicação ocorreu em 2004 e a 
periodicidade máxima da avaliação é trienal para cada área do conhecimento. 
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aulas pelas apostilas e pelas anotações que fazem em seus cadernos. Muitas vezes 

os alunos esquecem as apostilas ou não as trazem, pois vêm direto do trabalho, o 

que faz com que o professor esteja atento para criar outra estratégia de aula. 

 

 

3.2.2.2   Participantes da pesquisa no contexto da graduação 

 

 Apresentamos, a seguir, os participantes da pesquisa: a) a professora-

pesquisadora no contexto da graduação e b) Os alunos envolvidos na pesquisa no 

contexto da graduação. 

 

a) Professora-pesquisadora no contexto da graduação. Professora-pesquisadora 

graduada em Letras, há doze anos trabalhando em instituições de ensino superior, 

em São Paulo. Em 2008 recebeu o título de mestre em Linguística Aplicada pela 

PUC-SP, com pesquisa desenvolvida sobre o gênero resenha acadêmica. 

 Em relação aos conteúdos trabalhados, como estratégia de leitura, por 

exemplo, trabalhamos os textos sob o ponto de vista do contexto de produção de 

textos, conceito inspirado no ISD. Citamos também os estudos desenvolvidos sobre 

os verbos que interpretam a ação do autor e os verbos que apresentam o objetivo do 

autor. Acrescentamos também a noção de gênero textual e tipos de sequência, o 

que nos facilitou muito quando queríamos que os alunos percebessem qual o seu 

papel diante de um determinado texto dentro de uma esfera social específica, com 

os gêneros de texto que circulam em sociedade; e da esfera acadêmica, com os 

gêneros de texto que circulam na universidade.  

Além disso, o trabalho com gêneros, desenvolvido por meio das sequências 

didáticas que havíamos estudado no mestrado (CERVERA, 2008), nos deu um 

método que nos orientou para a  organização dos conteúdos a serem desenvolvidos 

em sala de aula.  

Como professora também na Rede Oficial de Ensino do Estado de São Paulo 

já tínhamos contato com os cadernos de estudo, provenientes da Secretaria da 

Educação do Governo do Estado de São Paulo, que apresentavam o estudo 

sistematizado sobre os gêneros textuais e sequências didáticas. Sobre o tema, não 

nos aprofundaremos, pois não faz parte deste estudo. 
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 Na graduação, as aulas iniciais no primeiro semestre, baseadas no contexto 

de produção, tinham como objetivo levar o aluno a entender-se como agente social 

que age socialmente e se insere em contextos diferentes, interagindo com a 

linguagem. Esse seria o primeiro olhar que o aluno deveria ter e nos interessava 

para que pudéssemos introduzir um novo papel a esse aluno ingressante em uma 

universidade: o de desenvolver capacidades de escrita e leitura também  

acadêmicas. 

 Uma grande conquista da disciplina de LPT no curso de Administração nesta 

IES foi poder desenvolver seus conteúdos programáticos ligados a projetos do 

curso, fazendo com que esses conteúdos estudados, sobretudo os da escrita 

acadêmica, fizessem sentido para o aluno.   

Ao longo do nosso percurso como professora,16 anos nesta e em outras IES, 

totalizando 23 anos concomitantes ao ensino fundamental em escolas da rede oficial 

do Estado de São Paulo, fomos percebendo a importância de se estabelecerem 

pontes entre a leitura, interpretação e escrita, com projetos de interesse dos alunos, 

que trouxessem significado para eles e dos quais pudessem fazer uso, sobretudo 

das novas estratégias que aprenderam estabelecendo pontes para sua vida diária.  

 

b) Alunos da Graduação em Administração. Participaram desta pesquisa duas salas 

do curso de graduação em Administração: primeiro semestre, em média 70 alunos 

por sala identificada por salas 1 e 2, do contexto A, graduação, por ordem de 

apresentação do dia da gravação das aulas, apresentadas em quadro a seguir. 

Muitos desses alunos provêm das classes C e D e muitos custeiam seus estudos. 

Trabalham, principalmente em call centers, alguns são auxiliares administrativos, 

outros trabalham em bancos como o primeiro emprego. Algumas empresas custeiam 

os estudos de uma parcela dos alunos, outros têm estudos subsidiados pelos 

programas de incentivo aos estudos, do governo - o Fies23 e o Prouni24.  

                                                        
23

 O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa do Ministério da Educação destinado a 
financiar a graduação na escola superior de estudantes matriculados em instituições gratuitas. 
Podem recorrer ao financiamento os estudantes matriculados em cursos superiores que tenham 
avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação. Disponível em: 
<http://sisfiesportal.mec.gov.br/faq.html>. Acesso em: 23 jun. 2014. 

24
 O Programa Universidade para Todos (Prouni) é um programa do Ministério da Educação, criado 
pelo Governo Federal em 2004, que concede bolsas de estudo integrais e parciais (50%) em 
instituições privadas de ensino superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação 
específica, a estudantes brasileiros, sem diploma de nível superior. Disponível em: 
<http://sisfiesportal.mec.gov.br/faq.html>. Acesso em: 23 jun. 2014. 
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 As salas são formadas de forma heterogêneas. São alunos recém-saídos do 

ensino médio, com 17 anos; outros vêm de um longo período de afastamento dos 

estudos e o retorno aos estudos se dá pela exigência do mercado de trabalho. 

Algumas alunas nos relatam serem donas de casa. Ressentiam-se da necessidade 

de voltarem aos estudos, como forma de oferecerem melhores condições de vida a 

seus filhos. 

 O trabalho proposto pela disciplina de (Leitura e Produção de Textos) LPT, 

para os alunos do primeiro semestre, é, geralmente, em grupo e se pode verificar 

que esta estratégia faz diminuir o preconceito entre os alunos, principalmente o 

preconceito por diferentes idades, e tem propiciado, em uma avaliação 

generalizante, o trabalho em conjunto, a coparticipação, a ajuda mútua, uma melhor 

interação entre os alunos, que os tem levado a entenderem-se como alunos 

universitários responsáveis pelo desenvolvimento dos seus conhecimentos e 

sujeitos de sua própria ação. 

 As duas salas do curso de Administração, graduação, eram do período 

noturno e dentro de cada contexto de sala percebemos comportamento disciplinar 

bastante diferente. Uma sala era mais falante que a outra. Uma justificativa para o 

burburinho da sala observado durante as gravações pode ser pelo fato da 

insegurança que o aluno apresenta para interagir na aula no momento em que a 

professora lança uma pergunta. Ficou claro, nas gravações, que as conversas, 

nesses momentos, mostram que há respostas, mas, como todos falam ao mesmo 

tempo, é como se quisessem responder de forma abafada; no caso de a resposta 

estar errada, o aluno não se expõe. É o medo da exposição. 

 Os alunos sentam-se enfileirados, na aula expositiva. E, quando há trabalhos, 

formam grupos. Os alunos demonstram comprometimento com seus estudos e 

atitude aberta e participativa nas aulas. O clima gerado entre os alunos é agradável 

e incentivado pela professora-pesquisadora ao longo do semestre. Os alunos são 

estimulados, ao longo do semestre, a contarem suas histórias de sucesso, resultado 

dos seus estudos universitários, como promoção no trabalho, novas perspectivas no 

trabalho, etc.  

 Na noite da primeira gravação, com a sala 1, no contexto A (graduação), que 

compreendia um período de 4 aulas/noite, a professora-pesquisadora havia 

esquecido a apostila e como alguns alunos não a tinham trazido também, a 
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estratégia pensada foi definir um objeto de estudo para aquela aula e fazer ligação 

com a trajetória dos trabalhos que os alunos estavam realizando, ou seja, o projeto 

de extensão Pequenas Atitudes, Grandes Resultados. 

 Foi dessa forma que o professor elegeu, como objeto de estudo, a resenha 

acadêmica, um dos conteúdos da disciplina de LPT e, foi desta forma também que 

surgiu esta pesquisa, muito embora, como já revelamos, buscássemos formas de 

poder desenvolver capacidades para o aluno escrever bons textos no âmbito 

acadêmico. A aula transcorreu do início ao final sem intercorrências. 

 Na sala 2, do contexto A, também com o mesmo período de aula, 4 aulas, os 

alunos não tinham ainda participado do projeto Pequenas Atitudes, Grandes 

resultados, além disso, a greve dos metroviários deixou a turma apreensiva, fato que 

levou a aula a terminar um pouco mais cedo, o que se pode observar pela diferença 

de tempo da gravação entre a sala 1 e a sala 2.  

A seguir, apresentamos o contexto da pesquisa na pós-graduação.  

 

 

3.2.3  Contexto B: pós-graduação 

 

 Em 2013, a professora-pesquisadora foi convidada a ministrar a disciplina de 

A linguagem e a aquisição da escrita para o curso de Psicopedagogia na Educação, 

em uma universidade de um município da microrregião de Osasco, na pós-

graduação lato sensu. O curso era modular e a disciplina contava com 10 encontros 

com 4 aulas/noite. A turma era composta de 9 alunas, sendo uma psicóloga, uma 

proprietária de escola de educação infantil, e as demais, professoras de Língua 

Portuguesa em escolas de Ensino Fundamental.  

 As alunas pretendiam ampliar e atualizar conhecimentos, em busca de 

melhores oportunidades de trabalho. Escolheram o curso de Psicopedagogia. Esses 

profissionais são responsáveis pelo trabalho, junto a criança, no acompanhamento 

das dificuldades de aprendizagem destas.  

 A IES em questão é uma das unidades de outra grande instituição de ensino 

superior do Estado de São Paulo e conta com vários polos espalhados pela capital e 

interior de São Paulo. A unidade em questão está ligada a um dos polos mais ricos 

de São Paulo que é a região de Alphaville. No período noturno, funcionam, nessa 
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unidade, cursos voltados principalmente às áreas gerenciais, sendo que, naquela 

unidade, o único curso voltado à Educação era o da Psicopedagogia. 

 Embora a unidade funcione como anexo a uma escola infantil bilíngue, suas 

instalações são simples e os recursos são os básicos oferecidos. A unidade 

principal, que dispõe de bibliotecas, laboratório de informática, etc., localiza-se a 

dois quilômetros de distância, sendo os recursos disponibilizados aos alunos da pós-

graduação, que contam com uma condução gratuita para transitar entre um campus 

e outro.   

 Não há acesso fácil a essa universidade, por meios de transporte coletivo. 

Assim, disponibiliza carro coletivo para os professores, a partir de unidades mais 

centrais, onde os professores deixam seus carros. Esta era a forma utilizada pela 

professora-pesquisadora para chegar ao campus e ministrar aulas para as alunas da 

pós-graduação em Psicopedagogia. Assim, ministramos disciplinas naquele polo por 

dois semestres.  

 

 

3.2.3.1   Disciplina Linguagem e Aquisição da Escrita  

 

 Apresentamos aqui somente o foco do segundo módulo ministrado pela 

professora-pesquisadora, mas, informamos o objeto final de avaliação dos dois 

módulos, considerados importantes para o percurso do ensino-aprendizagem do 

gênero resenha acadêmica junto às alunas.  

O foco da disciplina Linguagem e aquisição da escrita está voltado para as 

dificuldades que os alunos apresentam na aquisição da escrita e para o papel do 

Psicopedagogo. Como entendemos que o conteúdo dessa disciplina não contribui 

para explicitar o foco de nossa pesquisa, optamos por não apresentar a ementa 

como fizemos na graduação; porém, ressaltamos que o que impactava, e muito, a 

questão da leitura e da escrita nas alunas da pós-graduação era o fato de as alunas 

desconhecerem determinados gêneros textuais que deveriam apresentar-nos como 

forma de trabalho para avaliação.  

 A professora pesquisadora buscou, nos dois módulos de estudo, levar as 

alunas a escreverem de forma acadêmica. Assim, propôs como finalização do 
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primeiro módulo de estudos a elaboração de um artigo acadêmico e no segundo 

módulo de estudos, a elaboração de uma resenha acadêmica.  

 No primeiro contato com as alunas, a professora-pesquisadora identificou 

problemas como: desconhecimento do que eram gêneros acadêmicos, como um 

artigo acadêmico, por exemplo. As alunas não sabiam diferenciar gêneros 

acadêmicos dos gêneros que circulam em sociedade. Tinham dificuldades em 

relatar o que liam, não conheciam as bases de pesquisa de sua área, não sabiam 

explicar o papel do psicopedagogo. Em suma, as alunas careciam conhecer as 

bases teóricas do curso que abraçavam e o que era uma pesquisa científica 

revelada em artigos científicos, os quais desconheciam. 

 Assim, foi com essa observação, diante da necessidade de as alunas 

desenvolverem pesquisas utilizando um gênero para relatá-las, é que, no segundo 

módulo, nos voltamos a atrelar o estudo da resenha acadêmica aos conteúdos da 

disciplina, uma vez que, ao final do módulo as alunas deveriam apresentar as 

resenhas acadêmicas escritas sobre o tema de nossa disciplina. 

 Foi somente com a análise feita nos dados obtidos na pós-graduação que 

observamos a emergência do que viríamos a definir por gestos de aprendizagem, os 

quais emergiam dos gestos didáticos. Isso nos levou a revisitar os dados obtidos na 

graduação e verificar se também haviam ocorrido tais gestos, os gestos de 

aprendizagem. 

 

 

3.2.3.2   Participantes da pesquisa no contexto da pós-graduação 

 

A seguir, apresentamos os participantes da pesquisa a) a professora-

pesquisadora no contexto da pós-graduação e b) Os alunos envolvidos na pesquisa 

no contexto da pós-graduação. 

 

a) Professora-pesquisadora no contexto da pós-graduação. Em um primeiro contato 

com as alunas, percebemos que seria impossível acrescentar novos conhecimentos 

específicos se as alunas não soubessem o que fazer com eles, como por exemplo, 

escrever academicamente identificando os assuntos tratados cientificamente, ou 

fossem buscar em outras bases o mesmo conhecimento. O fato é que as alunas 
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desconheciam os gêneros acadêmicos. Não sabiam identificar um artigo acadêmico 

e suas leituras eram poucas. 

 Passamos a trabalhar o texto acadêmico com as alunas e delimitamos, em 

paralelo aos estudos que fazíamos, os conteúdos para um trabalho final, com base 

na ementa de cada disciplina. Assim, foi solicitado como tarefa final um trabalho 

acadêmico: a) ao final do primeiro módulo, um artigo acadêmico; b) no final do 

segundo, uma resenha acadêmica. Justificamos a escolha desses dois gêneros 

acadêmicos pelo fato de que em sua composição reúnem as questões centrais da 

configuração para qualquer trabalho acadêmico. 

 Para o desenvolvimento dos conceitos centrais sobre resenha acadêmica 

utilizei a apostila elaborada para a graduação.  

 

b) Alunas da Pós-graduação em Psicopedagogia. A turma contava com 9 alunas, 

sala 3 do contexto B. A maioria dessas alunas era proveniente dos cursos de 

graduação da mesma IES. A turma era composta por alunas de padrão 

socioeconômico médio. A maioria, professoras de Língua Portuguesa atuantes em 

escolas de Ensino Fundamental da região, atendendo a classes sociais mais 

abastadas daquela região. Somente uma aluna tinha formação em Psicologia. Com 

essas alunas, a professora-pesquisadora ministrou dois módulos disciplinares 

consecutivos, sendo que no último módulo – Linguagem e aquisição da escrita –, a 

professora-pesquisadora solicitou como trabalho de conclusão de disciplina a 

resenha acadêmica sobre um objeto pertinente aos estudos da disciplina. 

 As alunas afirmavam que não conheciam esse gênero e tinham interesse em 

desenvolver conhecimentos para poderem aplicá-los ao trabalho. É importante dizer 

que, no módulo anterior, a professora-pesquisadora já havia trabalhado com o 

gênero artigo acadêmico e as alunas, em duplas, haviam escrito um primeiro 

movimento de artigo acadêmico. Assim, já tinham algum conhecimento sobre a 

escrita acadêmica de artigos. 

 Vale ressaltar que desde o primeiro contato, as alunas demonstraram muita 

dificuldade com a escrita acadêmica. Embora estivessem na pós-graduação, não 

reconheciam um artigo acadêmico; apresentavam muitas dúvidas sobre a 

formatação de trabalho acadêmico, como elaborar reflexão teórica e escrevê-la.  
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 Assim, apresentados o contexto da pesquisa específico para cada nível, o 

papel da professora-pesquisadora em cada nível, a disciplina e os participantes da 

pesquisa, apresentaremos um 2com a síntese das principais informações referentes 

aos participantes da pesquisa, além da professora-pesquisadora, 

 

Quadro 2: Síntese das informações sobre participantes da pesquisa 

 SALA PARTICIPANTES 
NÚMERO DE 

ALUNOS 

CONTEXTO A 

SALA 1 
Graduação 1º semestre em 

administração 
70 alunos 

SALA 2 
Graduação 1º semestre em 

administração 
70 alunos 

CONTEXTO B SALA 3 
Pós-graduação em 

Psicopedagogia da Educação 
09 alunas 

Fonte: elaboração da autora 

 

A seguir, apresentamos resumidamente uma síntese dos contextos físico e 

social das salas 1, 2 e 3, que envolveram os participantes da pesquisa. Dessa 

forma, resumimos e identificamos os contextos em: Contexto A, o da graduação, e 

Contexto B, o da pós-graduação. 

Escolhemos identificar separadamente as duas salas da graduação, uma vez 

que o tempo de duração da gravação realizada na sala 2 foi diferente do tempo de 

gravação realizada na sala 1. 
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Quadro 3: Síntese dos contextos pesquisados – físico e social, e participantes 

 CONTEXTO FÍSICO 

CONTEXTO A CONTEXTO B 

Sala 1 Sala 2 Sala 3 

Lugar de 
produção 

Sala de aula  
em uma universidade, curso de 

Administração noturno 

Sala de aula 
em uma universidade, curso de 

Administração noturno  

Sala de aula 
em uma universidade, curso de 

Psicopedagogia noturno  

Momento de 
Produção 

Período de 1 aula em 24 de maio de 
2013, às 19h36m 

Duração: 1h18m10s 

Período de 1 aula em 28 de maio de 
2013, às 19h43m 
Duração: 56m26s 

Período de 1 aula em 31 de outubro de 
2013 

Emissor Professora-pesquisadora universitária 
na graduação, disciplina  Leitura e 

Produção Textual 

Professora-pesquisadora universitária na 
graduação, disciplina Leitura e Produção 

Textual 

Professora-pesquisadora  universitária 
na pós- graduação, disciplina Linguagem 

e aquisição da escrita 

Receptor Média de 70 alunos do primeiro 
semestre do curso de Administração 

Média de 70 alunos do primeiro 
semestre do curso de Administração 

9 alunas do segundo módulo do curso de 
Psicopedagogia 

CONTEXTO SOCIAL 

 CONTEXTO A CONTEXTO B 

Sala 1 Sala 2 Sala 3 

Lugar social Sala de aula universitária em uma 
instituição de ensino superior  particular 
da cidade de São Paulo; período 
noturno, turma de ingressantes no 
primeiro semestre do curso de 
Administração. Esta IES situa-se numa 
das regiões centrais e mais populosas 
da cidade de São Paulo e é uma das 
primeiras em número de alunos. Sua 
preferência por parte dos alunos se dá 
pelo fácil acesso, contando com Metrô, 
Trem ou Ônibus. Acolhe alunos de 
regiões bastante distantes. 
 

Sala de aula universitária em uma 
instituição de ensino superior  particular 
da cidade de São Paulo; período 
noturno, turma de ingressantes no 
primeiro semestre do curso de 
Administração. Esta IES situa-se numa 
das regiões centrais e mais populosas 
da cidade de São Paulo e é uma das 
primeiras em número de alunos. Sua 
preferência por parte dos alunos se dá 
pelo fácil acesso, contando com Metrô, 
Trem ou Ônibus. Acolhe alunos de 
regiões bastante distantes. 
 

Sala de aula universitária em uma 
instituição de ensino superior particular 
em cidade da região de Osasco. Nível 
pós-graduação, período noturno. 
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Papel 
atribuído ao 
emissor 

Professora-pesquisadora. 
Professora universitária atuante no 
ensino superior há 12 anos somente na 
IES onde foram coletados os dados da 
graduação, recebendo alunos 
ingressantes em vários cursos e, há 
pelo menos 8 anos, no curso de 
Administração. Desenvolveu pesquisa 
no mestrado na PUC-SP com o gênero 
resenha acadêmica. 

Professora-pesquisadora. 
Professora universitária atuante no 
ensino superior há 12 anos somente na 
IES onde foram coletados os dados da 
graduação, recebendo alunos 
ingressantes em vários cursos e, há pelo 
menos 8 anos, no curso de 
Administração. 
Desenvolveu pesquisa no mestrado na 
PUC-SP com o gênero resenha 
acadêmica. 

Professora-pesquisadora convidada pela 
IES para ministrar aulas no curso de 
Psicopedagogia. No papel de professora, 
tinha como objetivo para a aula 
desenvolver conhecimentos sobre o 
gênero resenha acadêmica, o que se 
justificou uma vez que as alunas iriam, 
ao término do curso, apresentar um 
trabalho com o gênero proposto. Uma 
vez que, no módulo anterior, essas 
alunas já tinham desenvolvido estudo 
para a escrita acadêmica de artigo 
científico, a professora propunha a 
elaboração da resenha acadêmica, 
partindo do pressuposto de que as 
alunas poderiam, para entender a 
estrutura da resenha, se apoiarem na 
memória do aprendizado que já haviam 
feito, anteriormente, com o outro gênero; 
dessa forma, as alunas poderiam fazer 
uma espécie de transposição dos 
conteúdos apreendidos sobre artigo 
científico para os novos conhecimentos: 
resenha acadêmica 

Papel 
atribuído ao 
receptor 

Aluno universitário ingressante no 
curso noturno de Administração, 
provenientes muitas vezes, das classes 
C e D. Na maioria das vezes, é o 
primeiro membro da família a cursar 
uma universidade e entendem que o 
curso de Administração lhes colocará 
ou recolocará no mercado de trabalho. 
As salas são heterogêneas com 
relação à faixa etária onde 
encontramos jovens recém-saídos do 

Aluno universitário ingressante no curso 
noturno de Administração, provenientes 
muitas vezes, das classes C e D, na 
maioria das vezes é o primeiro membro 
da família a cursar uma universidade e 
entendem que o curso de Administração 
lhes colocará ou recolocará no mercado 
de trabalho. As salas são heterogêneas 
com relação à faixa etária onde 
encontramos jovens recém-saídos do 
ensino médio (17 anos), como também 

Alunas universitárias do nível da pós-
graduação, a maioria delas professoras 
do ensino básico, pretendendo ampliar 
seus estudos em Psicopedagogia. A 
disciplina a que as alunas participavam 
consistia em conhecer estratégias de 
avaliação psicopedagógica. 
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ensino médio (17 anos), como também 
alunos na faixa etária de 40, 45 anos. 
Uma quantidade expressiva de 
mulheres que buscam colocação no 
mercado de trabalho, após muitos anos 
sem estudar. Os homens, muitos deles 
ocupam empregos que carecem de um 
título universitário para progredirem, 
mas na sua maioria são trabalhadores 
em Call centers, Auxiliares 
administrativos e atendentes em 
bancos ou mesmo vários no setor 
logístico. Muitos alunos são 
beneficiados pelos programas de 
custeio aos estudos do governo: FIES 
ou a nota do ENEM ou pelo custeio das 
empresas onde trabalham. 

alunos na faixa etária de 40, 45 anos. 
Uma quantidade expressiva de mulheres 
que buscam colocação no mercado de 
trabalho, após muitos anos sem estudar. 
Os homens, muitos deles ocupam 
empregos que carecem de um título 
universitário para progredirem, mas na 
sua maioria são trabalhadores em Call 
centers, Auxiliares administrativos e 

atendentes em bancos ou mesmo vários 
no setor logístico. Muitos alunos são 
beneficiados pelos programas de custeio 
aos estudos do governo: FIES ou a nota 
do ENEM ou pelo custeio das empresas 
onde trabalham. 

Objetivo do 
emissor 

Ensinar resenha acadêmica Ensinar resenha acadêmica Ensinar resenha acadêmica 

Objetivo do 
receptor 

Aprender e aplicar os ensinamentos 
sobre resenha acadêmica 

Aprender e aplicar os ensinamentos 
sobre resenha acadêmica 

Aprender e aplicar os ensinamentos 
sobre resenha acadêmica 

Fonte: elaboração da autora 
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 Descritos os contextos físico e social que envolveram os participantes desta 

pesquisa, apresentamos, a seguir, os procedimentos de geração e de análise de 

dados. 

 

 

3.3   Procedimentos de Geração dos Dados 

 

A seguir, apresentamos o corpus da pesquisa, os procedimentos de coleta de 

dados, explicitando como foram feitas as gravações das aulas nas três salas (1, 2 e 

3). Além disso, apresentamos um quadro explicativo das normas de transcrição 

utilizadas nesta pesquisa.  

 

 

3.3.1 Corpus da pesquisa, procedimentos de coleta de dados e transcrição 

 

 Como instrumento para a coleta de dados, utilizamos gravações em áudio e, 

posteriormente, foram feitas transcrições manuais das gravações. Foram gravadas 

três aulas, sendo duas aulas na graduação (Salas 1 e 2), uma gravação em cada 

sala, e uma aula na pós-graduação (Sala 3).  

 Os alunos foram informados sobre a pesquisa pela professora e todos 

aceitaram participar. Para isso assinaram um termo circunstanciado. Nosso primeiro 

procedimento foi explicar aos alunos os procedimentos que adotaríamos: 

 

 A professora assumiria o papel de professora-pesquisadora naquela aula; 

 Os alunos assinariam os termos circunstanciados para autorização da 

utilização dos dados na pesquisa; 

 A professora manteria o anonimato dos alunos nas transcrições e nos 

resultados das análises na tese. 

 

 Tanto na graduação como na pós-graduação, os alunos não se mostraram 

inibidos com a gravação. Uma explicação para isso pode ser o fato de as aulas 

terem sido gravadas por um celular do tipo IPHONE, 4 S, da marca Apple e, como 

foi colocado sobre a mesa da professora, tornou-se difícil sua visualização. Como as 
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duas salas eram muito grandes, o entendimento da fala dos alunos ficou um tanto 

prejudicado pela distância destes ao aparelho ou pelo burburinho da turma, em 

muitos momentos. 

 Na primeira sala, considerada a Sala 1, da graduação, a professora não 

dispunha da apostila e muitos alunos não tinham trazido suas apostilas, como já 

dissemos, o que dificultava o andamento da aula. Assim, a professora-pesquisadora 

utilizou a lousa e pediu para que os alunos fizessem anotações em seus cadernos. A 

professora-pesquisadora definiu com os alunos o objeto de estudo: resenha 

acadêmica, conteúdo que deveria ser visto naquela aula. Apresentou, aos alunos, a 

sequência dos conteúdos a serem estudados. A aula gravada ocupou o primeiro 

módulo da noite. 

 Na Sala 2, da graduação, a professora optou por não utilizar a apostila de 

sala, mas utilizou um Caderno de Atualidades impresso. fonte de estudos dos 

alunos. Em um dado momento da aula, além do Caderno de Atualidades, a 

professora-pesquisadora utilizou a lousa. Vale ressaltar que, em ambas as salas da 

graduação, a lousa tem uma extensão considerável o que facilitou a ação da 

professora-pesquisadora, para que expusesse o esquema dos conteúdos que 

seriam estudados e depois os desenvolvesse sem que precisasse apagar o quadro. 

A aula gravada ocupou também o primeiro módulo da noite. 

 Na Sala 3, da pós-graduação, a professora-pesquisadora levou uma resenha 

acadêmica impressa, com o assunto da disciplina que seria desenvolvido em sala de 

aula e mais o artigo original ao qual o resenhista se referia. Cada aluna recebeu o 

conjunto de textos e todas foram incentivadas a grifar e fazerem anotações 

necessárias ao longo da leitura. Antes, as alunas foram informadas sobre a pesquisa 

da professora-pesquisadora e todas aceitaram participar e assinaram os termos, 

assim como já havia acontecido na graduação. A professora-pesquisadora optou por 

começar pela leitura da resenha. A professora-pesquisadora tinha, previamente, 

estabelecido como objetivo daquela aula, (re)construir o modelo didático daquela 

resenha, e assumia como  estratégia fazer uma leitura que chamou de leitura 

reflexiva. 

A professora-pesquisadora explicou, rapidamente, a definição básica e uso de 

resenha acadêmica, a mesma utilizada na graduação. Dessa forma, as alunas 

deveriam fazer junto com a professora, no percurso da leitura, o levantamento das 
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partes constituintes da resenha acadêmica que tínham em mãos. A aula gravada 

ocupou os dois módulos da noite.  

O número reduzido de alunas na sala de aula propiciou o trabalho atento da 

leitura de um texto mais extenso, como no caso da resenha acadêmica que 

tínhamos em mãos, o que nos ofereceu como resultado das análises a observação 

dos gestos de aprendizagem que dialogavam com os gestos de aprendizagem. 

 Por fim, no quadro abaixo, apresentamos resumidamente as principais 

informações referentes ao corpus da pesquisa a ser considerado para análise.  

 

Quadro 4: Corpus da pesquisa  

Corpus da pesquisa 

Registros Tempo de gravação Data das gravações 

Gravação sala 1 1h18m 24/05/2013 

Gravação sala 2 56m25s 28/05/2013 

Gravação sala 3 1h48m 31/10/2013 
Fonte: elaboração da autora 

 

É importante ressaltar que a escolha por 3 aulas pontuais em contextos 

diferentes não ocorreu de forma aleatória. A princípio, nossa ideia era a de 

mantermo-nos somente na graduação, com alunos provenientes de unidades 

diferentes da mesma IES onde atuamos, assim, quem sabe, representantes de 

contextos sociais diferentes, dada a distância entre as unidades desta IES. Fato que 

ocorreu entre a sala 1 e a sala 2, essas duas salas pertenciam a duas unidades da 

mesma IES, mas localizadas em diferentes pontos da cidade, cujo público tem 

traços peculiares diferentes. O problema observado nas duas salas foi a falta de 

familiaridade com a escrita acadêmica. 

No caso da pós-graduação, o que identificamos foi que as alunas 

apresentavam as mesmas dificuldades com a escrita acadêmica, assim o gênero 

escolhido nos dois contextos, a resenha acadêmica, supriu nossas necessidades 

quanto aos conteúdos das aulas, porém o percurso em cada sala foi diferente, como 

explicitaremos. 

 Na sala 1, do contexto A, graduação, a aula foi expositiva, com o objeto de 

ensino o gênero resenha acadêmica, com vistas a escrever uma resenha 

acadêmica, no final da aula, sobre o objeto a ser resenhado conhecido por todos, 

fruto da  vivência da sala com o projeto do curso. Já na sala 2, contexto A também, 
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os alunos não tinham ainda participado do projeto, portanto a finalidade não seria 

escrever, ao final da aula, uma resenha sobre um objeto vivenciado por eles e sim 

com o objetivo de figurar em prova, tal como a professora informou à sala. A aula foi 

expositiva, porém no momento de se explicar resumo, a professora utilizou uma 

meterial que tinham em mãos. Vale lembrar que, na noite da gravação da aula, para 

nossa pesquisa, houve greve do Metrô, como já dissemos. O objetivo da aula, tanto  

da sala 1 e 2 era o de escrever uma resenha acadêmica após um processo de 

ensino-aprendizagem com o objeto de ensino. 

Já na sala 3, da pós-graduação, portanto contexto B, tínhamos o duplo 

objetivo: ler e escrever resenha acadêmica. Ou seja, partimos da leitura de uma 

resenha acadêmica para (re)construir um modelo didático que nos permitisse 

entender a estrutura da resenha acadêmica a partir do objeto de ensino que 

tínhamos que era uma resenha acadêmica de um artigo. Assim, levamos à sala a 

resenha acadêmica elaborada sobre um artigo acadêmico e mais o próprio artigo 

que foi objeto da resenha acadêmica. 

A princípio, analisamos linearmente as salas 1, 2 e 3, mas foi somente no 

movimento inverso, ou seja, depois que tínhamos analisado as aulas nas salas 1 e 

2, elaborado nossas análises sobre o corpus obtido e elaborarmos as análises da 

sala 3 que percebemos um movimento das alunas em resposta aos gestos didáticos 

específicos, que foram denominados por nós como gestos de aprendizagem. 

Desta forma, foi com os movimentos das alunas da pós-graduação, revelados 

em gestos, que postulamos de aprendizagem que voltamos e verificamos as 

ocorrências destes também entre os alunos da graduação.  

Assim, são três cenas didáticas diferentes, cujos resultados, em relação ao 

momento da aprendizagem, nos oferecem índices importantes para revelar este 

momento e dizê-lo.  

 

 

3.3.2   Resumo explicativo das normas de transcrição e exemplos 

 

 As instruções dadas aos alunos da graduação, pela professora-pesquisadora, 

foram para que os alunos acompanhassem a aula com atenção e em silêncio e 

fizessem anotações em seus cadernos. Iniciou-se, assim, a gravação da aula. Como 
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as duas salas são muito grandes, na graduação, as vozes dos alunos, muitas vezes, 

são inaudíveis, pelo barulho da sala, com conversas generalizadas, ou porque o 

aluno falou baixo. A professora utilizou a lousa e caminhava pela sala de aula. Ao 

final da aula, os alunos, individualmente, deveriam elaborar uma resenha acadêmica 

sobre o projeto de extensão do curso “Pequenas Atitudes, Grandes Resultados” do 

qual haviam participado expondo seus trabalhos. 

 As instruções dadas para as alunas da pós-graduação foram, basicamente, 

as mesmas, porém, professora-pesquisadora e alunas estavam sentadas, fazendo a 

leitura da resenha em voz alta, de forma reflexiva. O áudio ficou com qualidade 

melhor. 

 A transcrição foi feita manualmente, de acordo com as seguintes normas, 

elaboradas para esta pesquisa: 

 

Quadro 5: Resumo explicativo das normas de transcrição e exemplos 

Categorias Sinais Descrição das categorias Exemplos 
 

1. Falas ao 
fundo  

( ) Para indicar conversas de 
fundo/burburinhos dos 
alunos, ininteligíveis. 

 

2. Ininteligível [  ] Quando não se entende uma 
palavra ou parte da fala, 
marca-se o local com 
parênteses e usa-se a 
expressão ininteligível. Após 
a indicação do ininteligível há 
o tempo de ocorrência. 

Você fez um recorta e cola/ 
como se fosse [palavra 
ininteligível][10’40]. 
[Comentário ininteligível] [8’24] 
 

3. Dúvidas [?] Quando não se entender 
parte da fala, marca-se o 
local com parênteses e 
interrogação e escreve-se o 
que se supõe ter ouvido.  

Tá reduzido[?] [12’02]/ né? 
 

4. Comentários 
do transcritor 

[  ] Percepções do transcritor de 
outras manifestações/ ações 
(dos alunos e da professora) 
no ambiente da gravação 
(sala de aula). 

[Risos dos alunos] 
[Escreve na lousa] 

5. Indicação de 
vírgula 

/ Utilização de uma barra para 
representar vírgula. 

Geralmente/ a gente não tem 
muita dúvida/ muito problema 
com a resenha na sociedade/ 
mas haverá alguns problemas 
na universidade/ 

6. Indicação de 
ponto final 

//  Utilização de duas barras 
para representar ponto final. 

Na AV3 eu pretendo trabalhar 
com vocês resenha// 

7. Acento de 
intensidade 

! Uso da exclamação para 
indicar palavras pronunciada 

Gente/ olha/ atenção! 
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com mais ênfase que o 
habitual. 

8. Indicação de 
frase cortada 

... O uso de reticências no início 
e no final de uma transcrição 
indicam frase cortada. 

Vamos dar uma... Na AV3 eu 
pretendo... 

Fonte: Elaboração da autora, adaptado de Marcuschi (1986) 

 

 

3.4   Procedimentos e Categorias de Análise dos Dados 

 

A seguir, explicitamos os procedimentos e as categorias de análise dos dados 

utilizados para analisar os gestos didáticos e os gestos que postulamos por gestos 

de aprendizagem. Assim, apresentamos as categorias de análise que são: (a) 

Contexto de produção; (b) Plano global dos conteúdos temáticos; (c) Sinopse; (d) 

Gestos didáticos fundadores; (e) Gestos didáticos específicos; (f) Interpretação dos 

gestos de aprendizagem. 

 

a) Contexto de produção. Considerar  o contexto de produção que envolve a escola 

torna-se importante uma vez que se pode compreender as relações que se 

estabelecem. Para os interacionistas sociodiscursivos (BRONCKART, [1999]/2007; 

2006), a produção de um texto (oral ou escrito), em uma determinada interação 

implica uma situação de linguagem que requer a mobilização das representações 

dos parâmetros objetivos, dos sociossubjetivos, da situação de ação de linguagem e 

dos conhecimentos que são disponibilizados.   

Para se entender o discurso que se efetiva em sala de aula é importante que 

se leve em conta o contexto em sala de aula no que se refere, por exemplo, aos 

tipos de influência desse mesmo contexto  na aprendizagem dos alunos. Assim, as 

representacoes  sobre os recursos materiais (carteiras, mesa, lousa, giz, etc.), a 

presenca  do professor e do aluno e o papel que desempenham na interação 

constroem a situação de ação de linguagem. 

Essa situação de ação de linguagem é operada pelas representações que os 

envolvidos constroem para si mesmos  identificadas pelas representações referentes 

ao quadro físico, ao sossiosubjetivo e os conhecimentos que são disponibilizados.  

Assim, apresentamos o contexto de produção de cada sala (1, 2 e 3) 

detalhando as características de cada contexto físico e sociossubjetivo. 
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b) Plano global dos conteúdos temáticos. Plano global ou geral (BRONCKART, 

[1999]/2007; 2006) é a forma como os conteúdos são organizados. Essa 

organização é cognitiva e depende da forma como o agente produtor mobiliza os 

conhecimentos sobre um determinado tema e realiza a sua produção verbal. No 

caso de uma aula, o professor tem em mente explicar determinado objeto de estudo, 

ao decompor o objeto, o professor faz escolhas por determinados conteúdos, os 

hierarquiza na produção de sua aula.  

Elaboramos o plano global de cada sala de forma a verificar a forma como os 

conteúdos foram organizados e as escolhas feitas pelo professor para decompor o 

objeto de ensino. 

 

c) Sinopse. A sinopse é entendida como um instrumento metodológico. Foi 

elaborada pelos pesquisadores do grupo GRAFE (SCHNEUWLY e DOLZ, 2009) e 

FORENDIF (DOLZ e GAGNON) com a finalidade de sintetizar dados provenientes 

de uma sequência de ensino. Por meio da sinopse é possível estabelecer 

comparações entre as sinopses obtidas e analisar os resultados. Entendida como 

um documento que permite descrever as principais ações dos conteúdos 

mobilizados no ensino-aprendizagem. Permite a compreensão e a visualização do 

objeto de ensino e esclarece sobre suas dimensões que são colocadas em cena 

didática e como esse objeto se transforma no curso das atividades propostas. 

 

 Sobre o plano global, construímos a sinopse de cada aula, o que nos permitiu 

compreender as dimensões do objeto de ensino e as transformações que ocorreram 

no processo de ensino. 

 

d) Gestos didáticos fundadores. Pesquisadores do grupo GRAFE (AEBY-DAGHÉ e 

DOLZ, 2008) postulam a existência, na atividade de ensino, de gestos fundadores. 

Esses gestos se integram ao sistema social da atividade docente, são gestos 

regidos por regras e estabilizados pelas práticas. Para os pesquisadores esses 

gestos supõem uma compreensão das situações de ensino, das opções reveladas 

pela mobilização dos dispositivos didáticos, das ferramentas colocadas em uso que 

permitem observar a ação do professor. A observação do percurso de didatização 

de um objeto de ensino pelos gestos fundamentais revelam as mudanças que o 
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objeto de ensino sofre no percurso da aula. As intervenções realizadas pelo 

professor tem por objetivo tornar o objeto ensinado, apreendido e apropriado aos 

alunos. 

 Assim, descrevemos os gestos didáticos fundadores no momento em que 

ocorriam, ao longo das aulas, assim, pudemos compreender como o professor 

mobiliza os dispositivos didáticos e os conteúdos para sua ação. 

 

e) Gestos didáticos específicos. Com relação aos gestos didáticos específicos 

(AEBY-DAGHÉ e DOLZ, 2008), estes se encontram a serviço da construção do 

objeto de ensino no processo de ensino-aprendizagem. São responsáveis por 

revelarem as didatizações  hierarquizadas elaboradas pelo professor e da 

transformação destes em cena didática. Assim, as transformações observadas no 

processo de ensino de um objeto de  ensino são orientados pelos gestos didáticos 

específicos. 

 Descrevemos os gestos didáticos específicos no momento de sua emergência 

e compreendemos a construção e decomposição do objeto de ensino em suas 

dimensões ensináveis diante das escolhas que a professora fez. 

 

f) Gestos de aprendizagem: Consideramos gestos de aprendizagem os gestos 

verificados nos alunos no momento em que eles (re)constroem o objeto de ensino, 

após o professor ter decomposto o objeto com a finalidade de ensinar. É na 

interação com os movimentos do professor observados pelos gestos didáticos 

específicos que focalizam a decomposição do objeto que se observam os gestos de 

aprendizagem que (re)constroem as mesmas dimensões colocadas, pelo professor, 

em cena didática. Na observação desses gestos de aprendizagem, é possível 

compreender em que ponto o aluno compreendeu ou não o objeto de ensino 

proposto em aula.  

 Descrevemos os gestos de aprendizagem na interrelação aos gestos 

específicos do professor. Afirmamos que, orientados pelos gestos didáticos 

específicos ao decompor o objeto de ensino, o aluno, em resposta e, dependendo 

da seleção de sequências de ensino observadas no agir docente, responde 

(re)construindo o objeto de ensino revelado em gestos de aprendizagem.  

Na próxima seção, apresentamos as análises e os resultados das análises.  
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4   ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS: SALA 1 

 

Atualmente, o Brasil vive um momento particular no 
combate ao analfabetismo funcional. A generalização da 
aprendizagem da leitura e da escrita para todos os 
brasileiros é uma urgência. [...] Para escrever o futuro e 
ensinar a escrevê-lo, é preciso construir ferramentas. 
 

(DOLZ, GAGNON e DECÂNDIO, 2010, p.100) 

 

 

 Nesta e nas próximas duas macro seções, apresentaremos as análises e a 

discussão dos resultados, buscando atender o objetivo geral da pesquisa: investigar 

os gestos didáticos (AEBY-DAGHÉ e DOLZ, 2008; SCHNEUWLY e DOLZ, 2009) 

utilizados pelo professor no ensino-aprendizagem do gênero textual resenha 

acadêmica, no contexto universitário, verificando se e como criam gestos de 

aprendizagem no aluno.   

 Retomamos, a seguir, as questões de pesquisa que nortearam a análise:  

 

1. Quais são os gestos didáticos utilizados pelo professor no ensino-aprendizagem 

do gênero resenha acadêmica? 

2. Quais deles são gestos fundadores? 

3. Quais deles são específicos? 

4. Quais são os gestos de aprendizagem utilizados pelos alunos? 

 

Cada macro seção está dividida em 6 partes: contexto de produção, plano 

global dos conteúdos temáticos da aula na sala 1, resultados das análises da 

sinopse da aula na sala 1, resultado das análises dos gestos didáticos fundadores 

observados na aula da sala 1, resultado das análises dos gestos didáticos 

específicos da aula na sala 1, resultado da interpretação dos gestos de 

aprendizagem da aula na sala 1.   

 

4.1   Contexto de Produção: aula da sala 1 

 

 A aula foi realizada em uma sala de uma universidade particular, no período 

noturmo, na cidade de São Paulo, com uma turma de alunos ingressantes em um 
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curso de Administração. A sala contava com, aproximadamente, 70 alunos. A aula 

anterior havia sido destinada à Exposição do Projeto “Pequenas Atitudes, Grandes 

Resultados”. Os alunos estavam animados, em virtude da boa performance 

observada na exposição e a aula em questão foi iniciada pela professora com o 

objetivo de ouvir dos alunos suas percepções sobre a realização da exposição do 

projeto. 

 O tempo de duração da aula foi de 1h18m11s, correspondendo ao primeiro 

módulo das aulas do dia (cada módulo compreende 2 aulas; assim, 2 antes do 

intervalo e 2 após o intervalo). Como já dissemos, a escolha pelo gênero resenha 

acadêmica, objeto de ensino, deu-se em virtude de ser tema e proposta que consta 

na ementa da disciplina. Nesta sala, especificamente, o burburinho entre os alunos 

foi perceptível, algumas vezes; no entanto, mostraram-se sempre participativos. 

 Como suporte para a aula, a professora utilizou a lousa na elaboração de 

esquemas, à medida que seguia com sua explicação. Observou-se, no entanto, que 

a professora utilizou a lousa para apresentar os esquemas do objeto de ensino: 

resenha acadêmica, movimento seguido pelos alunos no registro da aula, em seus 

cadernos. 

 

 

4.2   Plano Global dos Conteúdos Temáticos da Aula na Sala 1 

 

 Como já dissemos, a apresentação do plano global dos conteúdos temáticos 

e a transcrição e análises da aula na sala 1 foi feita da seguinte maneira: a) em 

linhas: indicação das linhas transcritas e dos turnos enumerados em ordem 

crescente para cada gravação transcrita, elaborada separadamente para cada sala; 

b) extrato: seleção de um conjunto de turnos. Abaixo, apresentamos o plano global 

dos conteúdos temáticos segmentados em extratos, organizados com base no 

Anexo 4. 

  

Quadro 6: Plano global dos conteúdos temáticos da aula na sala 1 

Extrato 1: 
turnos 1 a 

63 

Conversa inicial e descontraída entre professora-pesquisadora e alunos com 
o objetivo de relembrar e avaliar aspectos sobre os resultados da exposição 
“Pequenas Atitudes, Grandes Resultados” 
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Extrato 2: 
turnos 64 

a 69 

Professora cria clima de expectativa para o novo aprendizado. 

Extrato 3: 
turnos 70 

a 71 

Professora indica o suporte a ser utilizado pelo aluno. 

Extrato 4: 
turnos 72 

a 101 

A professora explica resenha teoricamente e define os limites da resenha. 

Extrato 5: 
turno 102 

Aluno responde de forma inadequada à pergunta da professora-
pesquisadora, com relação às explicações dadas sobre o processo de 
reconhecimento de uma resenha. 

Extrato 6: 
turno 103 

Professora corrige o aluno e pede que o aluno se concentre. 

Extrato 7: 
turnos 104 

a 106 

Respostas ainda inadequadas dos alunos às perguntas da professora, com 
relação às explicações sobre o processo de reconhecimento de uma 
resenha. 

Extrato 8: 
turnos 107 

a 115 

Professora amplia as explicações trazendo outros objetos possíveis para se 
resenhar, além dos diferentes usos da resenha. 

Extrato 9: 
turnos 116 

a 118 

Respostas ainda inadequadas às perguntas da professora sobre o processo 
de reconhecimento de uma resenha. 

Extrato 10: 
turnos 119 

a 121 

Professora apresenta novo objeto (carro) possível para se fazer análise na 
perspectiva da resenha. 

Extrato 11: 
turnos 122 

a 127 

Primeiras respostas tangíveis e consistente dos alunos com relação à 
construção do objeto resenha. 

Extrato 12: 
turnos 128 
a 150 

Professora explica os objetos possíveis que podem ser resenhados seguido 
de pergunta aos alunos. 

Extrato 13: 
turno 151 

Resposta tangível e consistente do aluno alinhada ao objetivo e ao tipo de 
resenha que o professor tem em mente ensinar: resenha acadêmica. 

Extrato 14: 
turnos 152 

e 154 

Assertiva enfática da professora-pesquisadora com relação à resposta 
consistente do aluno. 

Extrato 15: 
turnos155 

a 164 

Momento em que a professora informa aos alunos que o percurso até este 
ponto os tinha levado a definirem o objeto da resenha na universidade a 
partir da reflexão sobre gêneros de textos acadêmicos. 

Extrato 16: 
turnos165 

a 222 

Construção coletiva (como um “bate-bola” entre a professora-pesquisadora e 
os alunos) sobre uma definição de resenha acadêmica, sua configuração e 
suporte onde pode ser encontrada. 

Extrato 17: 
turnos 237 

a 240 

Pergunta do aluno que antevê e antecipa a tarefa que a sala vai realizar. 
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Extrato 18: 
turnos 241 

a 246 

Assertiva enfática da professora com relação à pergunta do aluno e 
afirmativa em resposta. A professora-pesquisadora propõe que os alunos 
elaborem individualmente uma resenha acadêmica e pergunta sobre qual o 
melhor objeto para se resenhar. 

Extrato 19: 
turnos 247 

a 274 

Reconstrução da resenha acadêmica: alunos orientados pela professora 
resgatam os conceitos aprendidos sobre resenha e os aplica à nova tarefa. 

Extrato 20: 
turnos 275 

a 332 

Reconstrução, pelos alunos, orientados pela professora, da parte A - 
Descrição técnica da resenha acadêmica. 

Extrato 21: 
turnos 333 

a 467 

Reconstrução, pelos alunos, orientados pela professora, da parte B - 
Resumo da resenha acadêmica. 

Extrato 22: 
turnos 469 

a 558 

Reconstrução, pelos alunos, orientados pela professora, da parte C - 
Avaliação crítica da resenha acadêmica. 

Extrato 23: 
turnos 559 

a 560 

Professora pede aos alunos para que realizem a tarefa proposta. 

Fonte: elaboração da autora 

 

4.3   Sinopse da Aula da Sala 1 

 

 Nesta seção, apresentaremos a sinopse obtida a partir do plano global dos 

conteúdos temáticos. 

 

Quadro 7: Sinopse da aula da sala 1 

Sequência 1 
Conversa descontraída sobre a exposição que viria a ser objeto da 
resenha acadêmica (Extrato 1: turnos 01 a 63); 

Sequência 2 
Professora cria clima de expectativa nos alunos com relação ao novo 
aprendizado (Extrato 2: turno 64) 

Sequência 3 
Explicação exaustiva das partes que compõem a resenha: Parte A: 
Descrição técnica; Parte B: Resumo e Parte C: Avaliação crítica. (Extratos 
2 a 15: turnos 66 a 155) 

Sequência 4 
Apresentação do objeto da resenha acadêmica aos alunos. (Extratos 15 a 
19: turnos 156 a 248) 

Sequência 5 

Reconstrução coletiva das partes que compõem a resenha acadêmica 
(Partes A, B e C), resgatando os conceitos aprendidos e aplicando-os ao 
novo objeto a ser resenhado.  
(Extratos 19 a 23: turnos 249 a 558) 

Fonte: elaboração da autora 
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4.4   Gestos Didáticos Fundadores, Específicos e de Aprendizagem 

 

Neste ponto, explicitaremos como organizamos, apresentamos e 

interpretamos os dados e as análises. Assim, primeiro exporemos os gestos 

didáticos fundadores em seguida, os gestos didáticos específicos, com base nos 

estudos de Aeby-Daghé e Dolz (2008), e os gestos que postulamos gestos de 

aprendizagem. 

 

   

4.4.1 Gestos didáticos fundadores 

 

 Com relação aos gestos didáticos fundadores, podemos dizer que os sete 

gestos, tais como apresentados por Aeby-Daghé e Dolz (2008), foram verificados. 

Assim, identificamos: 1) Presentificação; 2) Focalização; 3) Formulação de tarefas; 

4) Implementação de dispositivos didáticos; 5) Criação de memória didática; 6) 

Regulação interna e local e 7) Institucionalização. 

 É importante ressaltar que dos gestos didáticos fundadores emergem os 

gestos didáticos específicos, como postula, Aeby-Daghé e Dolz (2008). Optamos, 

em nossas análises, por não estabelecermos relações imediatas entre os gestos 

fundadores e específicos, ou seja, para cada gesto didático fundador, apresentar o 

gesto didático específico, embora a relação seja algo intrínseca entre os gestos 

didáticos fundadores e os gestos didáticos específicos, como atestam os autores, 

em alguns casos. Assim, nossa opção foi apresentar inicialmente os gestos didáticos 

fundadores, depois os gestos didáticos específicos e, por fim, os gestos de 

aprendizagem.  

Do nosso lado, podemos dizer que os gestos de aprendizagem também se 

relacionam aos gestos didáticos específicos, pois emergem destes, sendo que os 

três tipos de gestos, dois do professor (fundador e específico) e mais o gesto 

produzido pelo aluno (de aprendizagem) criam uma cadeia de interrelações que, 

nesta pesquisa não vamos abordar com profundidade, mas que pudemos verificar 

no percurso da análise e pretendemos apresentar, logo mais, a exemplo do que 

dissemos. Dessa forma, apresentaremos nossas verificações sobre gestos didáticos 
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fundadores, gestos didáticos específicos e a interpretação dos gestos de 

aprendizagem, observados no decorrer da aula.  

 Também, optamos por selecionar os extratos que melhor apresentam os 

gestos didáticos fundadores, com o objetivo de melhor organizar os dados e dar 

clareza às análises e interpretações. A análise dos gestos didáticos fundadores nos 

permitiu observar o agir docente no momento do ensino-aprendizagem do gênero 

resenha no contexto geral, para que o professor chegasse ao ensino-aprendizagem 

do gênero resenha acadêmica no contexto universitário. Assim, os gestos didáticos 

fundadores vão construindo intervenções didáticas provocadas pelo professor, que 

parte de um objetivo definido para sua aula (ensinar o gênero resenha acadêmica) e 

conhece o percurso que irá tomar nessa aula (apresentar a estrutura da resenha no 

contexto geral e resenha acadêmica).  

 São expressivas as identificações dos gestos didáticos fundadores de 

utilização da memória, presentificação, delimitação, regulação e institucionalização. 

Em menor escala, diríamos que estão os gestos didáticos fundadores de formulação 

de tarefas e criação de dispositivos didáticos, que ocorrem com menor frequência. É 

possível dizer que esses dois últimos gestos didáticos fundadores são responsáveis 

pela ação do aluno ensejada pelo comando dado pelo professor para executar tarefa 

e escolher o suporte a ser utilizado. 

 

 

4.4.1.1   Apelo à memória didática 

 

 Nos excertos a seguir, podemos observar o gesto didático que recorre à 

memória didática dos alunos.  

 

Excerto 1 
(Turno 142) PROFESSORA: Quando vocês aprenderam lá no 
Ensino Médio/ até no Fundamental mesmo/ “Encontre o sujeito” – 
lembram-se disso? 

 

 Observamos que a professora inicia sua aula com um gesto didático 

fundador de criação de memória didática. Todo o percurso da aula é pontuado 

por momentos em que a professora retoma conteúdos procurando estabelecer 

contato entre o novo saber e o que já foi visto. Assim, este gesto implica a 
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construção de um novo saber frente ao que já foi explicado. São as retomadas de 

conteúdos, explicações ou exemplos dados. São reconhecidos por marcas 

linguísticas de temporalidade: /Quando vocês aprenderam lá no ensino médio.../ 

  No momento do gesto didático fundador de criação de memória didática, a 

professora retoma trabalhos realizados, situações, percepções que os alunos 

vivenciaram sobre uma questão que viria a ser evidenciada no processo de ensino-

aprendizagem da nova aula. É, assim, uma forma de antecipar, didaticamente, um 

dado do objeto de ensino, de modo a estabelecer coerência entre a memória que o 

aluno tem e o trabalho que será desenvolvido na presente aula. O gesto didático 

fundador de criação da memória didática pode ser percebido por mais de uma vez 

ao longo da aula, sempre que o professor procurar estabelecer coerência, contato 

entre o novo objeto de ensino e outro objeto de ensino já aprendido. 

 Observamos que a professora, com o gesto didático fundador de criação de 

memória didática, age de modo a envolver os alunos ao novo tema, estabelecendo 

contato, premeditando o objeto de estudo, que virá a ser o trabalho com o gênero 

resenha acadêmica, que revelará mais tarde. Vejamos outro exemplo: 

 

Excerto 2 
(Turno 79) PROFESSORA: Quem é que aqui que já... já folheou o 
jornal/ principalmente na parte do Lazer/ e foi lá ver os filmes das 

semanas pra ver se os filmes são bons ou não/ pra ver uma sinopse 
do filme/ pra escolher o filme que quer assistir? Isso é resenha//  

   

Neste excerto vemos a professora retomar situações vividas, ações 

realizadas pelos alunos que poderiam ser relacionadas ao novo tema da aula. Esse 

gesto didático fundador é comum à maioria dos professores, independentemente da 

disciplina que ministram. 

 

 

4.4.3   Regulação e avaliação 

 

Na sequência da aula, a professora apresenta os gestos didáticos 

fundadores considerados como regulação interna ou local. A regulação se volta 

à aprendizagem quando procuram aproximar o conhecimento do aluno com o 

objetivo de superar dificuldades e podem ser verificados nas reações do professor e 
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dos alunos nas interações verbais. As regulações partem das explicações do 

professor, ao observar como o aluno reage ao novo conhecimento no processo de 

ensino-aprendizagem. Os gestos dos alunos orientam a regulação do professor e a 

própria aprendizagem e são, também reconhecidos, por gesto didático fundador de 

regulação. 

O gesto didático fundador de regulação pode também revelar uma estratégia 

do professor, cujo objetivo é fazer uma avaliação diagnóstica sobre os 

conhecimentos dos alunos, gesto didático fundador de regulação interna. Quando,  

no processo de ensino-aprendizagem, os alunos fazem perguntas, quando há 

discussão sobre as dimensões do objeto de ensino, sobre as etapas na construção 

do objeto e avaliações às respostas dadas pelos alunos, dá-se então a regulação 

local. A avaliação é um tipo particular de regulação. Vejamos alguns exemplos. 

 

Excerto 3 
(Turno 3) PROFESSORA: Foi dia 21// E eu gostaria de agradecer 
muitíssimo a postura/ o empenho/ o   entusiasmo/ o colorido/ o 
brilhantismo de todos vocês//  
 
(Turno 187) PROFESSORA: Onde eu encontro resenha? 
(Turno 188) ALUNO: Nos livros!  
 
(Turno 232) : Professora/ é possível fazer uma resenha em cima 
de outra resenha? 

 

 A professora vai pontuando seu discurso com avaliações que têm por 

interesse avaliar um comportamento, encorajar o aluno a responder as questões 

formuladas pelo professor e a participar da aula. Assim, destacamos em negrito, nos 

exemplos acima, as assertivas da professora em relação às ações realizadas pelos 

alunos, ou respostas que os alunos, ao longo da aula, vão apresentando. Nesse tipo 

de gesto didático, o professor apresenta sua avaliação em relação às ações dos 

alunos, sejam elas ações naquela aula, em específico, ou realizadas anteriormente. 

A avaliação é também um gesto didático de regulação, pois pode situar o aluno no 

curso da aprendizagem, na orientação e correção do curso de seu aprendizado. 
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4.4.1.3   Presentificação   

 

A apresentação do objeto de ensino ao aluno se faz por meio do gesto 

didático fundador de presentificação. Esses gestos são compreendidos nas 

intervenções orais e na mobilização dos suportes e ferramentas adequadas àquela 

situação didática. Assim, os gestos fundadores de presentificação introduzem o 

objeto em cena didática. Vejamo um exemplo de gesto didático fundador de 

presentificação. 

 

Excerto 4 
(Turno 66) PROFESSORA: São boas! Eu acredito que vocês vão 
gostar// E eu começo hoje com uma parte da nossa aula... Eu vou 
dividir a nossa aula em dois momentos// O primeiro momento a 
gente vai construir aqui um conhecimento sobre resenha//  
(Turno 67) PROFESSORA Eu hoje tenho a proposta pra vocês que 
é conhecermos resenha// Agora/ conhecer resenha...  

 

 A professora apresenta o objeto de ensino e convida os alunos a co-

construirem os conhecimentos do gênero resenha. Este é o momento inicial da aula 

e, em torno da presentificação do objeto serão construídos os gestos didáticos 

fundadores de focalização. Esses dois gestos, os de presentificação e focalização 

são o centro dos gestos didáticos fundadores. 

 

 

4.4.1.4   Focalizar para entender o funcionamento 

 

 Focalizar é decompor o objeto em diferentes dimensões possíveis de serem 

ensinadas, assim, o gesto didático fundador de focalização mostra aos alunos 

este objeto de ensino decomposto. É por meio deste gesto que é possível distinguir 

as partes do objeto, entender suas dimensões e verificar a sua transformação em 

objeto ensinado. 

 

Excerto 5 
(Turno 81) PROFESSORA: Então uma resenha/ se nós falarmos 
sobre a sua estrutura/ ela vai apresentar uma parte A/ parte B e 
parte C//.  
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(Turno 84) PROFESSORA: A parte A é uma descrição técnica/ 
seguida de um resumo/ e depois aparece a avaliação crítica// 
Avaliação crítica//  

  

 Afirmamos que na identificação do gesto didático fundador de focalização 

pode-se compreender o funcionamento do objeto de ensino, as dimensões  

ensináveis de um objeto e, por conseguinte, propor sequências didáticas para 

melhorar as práticas didáticas de qualquer objeto de ensino. 

 Ao movimento de decomposição do objeto revelado em gestos didáticos de 

focalização incidem os movimentos dos alunos na (re)construção do objeto, no final 

do processo de ensino-aprendizagem revelados por gestos de aprendizagem com 

base nos conhecimentos obtidos. 

 

 

4.4.1.5   Enquadre da atividade 

 

O enquadre da atividade propicia a focalização das dimensões do objeto. 

Assim, os gestos didáticos de implementação de dispositivos didáticos revelam 

as ferramentas de ensino ou as didáticas utilizadas. Essas ferramentas são os 

suportes materiais, previamente organizados com o objetivo de aprendizagem que 

podem ser a lousa, o cadernos, o retroprojetor.  

Apresentamos um momento onde o professor indica o suporte que os alunos 

deveriam utilizar para acompanhar a aula: o caderno.  

 

Excerto 6 
(Turno 70) PROFESSORA: Anotem isso no caderno/ por favor//  

 

Em relação a esse gesto, diríamos que a ocorrência dele é pequena, uma vez 

que depois de definido ao aluno o caderno como suporte, não houve outro 

dispositivo indicado a ser utilizado pelo aluno. No caso da professora, ela utilizou a 

lousa para apresentar aos alunos os registros que eles deveriam ter em seus 

cadernos.  
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4.4.1.6   Comando dado pelo verbo 

 

O gesto didático fundador de formulação de tarefas é o gesto 

correspondente ao que o aluno é orientado a fazer ou não. Pode ser verificado por 

meio de um enunciado de instrução. É a ação do professor ao propor tarefas. 

Vejamos um exemplo. 

 

Excerto 7 
(Turno 357) PROFESSORA Utilize sempre esses elementos aqui// 
Segundo... Segundo X/ para X...  

 

 

4.4.8   Fixar o saber 

 

 A institucionalização é um processo de fixação do saber que leva o aluno a 

construir uma aprendizagem que pode ser utilizada em circunstâncias novas.  

Assim, os gestos didáticos fundadores de institucionalização são produzidos na 

tentativa de fixação do saber, muitas vezes provenientes das generalizações feitas 

pelo professor levando o objeto de ensino para outros contextos, diferentes do 

contexto inicial onde o objeto foi presentificado. O gesto didático fundador de 

institucionalização convencionaliza o status de um saber a ser aprendido e utilizado 

pelo aluno e pode revelar também como o professor expande a informação sobre o 

objeto de estudo, sobre aspectos do modo como cada suporte apresenta uma 

resenha com relação a determinados objetos possíveis de serem resenhados. 

Verificamos que, especificamente, esses gestos didáticos fundadores de 

institucionalização ocorreram de forma mais constante. Vejamos alguns exemplos.   

 

Excerto 8 
(Turno 91) PROFESSORA Nesse sentido/ nós temos o seguinte: 
vamos pegar alguns exemplos de resenha em sociedade// Eu 
posso resenhar qualquer coisa que eu aprecie/ que eu vá 
apreciar// Então a resenha...  
 (Turno 93) PROFESSORA É possível fazer resenha de tudo que 
seja apreciável das coisas boas da vida/ ou seja/ um vinho por 
exemplo// Vinho... Eu posso fazer uma resenha sobre o vinho – 

descrição técnica// Qual é o lugar de origem desse vinho? Qual é a 
safra desse vinho? O rótulo? Qual é a marca desse vinho? Eu vou 
fazer um pequeno resumo...  
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(Turno 99) PROFESSORA Então/ em sociedade/ nós vamos 
encontrar vários objetos que podemos resenhar: um filme/ uma 
peça teatral/ ou seja/ tudo aquilo que eu posso apreciar/ ver/ 
acompanhar/ do início ao final// Aí eu posso fazer a resenha// Os 

críticos/ os críticos de arte/ eles fazem essas resenhas e são pagos 
por isso// 

 

 As generalizações feitas pelo professor procuram mobilizar as representações 

que os alunos já têm sobre o objeto de estudo em contextos mais próximos dos 

alunos. Com isso, o professor estabelece contato com o que o aluno conhece para 

que se construa o conceito e um novo saber. 

 Como já dissemos, os gestos didáticos fundadores são perceptíveis na ação 

de professores em qualquer que seja sua disciplina, e emergem no decorrer do 

ensino-aprendizagem de um objeto de estudo. 

 A seguir, apresentaremos a discussão sobre gestos didáticos específicos. 

 

 

4.4.2   Gestos didáticos específicos 

 

 Os gestos didáticos específicos são os observáveis na decomposição de 

um objeto de ensino, mobilizados de acordo com as necessidades dos alunos, 

revelam os diferentes estilos de ensino de um professor. São gestos resultantes do 

aprimoramento do professor ao longo dos anos de magistério. Revelam, também as 

escolhas que o professor faz para organizar o ensino-aprendizagem. Assim, gestos 

didáticos específicos são os gestos verificados nas ações de um professor de uma 

determinada disciplina. Esses gestos são característicos no ensino-aprendizagem de 

um objeto de ensino específico, em nosso caso, a resenha acadêmica.  

 Em relação aos gestos didáticos específicos, identificamos sete 

materializações das ações da professora, em gestos que focalizam as dimensões do 

objeto a ser ensinado: 1) Gesto didático específico de focalizar a esfera de 

circulação da resenha; 2) gesto didático específico de focalizar o objetivo do gênero 

em estudo; 3) Gesto didático específico de apresentar o suporte que contém o 

gênero resenha; 4) Gesto didático específico de focalizar a estrutura da resenha: a) 

descrição técnica; b) resumo; c) avaliação crítica. 5) Gesto didático específico de a) 

diferenciar; b) comparar; c) focalizar emissor da resenha, d) estabelecer critérios de 

análise, e) apresentar suporte da resenha na universidade; 6) gesto didático 
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específico de definir o objeto da resenha na universidade; 7) Gesto didático 

específico de reconstrução das dimensões da resenha. 

 Esses gestos didáticos específicos emergem ao longo do processo de ensino-

aprendizagem da resenha e são movimentos intencionais do professor para 

desconstruir e delimitar as dimensões ensináveis do gênero, focalizando essas 

dimensões  em movimentos, os quais verificamos ser crescentes em relação ao 

gênero.  

 A seguir, apresentaremos alguns exemplos de gestos didáticos específicos 

identificados. 

 

4.4.2.1  Gesto didático específico de focalizar a esfera de circulação da resenha 

 

 No momento da decomposição inicial do gênero resenha acadêmica, a 

professora faz opção por explicar a circulação do gênero, dessa forma procura 

estabelecer contato com o que o aluno já conhece, de forma a fixar conhecimento 

novo a partir da focalização dessa dimensão. 

 

Excerto 9 
(Turno 76) PROFESSORA: Resenha é um tipo de texto que 
circula em sociedade; em sociedade e na universidade// 
Quando... Sempre que eu pretendo explicar algo (acho que 
vocês já perceberam isso/ né?)/ eu sempre levo para sociedade/ 
né/ o que você tem/ o que que você já viu// Aí depois a gente 
encosta aqui/ na universidade/ pra vocês entenderem o que que 
é uma resenha universitária//  

 

 A professora inicia a decomposiçãoo do objeto a ser ensinado mostrando aos 

alunos a esfera de circulaçãoo social da resenha. 

 

 

4.4.2.2  Gesto didático específico de focalizar o objetivo do gênero em estudo 

 

 Outra dimensão do objeto de ensino é compreendido como focalizar o 

objetivo do gênero. A identificação do gênero pelo aspecto do contexto de produção 

é uma forma importante de decomposição do objeto de ensino. 
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Excerto 10 
(Turno 77) PROFESSORA : Nós vamos ter que escrever uma 

resenha universitária? Sim// Sim// Se é um tipo de texto que circula 
em sociedade e na universidade/ qual é o objetivo? Qual é o 
objetivo da resenha? A resenha tem por objetivo dar 
conhecimento – dar conhecimento – de algo para alguém//  

 

 Apresentar o contexto de produção do gênero pelo objetivo do texto é um 

movimento inicial que oferece ao aluno um ponto de partida mais geral para 

compreensão das partes constituintes da resenha acadêmica. 

 

 

4.4.2.3  Gesto didático específico de apresentar o suporte que contém o gênero 

resenha 

 

 O suporte é o meio físico como jornais, revistas físicas ou eletrônicas que 

veiculam os gêneros textuais acadêmicos ou não. O suporte pode dar pistas sobre o 

público a quem os textos se destinam. 

 

Excerto 11 
(Turno 78) PROFESSORA Eu vou/ primeiro/ falar da resenha em 

sociedade/ pra ficar mais tranquilo/ porque em sociedade vocês 
estão “carecas” de encontrar resenhas... por exemplo/ resenhas em 
jornais// Em sociedade elas vão aparecer principalmente em 
jornais e em revistas// 

 

 

4.4.2.4   Gesto didático específico de focalizar a estrutura da resenha 

 

 A professora, ao presentificar o objeto de ensino, resenha acadêmica, explica 

que a estrutura mínima observada neste tipo de gênero pode ser compreendida a 

partir de uma descrição técnica, que é a apresentação da fonte do texto; outra 

parte que apresenta, de forma resumida, o objeto da resenha (objeto compreendido 

como o tema a ser resenhado: um filme, uma peça teatral, etc.) e, por fim, uma 

avaliação crítica elaborada sob critérios compatíveis ao conhecimento que se tenha 

do objeto, à linguagem empregada. Em relação a essas partes, a professora as 

define como Partes A, Parte B e Parte C, respectivamente, essas partes que 

compõem o gênero.  A seguir, apresentaremos exemplos onde a professora 
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apresenta:  a estrutura geral da resenha e, em seguida, as focalizações feitas 

sobre cada uma das partes. 

 

Excerto 12 
(Turno 80) PROFESSORA O jornal apresenta uma resenha/ e 
essa resenha vai apresentar uma estrutura mais ou menos fixa// 
A estrutura ela é fixa/ tanto para as resenhas em sociedade/ 
quanto para as resenhas na universidade//  
(Turno 81) Então uma resenha/ se nós falarmos sobre a sua 
estrutura/ ela vai apresentar uma parte A/ parte B e parte C// 
  

 

a) Gesto didático específico de focalizar a descrição técnica 

 

Excerto 13 
(Turno 93) PROFESSORA É possível fazer resenha de tudo que seja 
apreciável das coisas boas da vida/ ou seja/ um vinho por exemplo// 
Vinho... Eu posso fazer uma resenha sobre o vinho – descrição 
técnica// Qual é o lugar de origem desse vinho? Qual é a safra 
desse vinho? O rótulo? Qual é a marca desse vinho? 

 

 O termo “descrição técnica” muitas vezes leva o aluno a algo distante de uma 

definição plausível para ele, ou seja, o que deve ser feito na descrição técnica uma 

vez que, para cada objeto a ser resenhado, a descrição técnica é diferente. 

 

b) Gesto didático específico de focalizar o resumo 

 

Excerto 14 
(Turno 93) PROFESSORA É possível fazer resenha de tudo que seja 
apreciável das coisas boas da vida/ ou seja/ um vinho por exemplo// 
Vinho... Eu posso fazer uma resenha sobre o vinho – descrição 
técnica// Qual é o lugar de origem desse vinho? Qual é a safra desse 
vinho? O rótulo? Qual é a marca desse vinho? Eu vou fazer um 
pequeno resumo... O enólogo faz isso/ não é? Aquele que 
conhece/ o conhecedor de vinhos/ ao degustar o vinho/ ele 
começa ali a descrever/ a nos dizer quais são as sensações de 
paladar que ele tem do vinho//  
 

 

 Quanto ao resumo, verificamos que a professora ampliou a explicação e, 

nesse ponto, demonstrou as formas de se fazer resumo chamando atenção do aluno 

para as estratégias que podem ser utilizadas para se resumir um texto.  
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c) Gesto didático específico de focalizar a avaliação crítica 

 

Excerto 15 
(Turno 94) PROFESSORA A avaliação crítica é sempre dada por 
adjetivos/ ou seja/ são as avaliações... Ela é subjetiva// São as 
avaliações que eu posso fazer grosso modo: “É bom ou é ruim? 
É saudável? É leve? É pesado? É amargo?” – com relação ao 
vinho//  

 

 Para a avaliação crítica, a professora chama atenção para o subjetivismo de 

cada aluno e diz ser importante entenderem suas reações sobre o objeto da 

resenha, como forma inicial de se estabelecerem critérios para avaliação crítica. 

 

 

4.5.5   Outros gestos didáticos específicos  

 

a) Gesto didático específico de diferenciar 

 

Excerto 16 
(Turno 88) PROFESSORA Não// Resumo é diferente de resenha// 

Se nós formos ver a estrutura/ o resumo ele vai apresentar esses 
dois elementos da resenha// Ou seja/ estruturalmente/ na sua 
estrutura/ o resumo apresenta a descrição técnica/ e apresentar o 
próprio resumo// Essa é a estrutura do resumo//  

 

 Focalizar diferenças entre gêneros parecidos é uma forma de fixar o 

conhecimento do aluno sobre um gênero.  

 

b) Gesto didático específico de comparar 

 

Excerto 17 
(Turno 89) PROFESSORA E a estrutura da Resenha/ para nós 
compararmos/ ela apresenta também a descrição técnica 
[escreve na lousa]/ apresenta o resumo/ mas a resenha vai 
diferir do resumo porque ela apresenta algo que o resumo não 
apre... não aparece/ como por exemplo a avaliação crítica//  

 

 Na mesma linha do diferenciar está o gesto didático específico de comparar. 

O movimento de comparação na resenha torna-se claro, uma vez que há uma ação 

muito semelhante na escrita da resenha, que é a escrita de um resumo. As 
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comparações e as diferenciações que podem ser feitas com relação ao gênero 

resenha sempre renderam muita pesquisa, além de dispositivos didáticos sobre o 

tema.  

 

c) Gesto didático específico de focalizar o emissor da resenha 

 

Excerto 18  
(Turno 98) PROFESSORA A resenha ela serve então para dar 
conhecimento de algo para alguém// Agora/ quem escreve a 
resenha é um resenhista// Esse resenhista ele precisa conhecer o 

todo/ não somente conhecer somente aquele objeto a ser 
resenhado//  

 

 A professora focaliza o emissor da resenha e lhe atribui um papel. 

Entendemos que o gesto didático específico de focalizar o emissor da resenha é 

fundamental porque oferece ao aluno parâmetros sobre o contexto de produção da 

resenha: quem é o emissor, qual o papel social que ele desempenha diante do 

receptor, em que contexto o emissor está inserido. 

 

d) Gesto didático específico de estabelecer critérios de análise 

  

Excerto 19 
(Turno 110) PROFESSORA A avaliação crítica a gente sempre vai 
entender como falar mal/ né? Muitas vezes a gente entende que 
avaliar/ que fazer crítica é sempre falar mal// Então eu vou te dizer 
assim: fazer análise crítica é você trazer critérios/ trazer 
parâmetros pra você analisar/ ou seja...  

 

 Observamos que a cada nova dimensão focalizada pela professora são 

evidenciadas novas dimensões, como se fossem dimensões dentro de dimensões 

maiores e todas elas estabelecem uma sequencialidade de dimensões que vão 

sendo focalizadas na desconstrução do objeto de estudo. Assim, estabelecer 

critérios de análise está relacionado ao papel que o emissor da resenha apresenta 

com relação ao domínio que ele tem sobre o objeto a ser resenhado e que tipo de 

levantamento ele fará para avaliar criticamente a resenha. 

 

e) Gesto didático específico de apresentar suporte da resenha na universidade 
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Excerto 20 
(Turno 214) PROFESSORA: Elas (as resenhas) vão aparecer aqui/ 
na universidade/ na biblioteca/ mas/ geralmente/ elas estarão 
dentro de uma revista acadêmica// Por que vocês não chegaram a 

isso? Por que estava distante de vocês isso?  

 

 Com relação ao suporte da resenha acadêmica, percebemos que a 

professora reconhece que os alunos, por não terem contato com esse gênero da 

esfera universitária, provavelmente, teriam dificuldade em indicar o suporte onde 

encontrariam tal gênero.  

 

 

4.4.4   Gesto didático específico de definir o objeto da resenha na universidade 

 

Excerto 21 
(Turno 101) PROFESSORA Onde você acha que aparece uma 
resenha pra nós/ e qual seria o objeto da resenha/ pra nós/ aqui 
na universidade – se não vai ser vinho/ se não vai ser balada/ se 
não vai ser restaurante? Qual seria o objeto interessante pra se 
fazer uma resenha? 

 

  Observamos que a definição do objeto a ser resenhado na universidade é 

construída a partir das perguntas que o professor vai fazendo e que vão eliminando 

as generalizações feitas pelo professor no processo de ensino da resenha. 

 

 

4.5  Interpretação dos gestos de aprendizagem 

 

Consideraremos a interpretação dos gestos, postulados como gestos de 

aprendizagem, pela materialização dos movimentos dos alunos, expressa em 

gestos que emergem do agir docente. Esses gestos, muitas vezes coletivos, 

emergem em resposta à didatização do objeto de estudo e podem oferecer indícios 

de construção do saber, pelo aluno e sua aprendizagem. São coletivos, pois, na 

maioria das vezes, as respostas dos alunos surgem de vários cantos da sala e 

formam o que consideramos um saber construído no coletivo. 

Assim, orientados pelos gestos didáticos específicos do professor, os gestos de 

aprendizagem emergem em um movimento cadenciado e crescente de reconstrução 

do objeto de ensino. Os alunos retomam e aplicam em novos saberes as dimensões 
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estudadas, anteriormente, do objeto de estudo. Vejamos nossa interpretação dos 

gestos de aprendizagem, que pode ser observada em uma longa sequência que se 

estende ao longo da aula. Por ser extensa, optamos por apresentar um recorte 

mínimo, para que possamos apresentar as interpretações.  

 

Excerto 22 
(Turno 236) PROFESSORA: E a minha proposta é a seguinte: nós 
vamos fazer uma resenha sobre... ? Sobre... ? Adivinha! 
(Turno 237) ALUNA: A feira//  
(Turno 238) ALUNO: O curso//  
(Turno 239) PROFESSORA: Feira! Qual é a feira? 
(Turno 240) ALUNO: “Pequenas atitudes... ” 
(Turno 241) PROFESSORA: “Pequenas atitudes/ grandes 
resultados” 

 
(Turno 245) PROFESSORA: Porque você acha que nós vamos 
fazer a resenha sobre a feira? 
(Turno 246) ALUNA: Porque a gente tem conhecimento! 
(Turno 247) PROFESSORA: Ótimo! Porque vocês têm 
conhecimento e vocês vivenciaram/ e nada melhor do que fazer 
essa ponte agora daquilo que nós vivenciamos para que eu 
possa ensinar a resenha/ porque a gente tá cheio de 
conhecimento// Pra não perdermos esse conhecimento que nós 
temos aqui/ agora... É por isso que eu comecei a explicar a 
resenha// Bacaninha você! 

 

Podemos perceber que o aluno entendeu que fazer resenha só é possível 

quando se conhece o objeto a ser resenhado, ou seja, que se tenha conhecimento 

sobre o tema a ser tratado.  

Nesse excerto, podemos observar que os alunos presentificam o objeto de 

estudo – resenha –, e a delimitam, assim como seu objeto, nesse caso específico, a 

resenha do projeto do qual participaram, e a dimensão da estrutura da resenha. Esta 

foi uma das dimensões ensinadas no processo e, ao final, o aluno a retoma 

verificado no gesto de aprendizagem. 

 

Excerto 23 
(Turno 248) PROFESSORA: Então/ nesse sentido/ se eu vou fazer 
resenha... Qual a estrutura mesmo da resenha? 
(Turno 249) ALUNO: A/ B e C//  
(Turno 250) PROFESSORA: Descrição técnica/ resumo e?... 
(Turno 251) ALUNA: Avaliação critica//  
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Em seguida, vejamos como os alunos reconstroem e focalizam a descrição 

técnica, uma parte da estrutura da resenha. Apresentamos um recorte sobre essa 

reconstrução da descrição técnica. 

 

Excerto 24 
(Turno 253) PROFESSORA: Ô pessoal/ eu quero levantar com 
vocês esses três aspectos/ e nós vamos levantar juntos// Então 
olha para a descrição técnica// A descrição técnica/ se eu fosse 
fazer uma descrição técnica de um livro/ o que é que eu faria? 

Onde é que está... ? É só pensar um pouquinho//  
(Turno 254) ALUNO: No autor/ nos personagens/ na quantidade 
de páginas... //  
 

(Turno 257) PROFESSORA: Muito bem! O autor/ a quantidade de 
páginas...  
(Turno 258) ALUNO: Os personagens/ a editora...  

(Turno 259) PROFESSORA: A editora? Perfeito!  
(Turno 260) ALUNO: Personagens//  

(Turno 261) PROFESSORA: Olha só! Se eu fosse fazer uma 
descrição técnica de um livro/ vocês me disseram: o autor/ a 
editora... O que mais é importante? 
(Turno 262) ALUNO: O número de páginas//  

(Turno 263) PROFESSORA: O número de páginas//  
(Turno 264) ALUNO: Capítulo//  
(Turno 265) PROFESSORA: Se tem... A quantidade de capítulos// O 
que mais? Uma coisa importante que eu sempre digo pra vocês...  
(Turno 266) ALUNO: Gênero//  

(Turno 267) PROFESSORA: O gênero/ tá// Mas algo que eu disse: 
toda a vez que você ler/ antes de ler vá direto a... ? 
 
(Turno 269) ALUNO: Referências bibliográficas//  

 

É possível perceber neste excerto o momento que o aluno reconstrói a 

aprendizagem sobre uma das partes ensinadas, a descrição técnica, primeira 

dimensão apresentada pelo professor, na decomposição do gênero. 

Sobre isso podemos dizer que é no movimento de reconstrução do objeto de 

estudo, pelo aluno, que verificamos os gestos de aprendizagem. Essa reconstrução 

revela a aprendizagem do aluno em relação a uma dimensão do objeto. Pode 

também revelar, certamente, se o aluno apreende o objeto em sua totalidade ou 

somente uma das partes. 
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5   ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS: SALA 2 

 

A delimitação dos conteúdos de ensino e de 
aprendizagem não é tarefa fácil. Diversos aspectos 
devem ser levados em consideração. Os primeiros são 
de ordem externa relacionados ao contexto social, ao 
apoio institucional, ao valor social das línguas e aos seus 
usos que influenciam sobre o currículo das línguas. Os 
segundos aspectos são de ordem interna relacionados à 
própria natureza das línguas. As lÍnguas apresentam uma 
característica particular, pois são ferramentas da 
comunicação e, ao mesmo tempo, são objeto de ensino-
aprendizagem no sistema escolar. As questões relativas 
aos objetos de ensino referem-se a três dimensões 
complementárias: ao repertório linguístico de referência 
estabelecido pelos currículos, às capacidades 
linguageiras a serem desenvolvidas pelos alunos e aos 
saberes que devem construir sobre a língua. 
 

(DOLZ, GAGNON e DECÂNDIO, 2010, p.31) 

 

 

 Nesta seção, apresentaremos e discutiremos as análises e a interpretação 

dos resultados obtidos na sala 2, no contexto da graduação. 

Dividimos a macro seção em 6 partes:. o contexto de produção, o plano global 

dos conteúdos temáticos da aula na sala 2, os resultados das análises da sinopse 

da aula na sala 2, o resultado das análises dos gestos didáticos fundadores 

observados na aula da sala 2, o resultado das análises dos gestos didáticos 

específicos da aula na sala 2 e o resultado da interpretação dos gestos de 

aprendizagem da aula na sala 2. 

 

 

5.1   Contexto de Produção: aula da sala 2 

 

 A aula foi realizada em uma sala universitária do período noturno, com alunos 

ingressantes em um curso de Administração, na mesma IES particular dos alunos da 

sala 1, porém em uma outra unidade escolar, também localizada em região central 

da cidade de São Paulo. A sala contava com, aproximadamente, 70 alunos. É 

importante relatar que essa sala, no momento da coleta dos dados para a pesquisa, 

ainda não tinha participado da exposição “Pequenas Atitudes, Grandes Resultados”, 
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projeto realizado em todas as unidades dessa IES, com alunos do primeiro 

semestre, em virtude dos diferentes calendários utilizados nas unidades. 

A aula em questão foi gravada uma semana antes da exposição dos trabalhos 

dos alunos naquela unidade. Assim, o professor entendeu que não poderia conduzir 

a aula com a finalidade de levar o aluno a elaborar uma resenha acadêmica sobre 

um objeto vivenciado por ele, como foi o caso da aula na sala 1, ou seja, levar o 

aluno a conhecer resenha acadêmica e aplicá-la na observação dos resultados que 

vivenciariam na exposição. Assim, tratou-se de uma aula puramente expositiva sem 

que houvesse para ela uma estratégia de aplicação imediata, como ocorrido na sala 

1, pelo menos no que concerne ao entendimento do professor, de levar o aluno a 

vivenciar uma situação comunicativa, a exposição, e como crítico do que presenciou, 

fazer uma resenha acadêmica, muito embora o professor tivesse anunciado que o 

conteúdo a ser estudado naquela aula seria tema de avaliação / prova. 

O tempo de duração da aula foi de 56m2s, o que compreende o primeiro 

módulo (período de duas aulas) dessa aula. Como já dissemos, o objeto de estudo é 

o mesmo para as três salas – resenha acadêmica –, e a escolha por esse objeto 

ocorreu em virtude de ser tema e proposta que consta na ementa da disciplina. 

Nesta sala, especificamente, o burburinho entre os alunos foi bem menor do que o 

ocorrido na sala 1; os alunos acompanharam a aula em silêncio, porém, menos 

participativos. 

 Como suporte para a aula, a professora utilizou a lousa na elaboração de 

esquemas, à medida que avançava em suas explicações, movimento seguido pelos 

alunos, no registro da aula, em seus cadernos. 

 

 

5.2   Plano Global dos Conteúdos Temáticos da Aula na Sala 2 

 

 Como já dissemos, apresentação da transcrição nas análises foi feita da 

seguinte maneira: a) em linhas: indicação das linhas transcritas e dos turnos 

enumeradas em ordem crescente para cada gravação transcrita, elaborada 

separadamente para cada sala; b) extrato: seleção de um conjunto de turnos. 

Abaixo, apresentamos o plano global dos conteúdos temáticos segmentados em 

extratos, organizados com base no Anexo 5.  
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Quadro 8: Plano global dos conteúdos temáticos da aula na sala 2 

Extrato 1: 
turnos 
1 a 3 

Conversa inicial entre professora e alunos. A professora organiza os 
conteúdos para a prova que está próxima. 

Extrato 2: 
turnos 
4 e 5 

A professora apresenta o objeto de estudo: resenha acadêmica e convoca os 
alunos a construírem com ela os conhecimentos que envolvem tal gênero. 

Extrato 3: 
turnos  
6 e 7 

Professor indica o suporte a ser utilizado pelo aluno. 

Extrato 4: 
turnos  
8 a 11 

A professora explica a esfera de circulação da  resenha  

Extrato 5: 
turnos 
12 e 13 

Professora apresenta os objetos (filme, peça teatral, livro de literatura etc.) 
possíveis para se resenhar e apresenta a estrutura básica da resenha 

Extrato 6: 
turno 14 

Primeira resposta dos alunos (e negativa) à pergunta da professora se já 
tinham percebido resenha nos suportes apontados 

Extrato 7: 
turnos 
15 e 16 

A professora explica onde se pode encontrar resenha em sociedade: nas 
revistas, nos jornais, por exemplo, e apresenta possíveis objetos para se 
fazer resenha. 

Extrato 8: 
turnos 
17 a 24 

Professora apresenta a estrutura básica da resenha que considera: Parte A: 
descrição técnica; Parte B: resumo e Parte C: avaliação crítica. 

Extrato 9: 
turnos 

25 a 139 

Professora faz alusão a um objeto de estudo passado: o resumo acadêmico 
e inicia a uma longa explicação sobre as técnicas para se fazer descrição 
técnica,  resumo e elege, para isso um caderno de textos de uso em sala de 
aula, ao mesmo tempo incentiva os alunos a responderem a partir das 
perguntas que vão pontuando  a memória do que foi aprendido. 

Extrato 10: 
turnos 

140 a 151 

Professora explica os critérios que podem ser levantados para se fazer uma 
avaliação crítica e começa com um objeto da sala, o ventilador. 

Extrato 11: 
turnos 

152 a 163  

Professora amplia os critérios que podem ser levantados para se fazer uma 
avaliação crítica e elege um livro de literatura brasileira, contando a história 
do livro para que possam levantar critérios de avaliação sobre o livro. 

Extrato 12: 
turnos  

164 a 197 

A professora escolhe outro objeto, agora presente em aula, um cadernos de 
textos e demonstra como faria uma resenha sobre ele, inclusive apontando o 
contexto de produção do caderno e vai, em diálogo com os alunos, refletindo 
sobre os motivos e intenções na interação humana, elemento que pode ser 
levantado no contexto de produção.  

Extrato 13: 
turnos 

198 a 238 

Professora amplia o exemplo que faz sobre o objeto para ser resenhado e 
agora fala sobre um filme e, em diálogo com os alunos, vão lembrando as 
cenas do filme com o objetivo de fazer resenha de forma oral sobre o filme 
ressaltando as partes que compõem a resenha que a professora pretende 
explicar. 

Extrato 14: 
turnos 

239 a 244 

A professora faz alusão à Bíblia com objetivo de contrastar uma informação 
que o filme levanta e há uma reflexão entre professora e alunos.  
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Extrato 15: 
turnos 

245 a 249  

A professora finaliza a aula reconstruindo o objeto de estudo resenha 
reeditando suas partes  

Extrato 16: 
turnos 

250 a 255 

Finalização do período de aula, intervalo da aula. 

Fonte: elaboração da autora 

 

 

5.3   Sinopse da Aula da Sala 2 

 

 Nesta seção apresentaremos a sinopse obtida a partir do plano global dos 

conteúdos temáticos. 

 

Quadro 9: Sinopse da aula da sala 2 

Sequência 1 Conversa inicial (Extrato 1: turnos 1 a 3) 

Sequência 2 Apresentação do objeto de estudo pelo professor (Extrato 2: turnos 4 e 
5) 

Sequência 3 Apresentação pelo professor do suporte a ser utilizado na aula pelos 
alunos (Extrato 3: turnos 6 e 7) 

Sequência 4 Apresentação pelo professor da esfera de circulação da resenha (Extrato 
4: turnos 8 a 10) 

Sequência 5 Apresentação pelo professor dos possíveis objetos para se resenhar 
(Extrato4 e 5: turnos 11 e 12) 

Sequência 6 Apresentação pelo professor dos suportes onde se podem encontrar 
resenhas. (Extratos 5 a 7: turnos 13 a 15) 

Sequência 7 Apresentação pelo professor da estrutura básica que compõem a 
resenha: Parte A: descrição técnica; Parte B: Resumo e parte C: 
Avaliação crítica.(Extratos 7 e 8: turnos 16 a 24) 

Sequência 8 Explicação pelo professor de como fazer resumo para a resenha. 
(Extrato 9: turnos 25 a 139) 

Sequência 9 Explicação pelo professor de como fazer avaliação crítica para a 
resenha. (Extratos 10 a 14: turnos 140 a 244)  

Sequência 10 Professor reconstrói a resenha pelas partes que foram apresentadas aos 
alunos (Parte A, B e C) (Extrato 15: turnos 245 a 249) 

Sequência 11 Fechamento do primeiro módulo da aula. (Extrato 16: turnos 250 a 255) 
Fonte: elaboração da autora 
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5.4   Gestos Didáticos Fundadores, Específicos e de Aprendizagem 

 

Nesse ponto, explicitaremos como organizamos, apresentamos e 

interpretamos os dados e as análises. Assim, primeiro exporemos os gestos 

didáticos fundadores verificados na aula da sala 2, provenientes dos estudos de 

Aeby-Daghé e Dolz (2008). Em seguida, apresentaremos os gestos didáticos 

fundadores encontrados, acrescentados daqueles que emergiram da análise 

realizada no corpus obtido na sala 2. Optamos, também, por apresentar e analisar 

os dados que comprovam o que verificamos sobre os gestos didáticos fundadores, 

os gestos didáticos específicos e os gestos postulados por nós como gestos de 

aprendizagem. 

 

 

5.4.1   Gestos didáticos fundadores 

 

 Para chegarmos a este formato de apresentação dos resultados e análise dos 

mesmos, é importante dizer que realizamos algumas tentativas que propiciaram que 

fôssemos aprimorando o modo de apresentação. Tínhamos o corpus, sabíamos 

como iríamos analisá-lo, mas nos deparamos com a dificuldade em apresentá-lo, de 

forma mais organizada e, por fim, discuti-lo. Realizamos, então, as análises da sala 

1, e procuramos colocar em um sistema as apresentações dos resultados, as 

análises e as discussões. 

Foi dessa maneira que construímos um molde de apresentação dos 

resultados, análise e interpretação dos resultados para as salas 1, 2 e 3. 

Verificamos um percurso diferente quanto ao que o professor faz, resultando 

em gestos didáticos diferentes daqueles que foram verificados na sala 1. Não há 

dúvida de que uma explicação para isso seja o objetivo da aula ser diferente na sala 

1 e na sala 2 para o mesmo objeto de estudo, ou seja, na aula da sala 1, a 

professora tinha como objetivo levar os alunos a escreverem, ao final de sua 

explicação, uma resenha acadêmica, gerada por uma situação comunicativa, que 

julgavam positiva em relação ao desempenho dos alunos. Na aula da sala 2, a 

professora tinha por objetivo explicar um conteúdo de prova.  
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Nesse sentido, a verificação dos gestos didáticos fundadores sofrerá uma 

pequena mudança em sua ocorrência. O gesto didático fundador de formulação de 

tarefas, por exemplo, não ocorreu. Se olharmos o objetivo do professor nessa aula, 

poderemos justificar, pelo menos neste segmento de aula, a não ocorrência de tal 

gesto, uma vez que a professora não tinha a mesma situação comunicativa que 

levasse a contextualizar a aula, provocando o aluno para que assumisse o papel de 

resenhista, uma vez que ele não tinha vivenciado aquela determinada situação que 

foi a exposição do projeto.   

Dessa forma, no que se refere aos gestos didáticos fundadores, podemos 

dizer que seis gestos, tais como nos fundamentamos na proposição de Aeby-Daghé 

e Dolz (2008), foram identificados: 1) Presentificação; 2) Focalização; 3) 

Implementação de dispositivos didáticos; 4) Criação de memória didática; 5) 

Regulação interna e local e 6) Institucionalização.  

 Confirmamos que dos gestos didáticos fundadores emergem os gestos 

didáticos específicos, como postulam Aeby-Daghé e Dolz (2008). Optamos, em 

nossas análises, por não estabelecermos relações imediatas entre os gestos 

fundadores e específicos, ou seja, para cada gesto didático fundador, apresentar o 

gesto didático específico, embora a relação seja intrínseca entre eles, como atestam 

os autores, em alguns casos. Assim, nossa opção foi apresentar inicialmente os 

gestos didáticos fundadores, depois os gestos didáticos específicos e, por fim, os 

gestos de aprendizagem, separadamente.  

Com relação aos gestos de aprendizagem, podemos dizer que também se 

relacionam aos gestos didáticos específicos, pois emergem destes, sendo que os 

três tipos de gestos – dois do professor (fundador e específico) e mais o gesto 

produzido pelo aluno (de aprendizagem) – criam uma cadeia de interrelações que, 

nesta pesquisa, não será abordada com profundidade, mas que pudemos verificar 

no percurso de nossa análise, como já dito anteriormente. 

 Também, optamos por selecionar os extratos que melhor apresentam os 

gestos didáticos fundadores, com o objetivo de melhor organizar os dados e dar 

clareza às análises e interpretações. A análise dos gestos didáticos fundadores nos 

permitiu observar o agir docente no momento do ensino-aprendizagem do gênero 

resenha no contexto geral (em sociedade). Embora a professora tivesse interesse 
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em explicar a resenha na esfera acadêmica, até o ponto da gravação, a professora 

explicitou a resenha na esfera social.  

É perceptível que os gestos didáticos fundadores vão emergindo de 

intervenções didáticas provocadas pela professora, que parte de um objetivo 

definido para sua aula (ensinar o gênero resenha acadêmica) e conhece o percurso 

a ser percorrido (apresentar a estrutura da resenha no contexto geral e resenha 

acadêmica).  

 Também verificamos que foram expressivas as ocorrências dos gestos 

didáticos fundadores de criação da memória, presentificação, focalização, regulação 

e institucionalização. Não ocorreram os gestos didáticos fundadores de formulação 

de tarefas, como dissemos. Os gestos didáticos fundadores de implementação de 

dispositivos didáticos ocorreram com menor frequência. A partir da não ocorrência 

dos gestos didáticos fundadores de formulação de tarefas e dos de implementação 

de dispositivo didático, dois gestos que se interrelacionam, foi possível inferir que a 

aula se desenvolveu com gestos centrados no agir docente, em maior grau; e em 

menor grau, no agir do aluno. Este é um índice importante que pode ser levado em 

consideração para revelar o processo de ensino-aprendizagem.  

 

 

5.4.1.1   Presentificação e implementação do dispositivo didático  

 
Excerto 25 
(Turno 4) PROFESSORA eu pretendo trabalhar com vocês resenha// 
E aí eu começo a trabalhar/ aqui na lousa/ e eu gostaria de fazer o 
seguinte: como eu vou construir com vocês? Eu gostaria/ na 
verdade/ de construir com vocês a noção/ o conceito de 
resenha// E/ com ele/ eu também vou falar sobre resumo// Não há 

como falar sobre resenha sem falar sobre resumo// 

 

 A professora começa a aula com o gesto didático fundador de 

presentificação do objeto de estudo. Além disso, já define o dispositivo didático que 

fará uso: a lousa, gesto didático fundador de implementação de dispositivo 

didático, negritado no exemplo acima. A professora informa aos alunos que 

construirá com eles a definição de resenha, com o objetivo claro de envolvê-los na 

aula. Entendemos que não podemos ir rotulando todos os gestos como “este” ou 

“aquele”, mas poderíamos inferir que quando o professor confere responsabilidade 
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ao aluno na construção do seu conhecimento, este também pode ser entendido 

como um gesto didático fundador de (co)responsabilidade no processo de ensino-

aprendizagem.  

 

Excerto 26 
(Turno 4) PROFESSORA Eu gostaria/ na verdade/ de construir 
com vocês a noção/ o conceito de resenha// 

 

 Diferente da aula na sala 1, em que a professora utilizou o gesto didático 

fundador de utilização da memória, nesta sala a professora começa por presentificar 

o objeto e informa que será conteúdo da prova, enfatizando, assim, a importância de 

o aluno prestar atenção na aula. 

 

 

5.4.1.2   Gesto didático fundador de implementação de dispositivo didático do 

aluno 

 

Excerto 27 
(Turno 6) PROFESSORA Eu prefiro que você use o Caderno/ 
então/ tudo bem? Por isso que eu disse: “Abre o Caderno.” E/ eu 

gostaria que vocês estivessem bem concentrados/ porque a gente 
vai construir aqui alguns conceitos// A resenha/ onde é que ela 
circula? Circulação da resenha. 
(7) [Escreve na lousa] 

 

 A professora define o uso do seu dispositivo didático (a lousa), para, em 

seguida, definir o dispositivo didático do aluno (o caderno).  

 Ao que nos parece, como o objetivo da aula é ensinar resenha acadêmica 

com o objetivo final de aplicação do que foi entendido em questões de prova, 

percebemos que a objetividade no percurso dos conteúdos temáticos que vão sendo 

hierarquizados é maior e mais pontual do que o que ocorreu na sala 1, que tinha 

como objetivo aplicar os conhecimentos obtidos em resenha na vivência dos alunos 

em uma situação comunicativa. 
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5.4.1.3  Focalização do objeto 

 

 Pela razão já apresentada anteriormente, em relação ao direcionamento dado 

à aula, pela professora, esta passa à delimitação do objeto, ou seja, produz gestos 

didáticos fundadores de delimitação. Tais gestos focalizam as dimensões 

ensináveis da resenha, à sua decomposição e exposição ao estudo. 

 

Excerto 28 
(Turno 8) PROFESSORA: A resenha circula tanto em sociedade/ 
e na universidade// Geralmente/ a gente não tem muita dúvida/ 

muito problema com a resenha na sociedade/ mas haverá alguns 
problemas na universidade/ porque quando o texto surge na 
universidade/ ele surge junto com a formatação do trabalho 
acadêmico// Dessa questão vocês não vão poder  
 
(Turno 11) PROFESSORA: Em sociedade a resenha vai aparecer 
em jornais e revistas// O objetivo da resenha é sempre dar 
conhecimento de algo a alguém// Esse algo... Esse algo pode estar 

dentro da universidade ou pode estar dentro da sociedade// Esse 
alguém então pode ser um ser universitário/ ou como pode ser um 
ser aí social//  
(Turno 12) PROFESSORA Se a resenha ela dá conhecimento de 
algo a alguém/ vamos ver em sociedade como é essa resenha/ para 
que serve essa resenha// Eu vou pegar alguns exemplos// O objeto 
da resenha – o objeto/ não é mais objetivo... O objeto da resenha é 
sempre algo apreciável// “Ora/ de que maneira algo apreciável?” 
Algo que você possa apreciar// Em sociedade/ esse algo apreciável é 
um filme/ por exemplo/ uma peça teatral/ ou ainda uma música/ ainda 
um restaurante/ ou ainda um bom vinho// “Nossa! Então o que é uma 
resenha?” 

 

 Assim, vemos, no turno 8, que a professora apresenta a esfera de circulação 

da resenha; já no turno 11 a professora apresenta o objetivo da resenha. No turno 

12, a professora explica o objeto da resenha. Esses gestos vão decompondo as 

dimensões do gênero resenha. 

  

Excerto 29 
(Turno 18) PROFESSORA: Estrutura da resenha// A resenha 
apresenta uma estrutura mais ou menos fixa/ que é: parte A/ a 
parte B e a parte C//  
(Turno 19) PROFESSORA: Na parte A você tem a descrição 
técnica... Ô/ meninas/ vamos parar de conversar aí/ em nome de 

Deus!  
 
(Turno 21) PROFESSORA: Na parte B/ você vai ter o resumo e na 
parte C você tem avaliação crítica. 
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 Nos turnos 18 a 21, a professora apresenta a estrutura da resenha, nas 

partes que elegeu para o estudo: A, B e C, descritas no extrato. 

 

 

5.4.1.4   Criação de memória didática 

 

 Há, em muitos momentos da aula, ocorrências onde a professora evoca a 

memória dos conteúdos que já foram ensinados. Assim, o gesto que emerge é o 

gesto didático fundador de criação de memória didática. Vejamos os exemplos a 

seguir. 

 

Excerto 30 
(Turno 1) PROFESSORA: Agora que o negócio vai ferver! Vocês se 
lembram quando nós aprendemos resumo? Lembram-se? 
Lembra lá/ pro trabalho acadêmico? 
(Turno 2) ALUNOS: Sim. 
(Turno 3) PROFESSORA: Eu dizia assim: vamos textualizar o seu 
resumo// Vamos tirar o resumo do trabalho acadêmico/ e me digam/ 
por favor/ qual é objetivo do resumo lá no trabalho acadêmico// 
Quem se lembra? 

 

Entendemos que convocar a memória do aluno sobre o que aprendeu em 

outras aulas é importante, porque faz ponte entre o que o aluno já sabe e o novo 

conteúdo. Nesse sentido, o objetivo da professora é fixar conhecimentos. 

 

 

5.4.1.5   Regulações para o aprendizado 

 

 Durante o processo de ensino-aprendizagem, o professor cria oportunidades 

para mensurar o que o aluno sabe. Assim, o gesto didático fundador de regulação 

marca bem esse movimento didático observável na interação com o aluno. 

 

Excerto 31 
(Turno 98) PROFESSORA: [...]Quem daqui já teve aquele 
problema de ler alguma coisa/ mesmo que seja pequena/ fechar 
e dizer assim: espera/ eu lembro o que eu li? Péra que eu vou 
lembrar! Já? 
(Turno 99) ALUNO: Já. 
(Turno 100) PROFESSORA: Dá aquele branco, não?...  
(Turno 101) ALUNO: Dá! 
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(Turno 102) PROFESSORA: Já/ ué[?][25’11]! No dia de prova 
mesmo/ você lê o negócio/ acabou de ler/ vai lá fazer a prova e dá 
um branco! Acontece isso? 
(Turno 103) ALUNO: Acontece. 
(Turno 104) PROFESSORA: E aí você diz assim: “Não é possível! 
Eu devo ter problema!”/ não é? “Eu devo ter caído do berço...” 
(Turno 105) ALUNO: Eu devo ter problema! 

 

 São observados os gestos didáticos fundadores de regulação, neste caso, 

gesto didático fundador de regulação interna, com o objetivo de obter 

informações, mesmo na brincadeira, sobre os conhecimentos que os alunos 

mobilizam sobre o ponto que a professora deseja ensinar.  

 Com relação ao gesto didático fundador de regulação local, no que se 

refere às avaliações feitas pelo professor na participação do aluno, encontramos 

alguns exemplos, expostos a seguir. 

 

Excerto 32 
(Turno 71) PROFESSORA: [...]Descrição técnica/ para uma 
resenha/ é dizer qual é o objeto// Se eu tenho/ no caso aqui livro/ eu 
vou fazer de que maneira? Como o apresentaria a descrição 
técnica desse livro? Vamos ver se vocês chegam... 

 
(Turno 73) ALUNO: [Comentário ininteligível] [17’43] 
(Turno 74) PROFESSORA: Fala/ que você disse, está certo! 
(Turno 75) ALUNO: Tá certo? 
(Turno 76) PROFESSORA: Tá! Fala! [Risos] 

 
(Turno 79) PROFESSORA: [...] Só me diga o elemento mais 
“assim” que você apresentaria esse livro? 
(Turno 80) ALUNO: Nome. 
(Turno 81) PROFESSORA: Nome... Exatamente. 
(Turno 82) ALUNO: Autor. 
(Turno 83) PROFESSORA: [...] Como se faz a referência 
bibliográfica dele? 
(Turno 84) ALUNO: O nome do autor? 
(Turno 85) PROFESSORA: Isso! O nome do autor//  

 

 A regulação entendida como local é feita de maneira que a professora avalie 

o que os alunos desenvolvem sobre os conhecimentos, no momento do ensino-

aprendizagem de um determinado objeto de estudo. As avaliações positivas do 

professor fazem parte dessa regulação, entendidas como gestos didáticos 

fundadores de regulação local, importantes no direcionamento do aluno para que 

ele perceba se está no caminho certo da fixação de um conhecimento.  
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5.4.1.6  Institucionalizar para fixar 

 

 O gesto didático fundador de institucionalização para o estudo da 

resenha, nesta sala, foi um dos mais ocorrentes. Observamos que a professora 

pautou sua aula na exposição oral do objeto de ensino; vez ou outra a professora 

utilizou a lousa e quando o fez foi para apresentar esquemas do objeto de estudo. 

Observamos que cada vez mais a professora fazia alusão a diferentes objetos 

passíveis de serem resenhados. Dessa forma, com o objetivo de fixação do saber, 

cada vez mais eram elaboradas generalizações sobre o objeto de ensino. Essas 

generalizações, que formam os gestos didáticos fundadores de institucionalização, 

envolvem informações sobre outros objetos possíveis de serem resenhados, como 

foi o caso, por exemplo, da alusão feita à resenha de bares, restaurantes, baladas, 

vinhos, filmes e obra literária. Vejamos alguns exemplos. 

 

Excerto 33 
(Turno 13) PROFESSORA: Resenha é um texto que/ em 
sociedade/ aparece muito em jornal// Lá no lazer vocês já 
escolheram filme a partir das resenhas/ a partir daqueles textos 

pequenos que te informam uma descrição técnica/ ou seja/ quem é 
ou quem são os autores – os atores/ melhor dizendo –/ quem é o 
diretor/ onde foi rodado o filme// Depois você tem um resumo bem 
breve do filme/ sem contar o final/ e depois você tem uma avaliação// 
Uma bombinha significa que o filme é ruim/ uma carinha sorrindo ou 
estrelinha significa que o filme é bom// A revista Veja ela traz 
resenhas ali de bares/ de baladas/ de restaurantes// Vocês já 

viram essa revista? 
 
(Turno 154) PROFESSORA: Critérios de análise// Esses critérios de 
análise/ eles devem ser primeiro pensados pra você saber que tipo 
de avaliação você vai fazer// Eu vou dar um exemplo// Se eu tenho 
um livro para eu fazer uma análise/ eu posso falar/ em primeiro 
lugar/ sobre o título. 

 
(Turno 156) PROFESSORA: Título e obra// Obra é o escrito/ né? É o 
que tá dentro/ escrito// A relação... A relação... Por exemplo/ os 
livros de literatura... Existe um livro de literatura “Lucíola”// Acho 

que vocês devem ter ouvido falar// Esse livro/ “Lucíola”/ ele não tem/ 
não apresenta nenhuma personagem dentro que tenha o nome de 
Lucíola// Nenhuma! A história vai falar sobre o quê? 
 
(Turno 198) PROFESSORA: Eu já li uma resenha de um filme/ 
aquele filme “Um dia depois de amanhã”// Vocês assistiram a 

esse filme? 
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 Com os gestos didáticos de institucionalização, o professor leva os alunos 

a observarem o objeto de estudo, em nosso caso, de forma imagética, ou seja, 

procura na memória do aluno as imagens que ele guarda sobre o objeto de estudo, 

que, por vezes ele não sabe denominar, mas conhece. Este movimento nos faz 

pensar que se o professor dispusesse de dispositivos didáticos como vídeos que 

pudessem presentificar o objeto sobre o qual ele declina, o processo de ensino-

aprendizagem poderia ser muito mais enriquecido, não mais com imagens mentais, 

mas com imagens visuais. Certamente, isso já ocorre em muitas escolas brasileiras, 

mas nos referimos a dispositivos didáticos que estejam à disposição de professores 

e alunos sem que estes tenham que ser descritos em planos de aula, engessados 

em projetos, mas na emergência de uma determinada situação imprevista em sala 

de aula. Entendemos que o que “plastifica” muito as aulas, em qualquer nível, são, 

por exemplo, as previsões provenientes das prescrições de planos de aula, tema 

sobre o qual não nos aprofundaremos. 

 

 

5.4.2   Gestos didáticos específicos 

 

 São gestos didáticos específicos, como já dissemos, os gestos verificados 

nas ações de um professor de uma determinada disciplina. Esses gestos são 

característicos no ensino-aprendizagem de um objeto de ensino específico, em 

nosso caso, a resenha acadêmica. Ressaltamos que a gravação da aula da sala 2 

não se estendeu, pelos motivos já apresentados, ao ensino da resenha na esfera 

universitária, ou seja, focalizar a resenha acadêmica, o que ocorreu posteriormente. 

Por essa razão, utilizaremos a denominação resenha e consideramos aquelas que 

circulam na esfera social: revistas, jornais, etc. Também ressaltamos que 

destacamos a mesma estrutura básica para o ensino da resenha, tanto a acadêmica 

como a de circulação em sociedade. 

 Assim, em relação aos gestos didáticos específicos, identificamos cinco 

materializações desses gestos nas ações da professora, sendo que o quarto  gesto, 

o gesto didático específico de focalizar a estrutura da resenha, foi decomposto em 3 

aspectos e o quinto gesto, apresentado em quatro aspectos. Assim, relacionamos: 

1) gesto didático específico de focalizar a esfera de circulação da resenha; 2) gesto 
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didático específico de focalizar o objetivo do gênero resenha acadêmica; 3) gesto 

didático específico de apresentar o suporte que contém o gênero resenha; 4) Gesto 

didático específico de focalizar a estrutura da resenha: a) descrição técnica; b) 

resumo; c) avaliação crítica; 5) Gesto didático específico de: a) diferenciar; b) 

comparar; c) focalizar emissor da resenha; d) estabelecer critérios de análise. Por 

fim, apresentamos nossa  interpretação sobre os gestos que consideramos gestos 

de aprendizagem. 

 Os gestos didáticos específicos vão emergindo ao longo do processo de 

ensino-aprendizagem da resenha e são movimentos intencionais do professor em 

delimitar e desconstruir as dimensões ensináveis do gênero, focalizando essas 

dimensões em um movimento que verificamos crescente, com relação ao gênero 

resenha.  

 A seguir, apresentaremos alguns exemplos, destacando os gestos didáticos 

específicos identificados e, ao final, como já dissemos, os gestos de aprendizagem. 

 

 

5.4.2.1  Gesto didático específico de focalizar a esfera de circulação da resenha 

 

 Em relação ao objeto de estudo gênero resenha, observamos o gesto 

didático específico de focalizar a esfera de circulação da resenha. Esse gesto é 

relativo ao gesto didático fundador de delimitação. Assim, a professora explica a 

esfera de circulação da resenha, procurando estabelecer contato com o que o aluno 

já conhece, de forma a fixar conhecimento novo a partir da focalização dessa 

dimensão. Vejamos um exemplo. 

 

Excerto 34 
(Turno 11) PROFESSORA: Em sociedade a resenha vai 
aparecer em jornais e revistas// O objetivo da resenha é sempre 
dar conhecimento sobre algo a alguém// Esse algo... Esse algo pode 
estar dentro da universidade ou pode estar dentro da sociedade// 
Esse alguém então pode ser um ser universitário/ ou como pode ser 
um ser aí social// 
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5.5.2  Gesto didático específico de focalizar o objetivo do gênero em estudo 

 
Excerto 35 
(Turno 11) PROFESSORA: Em sociedade a resenha vai aparecer 
em jornais e revistas// O objetivo da resenha é sempre dar 
conhecimento sobre algo a alguém// Esse algo... Esse algo pode 

estar dentro da universidade ou pode estar dentro da sociedade// 
Esse alguém então pode ser um ser universitário/ ou como pode ser 
um ser aí social// 

 

 Falar sobre objetivo de um determinado gênero é também explicar uma das 

dimensões ensináveis desse gênero. Ao se focalizar o objetivo do gênero também 

se estabelece coerência entre o objeto de estudo e o olhar do aluno. 

 

 

5.5.3   Gesto didático específico de apresentar o suporte que contém o gênero 

resenha 

 

Excerto 36 
(Turno 13) PROFESSORA: Resenha é um texto que/ em 
sociedade/ aparece muito em jornal// Lá no lazer vocês já 
escolheram filme a partir das resenhas/ a partir daqueles textos 
pequenos que te informam uma descrição técnica/ ou seja/ quem é 
ou quem são os autores – os atores/ melhor dizendo –/ quem é o 
diretor/ onde foi rodado o filme// Depois você tem um resumo bem 
breve do filme/ sem contar o final/ e depois você tem uma avaliação// 
Uma bombinha significa que o filme é ruim/ uma carinha sorrindo ou 
estrelinha significa que o filme é bom// A revista Veja ela traz 
resenhas ali de bares/ de baladas/ de restaurantes// Vocês já 

viram essa revista? 

 

 O reconhecimento do suporte, que é um meio físico onde se encontra uma 

resenha, é importante porque estabelece coerência com o que o aluno já conhece, 

já viu, mas, em alguns casos, desconhece o nome do gênero, ainda que reconheça 

seu uso. 
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5.5.4   Gesto didático específico de focalizar a estrutura da resenha 

 

Excerto 37 
(Turno 16) PROFESSORA: Então a gente vai ter resenhas sempre 
de algo apreciável// A resenha ela tem uma estrutura fixa. 
(Turno 17) [Escreve na lousa] 
(Turno 18) PROFESSORA: Estrutura da resenha// A resenha 
apresenta uma estrutura mais ou menos fixa/ que é: parte A/ a 
parte B e a parte C//  
(Turno 19) PROFESSORA: Na parte A você tem a descrição 
técnica... Ô/ meninas/ vamos parar de conversar aí/ em nome de 

Deus!  
 
(Turno 21) PROFESSORA: Na parte B/ você vai ter o resumo e 
na parte C você tem avaliação crítica. 

 

 Optamos, como já dissemos, por apresentar a resenha, como objeto de 

estudo, nas partes constitutivas mais básicas e, didaticamente, defini-las (Partes A – 

descrição técnica, Parte B - resumo e Parte C – avaliação crítica) para que o aluno 

reconhecesse essa estrutura em resenhas nos diversos contextos, realizadas com 

objetos diferentes (filme, livros, restaurantes, etc.). Vejamos como essas partes 

foram descritas na emergência dos gestos didáticos específicos. 

 

a) Gesto didático específico de focalizar a descrição técnica 

 

Excerto 38 
(Turno 89) PROFESSORA: Aqui/ o título do livro// Depois/ o que 
viria aqui? Você põe o ponto// Aqui viria o local// Onde foi 
elaborado isso daqui? Embora não tenha/ a gente põe “São 
Paulo”/ dois pontinhos/ e editora// A editora/ aqui não aparece/ 
mas a gente tem lá// [Comentário ininteligível][20’04]// Existe 
data? Existe// 2013// 2013/ e ponto// Ô pessoal/ referência de livro/ 

pelo menos até três autores/ vocês têm obrigação de saber/ porque 
se você guarda isso daqui/ você guardou já todos os outros/ até de 
artigo// Uma coisinha ou outra que esteja errado/ mas não está 
errado tudo// Então/ a descrição técnica é somente o nome do objeto 
lá// 

  

O termo “descrição técnica” muitas vezes leva o aluno para distante de uma 

definição plausível para ele, ou seja, o que deve ser feito na descrição técnica uma 

vez que, para cada objeto a ser resenhado, a descrição técnica é diferente. 
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b) Gesto didático específico de focalizar o resumo 

 

Excerto 39 
(Turno 98) PROFESSORA: Ô/ pessoal/ a principal técnica de 
resumo seriam as técnicas de afastamento// Isso aqui é a 
primeira coisa que você deve utilizar// E quais são elas? Isso 
que muitos usaram no trabalho escrito// “Para o autor... 
Segundo o autor... De acordo com o texto...” Ou ainda: “O autor 
descreve...” Tá? Esses verbos aqui/ descrever (tem lá na sua 

apostila) esses daqui a gente chama de “verbos do dizer da ação do 
autor.” Novidade? Novidades// Então/ na verdade/ como é que nós 
faríamos aqui? Vejam bem/ se eu dei as dicas aí do que são as 
técnicas de afastamento/ lembra quando você colocava o 
primeiro parágrafo/ o segundo e o terceiro não/ depois coloca 
um pedacinho/ e depois a conclusão// Você formava o texto que 
nem era seu/ nem era do autor mais! E aí na verdade você se 
apoderava desse texto/ que seria o texto original// Aquilo que 
vocês diziam lá no passado: “Professora/ é pra fazer resumo?” / 
“É?” É com as minhas próprias palavras?” Lembram disso/ dessa 
pergunta? Resumo é/ sim/ feito com as próprias palavras da 
gente/ só que é com a ideia do outro/ e técnicas de afastamento// 
Então/ observem// Nesse sentido/ vamos imaginar que eu tenho um 

texto qualquer// [...] 

 

 A professora, ao explicar o resumo, parte integrante de uma resenha, 

relembra aulas anteriores em que explicou: técnicas de afastamento entre o autor do 

texto original e a pessoa que vai resumi-lo; uso de verbos empregados no resumo, 

que definem as ações do autor; conceitos que não eram novidade aos alunos.  

 

c) Gesto didático específico de focalizar a avaliação crítica 

Com relação à avaliação crítica, pensamos ser necessário, antes, explicar ao 

aluno o que é avaliar criticamente um objeto passível de se resenhar. Vejamos um 

exemplo.    

 

Excerto 40 
(Turno 140) PROFESSORA E aqui/ agora/ a gente chega então na 
resenha// Se a resenha apresenta a parte A/ que é a descrição 
técnica/ a [parte] B/ que é o resumo/ a [parte] C é avaliação crítica// 
Agora/ quando eu faço avaliação crítica...  
(141) PROFESSORA Aliás/ crítica... Muita gente acha que fazer 
crítica é sempre falar mal/ e criticar não é falar mal// Criticar nem 
sempre é falar mal// Criticar é você analisar segundo os critérios 
que você levanta// Vamos supor que eu vá analisar essa cadeira/ 
vou fazer uma análise sobre essa cadeira/ eu preciso levar 
elementos pra análise da cadeira/ como, por exemplo: eu posso 
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falar da cadeira pela sua ergonomia/ ou seja/ ela é confortável 
ou não/ ou eu posso falar sobre o material/ é durável ou não. 

 

 Ao demonstrar como um objeto pode ser avaliado com criticidade, a 

professora procura chamar atenção dos alunos para as características do objeto, 

que podem ser levantadas como critérios de análise 

 

 

5.4.3  Outros gestos didáticos específicos 

 

 É muito comum, quando se ensina resenha, que o aluno confunda resumo e 

resenha. No processo de ensino são verificados gestos didáticos específicos que 

recaem sobre essa questão. Vejamos um exemplo. 

 

a) Gesto didático específico de diferenciar 

 

Excerto 41 
(Turno 65) PROFESSORA Mas/ vamos ver// Imaginando que eu 
vou fazer uma resenha sobre esse livro// Aliás/ quando a gente fala 
em resenha/ estamos falando em resumo também// E aí o aluno 
diz assim: “Resenha e resumo é a mesma coisa?” Não// A 
resenha ela é diferente do resumo/ embora a resenha contenha 
resumo// A resenha ela apresenta a parte A/ que é a descrição 
técnica/ ela apresenta a parte B/ que é o resumo/ e apresenta a parte 
[...] 
 
(Turno 72) PROFESSORA Então a diferença entre o resumo e a 
resenha está para que o resumo não aparece avaliação crítica/ 
enquanto a resenha aparece avaliação crítica// Então vamos 
mostrar como seria uma resenha/ se nós a fizéssemos/ da primeira 
folha aí do caderninho de atualidades// Então está me dizendo que/ 
para que eu tenha a resenha/ eu preciso apresentar a descrição 
técnica// Descrição técnica/ para uma resenha/ é dizer qual é o 
objeto// Se eu tenho/ no caso aqui livro/ eu vou fazer de que 
maneira? Como o apresentaria a descrição técnica desse livro? 
Vamos ver se vocês chegam... 

 

 Focalizar diferenças entre gêneros parecidos é também uma forma de fixar o 

conhecimento do aluno sobre um gênero.  

 

b) Gesto didático específico de comparar 
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Excerto 42 
(Turno 66) PROFESSORA: Vamos parar as duas! [O resumo 
apresenta] a descrição técnica/ apresenta o próprio resumo/ mas a 
avaliação crítica não apresenta// Avaliar criticamente significa/ aqui/ 
você ser subjetivo// O que é ser subjetivo? Vocês se lembram/ lá no 
1º/ 2º grau/ que a professora de Português dizia assim: “Encontre o 
sujeito da frase.” 

 

 Na mesma linha do diferenciar, está o gesto didático específico de comparar. 

O movimento de comparação na resenha torna-se claro, uma vez que há uma ação 

muito semelhante na escrita da resenha, que é a escrita de um resumo. As 

comparações e as diferenciações que podem ser feitas com relação ao gênero 

resenha sempre renderam muitas pesquisas, além de dispositivos didáticos sobre o 

tema.  

 

c) Gesto didático específico de focalizar emissor da resenha 

 

Excerto 43 
(Turno 139) PROFESSORA: Uma outra pessoa/ não é você que 
está... Então/ aquele que leu o resumo/ sabe que este resumo veio 
de um texto original// Tudo bem? Esse texto original/ nós sabemos 
que/ originariamente/ tinha um outro autor e que/ hoje/ esse 
resumo ele é seu/ é a interpretação/ é o resumo que você dá do 
texto que você leu// Está dando pra entender? Aquele que quer ler o 

texto na íntegra ele vai no texto original// Aquele que quer ter 
passagens/ pinceladas rápidas/ ele lê o seu resumo. 

 

 A professora focaliza o emissor da resenha e lhe atribui um papel. 

Entendemos que o gesto didático específico de focalizar o emissor da resenha é 

fundamental, porque coloca o aluno dentro de um contexto, atribui a ele papel de 

resenhista e lhe fornece parâmetros sobre o contexto de produção da resenha: 

quem é o emissor, qual o papel social que ele desempenha diante do receptor, em 

que contexto o emissor está inserido. 

 

 

d) Gesto didático específico de estabelecer critérios de análise 

  

Excerto 44 
(Turno 154) PROFESSORA: Critérios de análise// Esses critérios 
de análise/ eles devem ser primeiro pensados pra você saber 
que tipo de avaliação você vai fazer// Eu vou dar um exemplo// 
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Se eu tenho um livro para eu fazer uma análise/ eu posso falar/ 
em primeiro lugar/ sobre o título. 

 
(Turno 156) PROFESSORA: Título e obra// Obra é o escrito/ né? É 
o que tá dentro/ escrito// A relação... A relação... Por exemplo/ os 
livros de literatura... Existe um livro de literatura que se chama 

“Lucíola”// Acho que vocês devem ter ouvido falar// Esse livro/ 
“Lucíola”/ ele não tem/ não apresenta nenhuma personagem dentro 
que tenha o nome de Lucíola// Nenhuma! A história vai falar sobre o 
quê?  
(Turno 157) PROFESSORA: A história é sobre uma prostituta/ e 
ela se apaixona pelo cliente e/ os dois começam a namorar/ e ele 
atira daquele brejo onde ela morava/ daquele... daquele mar de 

lama onde ela estava/ e leva-a para casa// Só que ela morre por uma 
doença e ele fica muito triste// E ela tá grávida... E/ enfim/ a história 
é bacaninha. 

 

 Observamos que a nova dimensão focalizada pela professora também 

procura decompor o objeto, agora sob a ótica do levantamento que a professora 

apresenta sobre o objeto: livro de literatura. Ao fazer o levantamento dos critérios de 

análise, trabalha-se também com o domínio que o resenhista deve ter sobre o objeto 

a ser resenhado e que tipo de levantamento ele fará, que deve ser pautado em 

conhecimento sobre o objeto.  

 

 

5.5   Interpretação dos Gestos de Aprendizagem 

 

 Os gestos que postulamos por gestos de aprendizagem, nesta sala, 

ocorrerram de forma mais tímida do que o que foi observado na sala 1. Da mesma 

forma, consideraremos a interpretação dos gestos de aprendizagem, como já 

dissemos, pela materialização dos movimentos dos alunos, expressos em gestos 

que emergem em diálogo com o agir docente. Esses gestos coletivos de 

aprendizagem, que emergem em resposta à didatização no processo de ensino-

aprendizagem do objeto de estudo, podem nos oferecer indícios de fixação do 

saber, pelo aluno. São coletivos, pois, na maioria das vezes, as respostas dos 

alunos surgem de vários cantos da sala, de diferentes alunos e formam o que 

também consideramos ser um saber fixado e coletivo, como já dissemos. 

Assim, orientados pelos gestos didáticos específicos do professor, os gestos de 

aprendizagem emergem em um movimento cadenciado. Vejamos nossa 
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interpretação dos gestos de aprendizagem, que pode ser observada em uma 

sequência.  

 

Excerto 45 
(Turno 23) PROFESSORA: Agora que o negócio vai ferver! Vocês 
se lembram quando nós aprendemos resumo? Lembram-se? 
Lembra lá/ pro trabalho acadêmico? 
(Turno 24) ALUNOS: Sim. 

(Turno 25) PROFESSORA: Eu dizia assim: vamos textualizar o seu 
resumo// Vamos tirar o resumo do trabalho acadêmico/ e me digam/ 
por favor/ qual é objetivo do resumo lá no trabalho acadêmico// 

Que se lembra? 
(Turno 26) ALUNOS: Trazer todas as informações do trabalho. 

 
(Turno 29) PROFESSORA: Muito bem! Trazer todas as 
informações que o leitor possa encontrar no seu trabalho// 
Lembra disso? Por isso que o seu resumo começava: “Esse trabalho 
de pesquisa tem por objetivo...”  
(Turno 36) PROFESSORA: Aí/ aquele texto que você trouxe/ de 
quem que é? 
(Turno 37) ALUNOS: Do autor. 
(Turno 38) PROFESSORA: Que autor? 
(Turno 39) ALUNOS: Do livro. 
(Turno 40) PROFESSORA: O autor do livro// Quem que 
escreveu o resumo? 
(Turno 41) ALUNOS: Você! 
(Turno 42) PROFESSORA: Eita! Então não pode mais ser o autor 
do livro// Então o dono do resumo é você/ só que você fez o 
quê? 
(Turno 43) ALUNOS: Um recorta e cola. 

 
(Turno 121) Eu tenho aqui um livro na minha mão/ e eu digo pra 
vocês assim: “Resumam aqui esse livro.” Qual seria a forma mais 
inteligente de você segmentar/ dividir/ separar esse livro pra 
você resumir?  
(Turno 122) ALUNA: Por capítulo? 
(Turno 123) PROFESSORA: Por capítulo// Muito bem// Ótimo! 

Então você levaria uma estratégia pra fazer o resumo/ que seria 
inteligentemente... Parabéns! Você dividiria ele pelos capítulos/ 
olhando cada capítulo/ e faria o resumo// Exatamente. 
(Turno 124) E se você tiver um texto menor? 
(Turno 125) ALUNOS: Por parágrafo. 
(Turno 126) PROFESSORA: Ótimo! Por parágrafo// Muito bem/ 
querida!  

 

Afirmamos que é possível observar os gestos de aprendizagem na 

emergência dos gestos didáticos específicos e estes são verificados no momento em 

que os alunos vão reconstruindo o objeto em estudo. Nesse caso, os alunos 

reconstroem um conteúdo ensinado anteriormente, o resumo. Os alunos vão, 
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orientados pelo professor, reconstruindo o objeto de estudo coletivamente, o que 

pode revelar a fixação de um determinado saber.  
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6. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS: SALA 3 

 

Sendo a linguagem o elemento fundador das práticas 
sociais, é quase impossível querer construir objetos de 
investigação que não levem em conta as necessidades 
da vida humana. Talvez esse seja o maior compromisso 
(e desafio) da pesquisa na contemproraneidade: 
envolver-se com as dificuldades reais, vivenciadas por 
sujeitos reais nas suas práticas diárias. 
 

(MEDRADO, 2011, p.23) 

 

 

 Nesta macro seção, apresentaremos e discutiremos os resultados, as 

análises e a interpretação dos resultados obtidos na sala 3, no contexto da pós-

graduação. 

Dividimos a seção em 6 partes: contexto de produção, plano global dos 

conteúdos temáticos da aula na sala 3, resultados das análises da sinopse da aula 

na sala 3, resultado das análises dos gestos didáticos fundadores observados na 

aula da sala 3, resultado das análises dos gestos didáticos específicos da aula na 

sala 3, resultado da interpretação dos gestos de aprendizagem da aula na sala 3.   

 

 

6.1   Contexto de Produção:  aula da sala 3 

 

 A aula realizou-se em uma IES, com uma turma da pós-graduação em 

Psicopedagogia, em uma universidade particular, no período noturno, em Santana 

do Parnaíba, cidade do interior de São Paulo. A sala contava com 09 alunas. O 

objetivo da aula era triplo: 1) ler uma resenha acadêmica; 2) discutir conteúdo da 

resenha, alinhado aos conteúdos da disciplina; 3) elaborar uma resenha acadêmica. 

 Para a aula do dia 31 de outubro de 2013, a professora levou para a sala de 

aula e distribuiu às alunas dois conjuntos de textos: 1) resenha acadêmica com o 

título: Resenha crítica do artigo: Abordagem Gestáltica e Psicopedagogia: um olhar 

compreensivo para a totalidade criança-escola, escrito por Marcus Deminco e 2) o 

artigo original que resultou na resenha. O texto original tinha por objetivo estabelecer 

ligação entre a abordagem gestáltica e a psicopedagogia. O tema abordado na 

resenha acadêmica era tema que correspondia aos conteúdos da disciplina. Como o 

http://artigos.psicologado.com/resenhas/resenha-cr%C3%ADtica-do-artigo-abordagem-gest%C3%A1ltica-e-psicopedagogia-um-olhar-compreensivo-para-a-totalidade-crian%C3%A7a-escola
http://artigos.psicologado.com/resenhas/resenha-cr%C3%ADtica-do-artigo-abordagem-gest%C3%A1ltica-e-psicopedagogia-um-olhar-compreensivo-para-a-totalidade-crian%C3%A7a-escola
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objetivo da aula era ensinar resenha acadêmica, focalizaremos somente o objeto de 

estudo da aula, a resenha acadêmica, e não o artigo que gerou a resenha 

acadêmica.    

 A disciplina que a professora ministrava, como já dissemos, era Linguagem e 

aquisição da escrita. Em aula anterior, a professora já havia discutido com as alunas 

uma prática de leitura que conheceu com sua orientadora no doutorado, Profa Dra 

Mara Sophia Zanotto. Como as alunas mostraram interesse em conhecer essa 

prática de leitura, a professora optou por fazer uma leitura inspirada em Zanotto 

(1995), a prática de leitura definida como “Pensar alto em grupo” e didatização do 

texto. Sobre essa prática de leitura não nos aprofundaremos neste estudo, pois não 

é nosso objetivo. A discussão sobre essa prática encantou as alunas. Ainda que o 

estudo sobre essa prática, para a professora-pesquisadora, fosse muito inicial, 

coube, nessa aula, o “Pensar alto em grupo”, porque se revelava uma forma de 

desenvolver leitura junto às alunas e, quem sabe no futuro, poderiam até fazer uso 

da mesma prática, em suas atividades profissionais como psicopedagogas. Essa era 

a expectativa das alunas.  

Dessa forma, se por um lado a professora tinha claros os três objetivos com 

sua aula: ler resenha acadêmica, discutir os conteúdos e escrever resenha 

acadêmica, iria utilizar para a leitura uma interpretação da prática de leitura “Pensar 

alto em grupo”, como discutida por Zanotto (1995).  

 O tempo de duração da aula foi de 1h10m09s. A aula foi realizada sem 

interrupções. A professora informou às alunas sobre a sua pesquisa e pediu 

autorização para gravação, recebendo consentimento de todas. A professora iniciou 

a gravação em áudio e a transcrição da aula é nosso objeto de análise. Professora e 

alunas sentaram-se em círculo e em nenhum momento a professora utilizou a lousa. 

As alunas, em determinados momentos, faziam anotações no próprio material 

entregue, ou seja, o impresso com a resenha acadêmica. A leitura foi feita em voz 

alta e houve revezamento entre a professora e as alunas. O texto era longo, o que 

requereu esforço e concentração para a leitura.  

 Leitura com a prática do “Pensar alto em grupo” foi definida pela professora 

como uma leitura reflexiva. Assim, as alunas tinham a liberdade de parar a leitura 

em qualquer momento que julgassem pertinente: ou por não terem entendido, ou por 

perceberem que poderiam estabelecer conexão com algo que já conheciam ou para 
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fazerem avaliações sobre o texto, reflexões. Dessa maneira, a professora procurou 

criar um clima de liberdade e descontração para que as alunas participassem.  

A professora escolheu, não aleatoriamente, a resenha acadêmica para leitura 

inicial e não o texto original, com a intenção de perceber se as alunas, após a leitura 

da resenha acadêmica, teriam interesse em ler o texto original. Antecipamos a 

resposta e afirmamos que sim. As alunas, ao final da longa leitura reflexiva da 

resenha acadêmica, revelaram interesse em ler o texto original. 

O percurso feito para o ensino-aprendizagem da resenha acadêmica na pós-

graduação foi, como explicitado, muito diferente do realizado na graduação, a 

começar pelo número infinitamente menor de alunos e pelo dispositivo didático de 

que dispúnhamos: a resenha acadêmica impressa e também o artigo original. Com 

isso, a professora deixou que o próprio objeto de estudo, a resenha acadêmica 

(definida como resenha crítica para o autor) e a leitura se materializassem e 

colocassem em evidência as dimensões perceptíveis para o ensino-aprendizagem. 

De alguma forma, o propósito era deixar emergir, pela leitura, a composição da 

resenha acadêmica. A intenção da professora era de que as alunas, com a leitura, 

fossem construindo, paralelamente, o conhecimento sobre a composição daquela 

resenha e, por conseguinte, no processo de ensino-aprendizagem, ao apreenderem 

as partes constituintes de uma resenha acadêmica, pudessem escrever sua própria 

resenha acadêmica, um dos objetos de avaliação final da disciplina. 

 

 

6.2  Plano Global dos Conteúdos Temáticos da Aula na Sala 3 

 

 Como já dissemos, apresentação da transcrição nas análises foi feita da 

seguinte maneira: a) Linhas: indicação das linhas transcritas e dos turnos 

enumerados em ordem crescente para cada gravação transcrita e elaborada 

separadamente para cada sala; b) extrato: seleção de um conjunto de turnos. 

Abaixo, apresentamos o plano global dos conteúdos temáticos segmentados em 

extratos.  
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Quadro 10: Plano global dos conteúdos temáticos da aula na sala 3 

Extrato 1: 
turnos 
1 a 10 

Conversa inicial e descontraída entre professora-pesquisadora e alunas 
fazendo alusão à data: 31 de outubro: O dia das bruxas. 

Extrato 2: 
turno 11 

Professora-pesquisadora apresenta o objetivo da aula e a estratégia de 
leitura que vai usar, ao final, a professora lança a pergunta a uma aluna que 
havia utilizado a estratégia discutida em sala com seus alunos e pergunta 
como foi. 

Extrato 3: 
turnos 
12 a 16 

Uma aluna explica como utilizou a estratégia seguida pelas interferências 
das outras alunas ampliando o que ela explicava. 

Extrato 4: 
turnos 
17 a 21  

Em conjunto, professora e alunas decidem a melhor maneira de colocarem 
em prática a leitura. 

Extrato 5: 
turnos 
22 a 32 

Professora apresenta a resenha acadêmica e pergunta se as alunas sabem 
o que é uma resenha acadêmica. As alunas passam a refletir sobre a 
questão em voz alta. Por fim, a professora apresenta o impresso com o texto 
original que ensejou a resenha acadêmica. 

Extrato 6: 
turno 33 

A aluna conclui que a resenha acadêmica deve ser feita sobre um objeto, no 
nosso caso, um artigo acadêmico. Por objeto entendemos aqui o texto 
original que ensejou a resenha acadêmica: o artigo original. 

Extrato 7: 
turnos\ 
34 a 37 

Professora chama atenção das alunas para que , à medida da leitura, façam 
levantamento sobre os aspectos que podem levantar, como: título do texto 
original, autores, credenciais dos autores, resumo que o resenhista 
apresenta sobre o artigo.  

Extrato 8: 
turnos 
38 a 43  

Leitura em voz alta pela professora 

Extrato 9: 
turno 44 

A professora para a leitura e pergunta se há alguma observação. 

Extrato 10: 
turnos 
45 a 73 

Há uma aluna psicóloga na sala que explica à aluna e seguida por outras 
alunas que ampliam a discussão. 

Extrato 11: 
turnos 
74 a 83 

A professora pergunta se há mais alguma observação e as alunas discutem 
questões tangenciais, mas importantes à prática de leitura definida a 
princípio. 

Extrato 12: 
turnos 

84 a 114 

A professora inicia discussão procurando orientar o olhar das alunas sobre a 
estrutura que pode ser percebida naquele texto a partir: de uma leitura 
holística identificando os títulos das seções, a ocorrência de citações. 

Extrato 13: 
turnos 

115 a 116 

Professora retoma a leitura 

Extrato 14: 
turno 117 

Professora chama atenção para a referência da citação feita na resenha 
acadêmica e constatam que não vem do texto original. 

Extrato 15: 
turnos 

118 a 134 

Numa discussão orientanda, as alunas chegam à conclusão de que para que 
o resenhista pudesse fazer resenha sobre o texto original ele ampliou 
pesquisa e foi comprovar o que as autoras do texto original haviam escrito. 
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Extrato 16: 
turno 

135 a 149 

Professora lembra  um objeto de ensino de aulas anteriores: citação e 
técnica para elaborar resumo, a pessoa do discurso em um resumo, o papel 
que desempenha.   

Extrato 17: 
turnos 

150 a 152 

Professora Retoma a leitura. 

Extrato 18: 
turno 153 

A professora interrompe a leitura e pergunta sobre a ação do autor 
resenhista naquele trecho. 

Extrato 19: 
turnos 

154 a 164 

A aluna interpreta a ação do autor da resenha, o autor faz uma crítica ao 
texto original seguida pelas outras alunas que observam a mesma coisa. A 
professora interpela: Se ele faz uma crítica, ele explica? Apresenta solução? 

Extrato 20: 
turno 165 

A aluna entende o objetivo da resenha do autor e busca saber se ele vai 
responder à expectativa dela. 

Extrato 21: 
turnos 

166 a 172 

A professora chama atenção para o fato de buscarem, com a leitura, se o 
autor resenhista responde às críticas que ele faz. 

Extrato 22: 
turnos 

173 a 179 

Aluna retoma a leitura 

Extrato 23: 
turnos 

180 a 187 

Professora e alunas interrompem a leitura e refletem sobre os dados que o 
autor apresenta, são gráficos. As alunas concluem que ele apresenta, em 
gráficos, algo que as autoras do texto original não apresentaram. 

Extrato 24: 
turno 188 

A professora pede às alunas que peguem o texto original para compararem: 
olharem o título.  

Extrato 25: 
turnos 

189 a 225  

As alunas iniciam o levantamento das seções que podem observar que 
compõem o texto original que é um artigo acadêmico: resumo, introdução, 
seções, considerações finais e referências. (Estrutura do artigo acadêmico 
original) 

Extrato 26: 
turno 226 

Professora pede que as alunas comparem os dois textos: a resenha e o 
texto original e verifiquem se os gráficos que eles apresentam são os 
mesmos. 

Extrato 27: 
turnos 

227 a 235 

Professora e alunas refletem sobre o aprofundamento que o resenhista faz 
na exposição da teoria e chegam à conclusão que o resenhista elabora 
mesmo uma crítica fundamentada em sua resenha. 

Extrato 28: 
turnos 

236 a 246 

Professora orienta o olhar das alunas para construírem o objetivo da resenha 
com a conclusão que tiraram até o momento. 

Extrato 29: 
turnos 

247 a 252  

Professora e alunas levantam características para identificação do papel do 
resenhista. 

Extrato 30: 
turnos 

253 a 270 

Professora e alunas discutem a esfera de circulação da resenha. 

Extrato 31: 
turnos 

271 a 281 

Distensão na aula: as alunas preveem a seriedade e a dificuldade que 
encontrarão ao elaborar uma resenha e brincam com a ideia. 
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Extrato 32: 
turnos 

272 a 303 

Professora e alunas discutem a crítica na resenha do autor fundamentada 
em suas argumentações, em suas pesquisas. 

Extrato 33: 
turnos 

304 a 324 

Professora retoma leitura e depois auxiliada pela aluna. 

Extrato 34: 
turnos 

325 a 426 

A professora chama atenção das alunas para, do ponto onde chegaram, 
voltarem ao início do texto e procurarem fazer levantamento sobre as seções 
que compõem a resenha acadêmica que têm em mãos: Título, autor, 
autoras, credenciais, resumo, conclusão crítica, etc.. 

Extrato 35: 
turnos 

427 a 447  

Professora e alunas refletem sobre a criticidade e a importância do 
conhecimento na ação da crítica. 

Extrato 36: 
turnos 

448 a 462 

A aluna expõe sua insegurança diante da tarefa de resenhar o que é seguida 
pelas colegas em discussão. 

Extrato 37: 
turnos 

463 a 465 

A professora retoma a leitura  

Extrato 38: 
turnos 

466 a 479  

A aluna psicóloga estimulada pela leitura faz relação entre seu conhecimento 
em psicologia e o texto, ampliando a discussão, interferência que a 
professora julga muito bem-vinda. 

Extrato 39: 
turno 480  

Professora retoma leitura e pergunta, ao final, qual teria sido o movimento do 
autor resenhista antes de elaborar o texto dele. 

Extrato 40: 
turnos 

481 a 506 

Alunas e professora elaboram a resposta fazendo reflexões sobre os 
movimentos do autor no texto: critica, amplia informação, deixa claro o 
objetivo, o autor resenhista conhece o texto original e tem conhecimento 
aprofundado sobre o assunto tratado. 

Extrato 41: 
turnos 

507 a 548 

A professora retoma o formato da aula que haviam estabelecido na prática 
de leitura reflexiva e leva as alunas a refletirem sobre a prática de leitura que 
haviam utilizado para ler a resenha e as leva a refletirem sobre os prós e os 
contra de um tipo de leitura como esta aplicada às crianças. As alunas fazem 
levantamento das sensações e descobertas que tiveram ao longo da aula 
que poderia servir para ajudarem seus alunos no campo da leitura ou 
ensinar aos professores a ensinarem. 

Extrato 42: 
turnos 

549 a 569 

Professora retoma a leitura e percebe, embora o adiantado da hora que 
ultrapassam o intervalo, mesmo assim continuam. Uma aluna interrompe a 
leitura e observa o tipo mais formal de linguagem que o autor utiliza. Além 
disso, as outras alunas, nesta linha de raciocínio, destacam a pessoa do 
discurso: 1ª pessoa do singular.  

Extrato 43: 
turnos 

570 a 613  

As alunas reconstroem as bases da resenha em relação ao papel que o 
resenhista desempenha, aos objetos passíveis de resenhar, esferas de 
circulação da resenha,  

Extrato 44: 
turnos 

614 a 618 

Professora retoma a leitura e, ao final da leitura, a professora pede para que 
uma aluna faça um resumo da aula que terminou. 

Extrato 45: 
turnos 

619 a 674 

As alunas retomam o que haviam visto, destacaram o que acharam 
interessante e reconstruíram a estrutura daquela resenha. 

Fonte: elaboração da autora 
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 Elaborado o plano global dos conteúdos temáticos que nos ofereceu uma 

macro visão sobre como os temas foram mobilizados e hierarquizados no processo 

de ensino-aprendizagem, passaremos à elaboração da sinopse.  

 

 

6.3   Sinopse da aula da sala 3 

 

 Nesta seção, apresentaremos a sinopse obtida a partir do plano global dos 

conteúdos temáticos. 

 

Quadro 11: Sinopse da aula da sala 3 

Sequência 1 Conversa inicial (Extrato 1: turnos 1 a 10)  

Sequência 2 Professora explica o objetivo da aula, expõe a estratégia que vai utilizar 
para a leitura, apresenta o objeto de estudo, distribui os textos e chama 
atenção para que as alunas intervenham durante a leitura. (Extratos 2 a 
9: turnos11 a 44)   

Sequência 3 Primeira interrupção da leitura para discussão de um termo do texto  
desconhecido pelas alunas. (Extrato 10: turnos 45 a 73)   

Sequência 4 Primeiro levantamento da composição da resenha acadêmica a partir da 
leitura total do texto (holística). (Extratos 11 2 12 : turnos 74 a 114) 

Sequência 5 Segundo levantamento de algumas características da resenha 
acadêmica: citação, resumo, pessoa do discurso, papel que o resenhista 
desempenha ao escrever a resenha. (Extratos 13 a 17: turnos 115 a 
152) 

Sequência 6 Interpretação, pelas alunas, da ação do dizer do autor na resenha e 
reflexão sobre a avaliação crítica que o resenhista elabora. (Extratos 18 
a 22: turnos 153 a 179) 

Sequência 7 Reflexão sobre a argumentação teórica utilizada pelo resenhista que 
sustenta sua crítica e comparação entre a resenha crítica e o artigo 
original. (Extratos 23 e 24: turnos 180 a 188) 

Sequência 8 Primeiro levantamento das principais características que compõem o 
texto original, o artigo: resumo, introdução, seções, considerações finais 
e referências. (Extrato 25: turnos 189 a 225) 

Sequência 9 Comparação visual entre o texto original, o artigo, e a resenha 
acadêmica e verificação sobre a exposição teórica que o autor faz em 
sua resenha, observação da avaliação crítica feita pelo resenhista e 
constatação do objetivo do resenhista e o papel que ele desempenha 
diante do texto original. (Extratos 30 a 33: turnos 253 a 324)   

Sequência 10 Terceiro levantamento das características da resenha acadêmica, objeto 
de estudo e retomada, das alunas, à discussão sobre a avaliação crítica 
do autor. (Extratos 34 e 35: turnos 325 a 447) 

Sequência 11 Alunas expõem e discutem a insegurança que sentem diante da tarefa 
que vislumbram diante da tarefa de resenhar um texto. (Extrato 36: 448 a 
462) 

Sequência 12 Discussão sobre o comportamento do resenhista antes de elaborar a 
resenha. O resenhista, segundo a interpretação das alunas: elabora uma 
avaliação crítica sobre o texto original, amplia as informações sobre o 
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assunto abordado, deixa claro seu objetivo com seu texto e conhece a 
fundo o texto original. (Extratos 37 a 40: turnos 463 a 506) 

Sequência 13 Professora retoma e inicia reflexão sobre o formato da aula que tinha, 
junto às alunas, estabelecido e elaboram, em voz alta, avaliação sobre a 
prática de leitura reflexiva que tinham utilizado. (Extratos 41 a 43: turnos 
507 a 613) 

Sequência 14 Resumo da aula na perspectiva das alunas e retomada da composição 
estrutural da resenha acadêmica. (Extratos 44 e 45: turnos 614 a 674) 

Fonte: elaboração da autora 

 

 Com a sinopse, que é um instrumento metodológico, pudemos concentrar os 

dados da pesquisa e transcrevê-los a fim de apreender as características que 

compõem o objeto de ensino e como este objeto funcionou em sala de aula. 

 Antes de iniciarmos a exposição e a interpretação das análises da sala 3, pós-

graduação, é importante apresentarmos algumas considerações que julgamos 

pertinentes, uma vez que a situação de ensino-aprendizagem nessa sala foi muito 

diferente do que ocorreu nas aulas na graduação. 

 O objeto de estudo era o mesmo: resenha acadêmica; porém, a 

implementação do dispositivo didático foi diferente. A professora levou à sala o 

conjunto impresso da resenha, objeto do estudo, e do artigo original, ou seja, o 

objeto sobre o qual o resenhista elaborou seu texto. Além disso, a professora utilizou 

uma prática de leitura reflexiva cujo conceito e prática vão se construindo, ao longo 

da aula, coletivamente. Vale ressaltar que é um grupo pequeno, nove alunas 

apenas, e essas alunas demonstram conhecimentos anteriores que foram utilizados 

como base para a aula, como, por exemplo, a estrutura de um artigo acadêmico, 

pois haviam, em outro módulo do curso, escrito um artigo. Esse conhecimento 

ajudou bastante na percepção e levantamento das partes estruturantes da resenha 

acadêmica que tinham em mãos. 

 Dessa forma, a aula iniciou-se com o estabelecimento dos critérios que a 

embasariam: uma prática de leitura reflexiva, atenção aos conteúdos do texto, 

conteúdo da disciplina e objetivo final de escrita de uma resenha acadêmica pelas 

alunas, para avaliação. 

 Foi interessante observar a preocupação das alunas em escrever a resenha 

acadêmica, pois achavam que seria difícil assumir o papel de resenhistas na 

avaliação crítica e no conhecimento aprofundado que deveriam desenvolver. Por 

outro lado, como estudantes de Psicopedagogia, elas se interessaram pela leitura 

reflexiva e, nas reflexões que fizeram, expuseram o que foram percebendo ao longo 
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da prática de leitura, as sensações, a liberdade que tiveram em se expressar, os 

contatos que fizeram com conhecimentos prévios mobilizados na leitura. 

Perceberam que poderiam aplicar essa prática em grupos pequenos de crianças, 

assim como já havia feito uma das alunas, uma vez que essa prática de leitura tinha 

sido objeto de estudo em um trabalho pedido pela professora ao grupo em que a 

aluna pertencia. 

 Vale ressaltar também que foi somente na análise dos dados obtidos na aula 

da pós-graduação que percebemos um movimento interessante do aluno. Esse 

movimento consistia em gestos aos quais nomeamos gestos de aprendizagem. 

Como já definimos, esses gestos reconstroem o objeto de ensino e, por meio deles, 

identificamos se e quando o aluno fixa conhecimento. 

 Chamamos atenção para a exposição dos gestos que observamos nessa 

turma, pois não seguirá a mesma formatação das aulas nas salas 1 e 2, justamente 

pela maior emergência dos gestos de aprendizagem. Justificamos essa escolha, 

uma vez que as alunas, em virtude da prática de leitura estabelecida e do formato da 

aula, participaram mais ativamente. Assim, o foco da aula são as alunas e não a 

professora, o que fez com que as ações emergissem muito mais das alunas. Os 

gestos que apresentamos correspondem ao percurso linear da aula e foram 

selecionados do Anexo 6. 

 

 

6.3.1   Gesto didático fundador de formulação de tarefas 

 

Excerto 46 

(Turno 11) PROFESSORA –[...] o meu interesse hoje com vocês 
aqui é trabalhar leitura/ mas eu nunca trabalho leitura destituído de 
objetivos/ né? Sempre tem uma intenção/ na verdade/ e a minha 
intenção é trabalhar a escrita de uma resenha/ resenha 
acadêmica/ e também eu gostaria de fazer uma leitura... Já 
fizemos aqui algumas estratégias de leitura/ como o plano 
global/ por exemplo/ a leitura holística... né? Foram leituras que 
nós já fizemos// Uma prática de leitura – isso falado pela Mara/ 
né/ porque eu dizia assim: "Mara/ é uma estratégia de leitura o 
pensar alto?" Ela disse assim: na verdade/ Cristina/ é uma 
prática de leitura o pensar alto//" Aí eu disse : "Interessante! Eu 
gostaria muito de usar essa prática com o meu pessoal da pós– 
graduação. [...] 
 
(Turno 34) PROFESSORA – Isso mesmo! Então eu gostaria 
assim/ que a medida da minha leitura vocês fossem grifando 
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partes interessantes e 'parassem' a mim// No pensar alto o 
professor interfere muito pouco// Quem tem a voz agora são 
vocês/ alunos/ tudo bem? Então a qualquer momento que vocês 
queiram me 'parar': "Professora/ não entendi direito aqui// Isso 
daqui quer dizer o quê?" Acho interessante isso/ tá? Então a 
gente pode ir levantando esses dados/ esses aspectos// Tudo 
bem? Tá? 

 

 A professora estabelece, junto às alunas, o modo como vão desenvolver a 

tarefa – a leitura da resenha crítica, com o objetivo de apreenderem a estrutura e o 

conteúdo da resenha acadêmica para, ao final, escreverem uma resenha 

acadêmica.  

 

 

6.3.2   Gesto de aprendizagem 

 

Excerto 47 
(Turno 12) ALUNA – É porque a gente fez esse trabalho do pensar 
alto/ né? Pensar alto é... Primeiro/ eu copiei um texto pra que eles 
discutem/ né? Tipo discutir com as suas vivências// Então cada 

um acaba aprendendo um pouco mais interpretar cada um a tua 
opinião// 
(Turno 13) ALUNA – Então seria a interpretação de cada um// 
(Turno 14) ALUNA – De cada um/ isso// Um amplo debate// 
(Turno 15) ALUNA – E você vai discutir o que cada um 
interpretou...  
(Turno 16) ALUNA – Hum/ hum// O que cada um entendeu 
daquilo/ junto com suas vivências// 

 

 Optamos por apresentar os gestos que identificamos gestos de 

aprendizagem, uma vez que, em relação à prática de leitura proposta pela 

professora, quem explica essa prática é uma das alunas, que havia realizado, 

anteriormente, trabalho sobre essa prática de leitura. 

.  

 

6.3.3   Gesto didático fundador de presentificação 

 
Excerto 48 
(Turno 22) PROFESSORA – Vamos ler juntas? – fazer o trabalho 
que a gente já vinha fazendo/ né? Esse material de leitura aqui eu 
trabalho então com a resenha crítica do artigo "Abordagem 

gestáltica e psicopedagógica: um olhar compreensiva para a 
totalidade criança– escola/" O que eu fiz? Eu aliei o útil ao 
agradável//  vamos trabalhar resenha/ a gente vai trabalhar com o 
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conteúdo de nossas aulas/ tá? Essa resenha foi escrita por Marcus 

Deminco/ em 09 de janeiro de 2012/ Está na categoria resenhas// 
Sobre resenha/ o que vocês conhecem? Sinceramente!  
 

 A professora presentifica o objeto de estudo, resenha acadêmica, e, dessa 

forma, deixa claro o objetivo da aula. 

 

 

6.3.4   Gesto didático fundador de regulação interna 

 

Excerto 49 
(Turno 22) PROFESSORA – Vamos ler juntas? – fazer o trabalho 
que a gente já vinha fazendo/ né? Esse material de leitura aqui eu 
trabalho então com a resenha crítica do artigo "Abordagem gestáltica 
e psicopedagógica: um olhar compreensiva para a totalidade 
criança– escola/" O que eu fiz? Eu aliei o útil ao agradável// De nós 
vamos trabalhar resenha/ a gente vai trabalhar com o conteúdo de 
nossas aulas/ tá? Essa resenha foi escrita por Marcus Deminco/ em 
09 de janeiro de 2012/ Está na categoria resenhas// Sobre resenha/ 
o que vocês conhecem? Sinceramente! 

 

 Inicialmente, a professora procura saber o que as alunas conhecem sobre 

resenha acadêmica. O gesto didático fundador de regulação interna é estratégico, 

pois verifica o que o aluno conhece ou não sobre o objeto de estudo. 

 

 

6.3.5   Gesto didático específico de implementação de dispositivo didático 

 

Excerto 50 

(Turno 32) PROFESSORA – [...]Ótimo! Eu tô bem feliz! Então 
não fiquem assustadas// Aqui nós temos... Na verdade esse 
material  é a resenha que está aqui// Aqui eu tenho a resenha e 

tenho o artigo original/ tá? Então vamos fazer primeiro a leitura?  
 

 A professora trouxe, como material didático, a resenha acadêmica impressa e 

o artigo original sobre o qual o resenhista elaborou a resenha. O autor apresenta, no 

título: Resenha crítica; coloca dois pontos e apresenta o título do artigo resenhado. 

O gesto didático específico de implementação de dispositivo didático enquadra 

toda a atividade didática na situação de ensino-aprendizagem e define o suporte que 

será utilizado. 



144 

 
 

6.3.6   Gesto didático fundador de regulação local 

 

Excerto 51 
(Turno 104) PROFESSORA – Então/ que dizer/ a resenha ela é 
feita de que maneira/ assim? 
(Turno 105) ALUNA – Que a pessoa tira uma visão crítica do 
assunto abordado? 
(Turno 106) PROFESSORA – Hum/ hum// Também// Isso/ 
também// Então o resenhista/ no caso aqui/ é quem/ mesmo?  
(Turno 107) ALUNA – O Marcus// 
(Turno 108) PROFESSORA – O Marcus/ né? Ele leu/ a princípio/ 
o artigo dessas três moças aqui/ não é? E agora ele está 
elaborando uma resenha//  
(Turno 109) ALUNA – Sim// Tirando as ideias básicas/ as ideias 
mais importantes// 
(Turno 110) PROFESSORA – As ideias mais importantes/ né? E 
está construindo... 
(Turno 111) ALUNA – Hum/ hum// Um resumo/ né? Uma resenha// 

 

 O gesto didático fundador de regulação local é percebido na interação com os 

alunos, na discussão que emerge durante o processo de ensino-aprendizagem. 

Essa interação vai construindo o conhecimento sobre o objeto de estudo. 

 

 

6.3.7   Gesto didático específico de focalizar o objetivo do autor 

 

Excerto 52 
(Turno 153) PROFESSORA – Vamos dar uma parada aqui// O que 
ele tá fazendo aqui? 
(Turno 154) ALUNA – Criticando// 

 
(Turno 159) PROFESSORA – Percebemos...? 
(Turno 160) ALUNA – Sim// 
(Turno 161) PROFESSORA – Que ele está aí fazendo uma 
crítica// 
(Turno 162) ALUNA – Criticando// 

 

 Foi interessante perceber que as características que compõem a resenha 

foram emergindo ao longo da leitura e, na orientação da professora, pelos gestos 

didáticos específicos de focalizar o objetivo do autor, emergiu também, na 

discussão com as alunas, o objetivo do autor ao escrever a resenha acadêmica. 
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6.3.8   Gesto didático específico de focalizar a estrutura do artigo 

 

Excerto 53 
(Turno 213) PROFESSORA – Eu posso dizer que isso é um 
artigo acadêmico? 
(Turno 214) ALUNA – Sim// 
(Turno 215) PROFESSORA – Por quê? 
(Turno 216) ALUNA – Porque está de acordo com as normas do 
artigo// Tem resumo/ tem abstract/ e assim por diante/ pra 
ilustrar// Tudo o que constituí um... 
(Turno 217) PROFESSORA – O que é que tem mais/ Janaina? 
(Turno 218) ALUNA – Introdução/ aí tem os tópicos que... 
(Turno 219) PROFESSORA – Esses tópicos a gente vai chamar 
de que/ Janaína? 
(Turno 220) ALUNA – Ai/ eu esqueci o nome! 
(Turno 221) ALUNA – Seções// 
(Turno 222) PROFESSORA – Seções! E depois? E depois/ o que 
a gente procura? 
(Turno 223) ALUNA – As considerações finais// 
(Turno 224) PROFESSORA – Ótimo! As considerações finais e 
as...? 
(Turno 225) ALUNA – Referências// 

 

 Podemos verificar que, na orientação da professora, na emergência dos 

gestos didáticos específicos de focalizar a estrutura do artigo, as alunas vão 

construindo as dimensões do artigo acadêmico.  

 

 

6.3.9  Gesto didático específico de focalizar a argumentação da resenha 

 

Excerto 54 

(Turno 228) PROFESSORA – Eu vou fazer algumas perguntas 
agora// Os gráficos que ela [elas – as autoras] são os mesmos 
que ele utiliza/ pelo o que nós vimos até lá/ à página 4 
(Turno 229) ALUNA – Não// 
(Turno 230) PROFESSORA – Não/ né? Não são os mesmos/ 
não... 
(Turno 231) ALUNA – Mais ele poderia usar o mesmo? 
(Turno 232) PROFESSORA – Poderia// Poderia// Ele se 
aprofundou mais/ não é? 
(Turno 233) ALUNA – Hum/ hum//  

 

 Com o gesto didático específico de focalizar a argumentação da resenha, 

ressaltando os gráficos que o resenhista apresenta, a professora orienta o olhar das 

alunas para perceberem que o resenhista sustenta a sua crítica, aprofundando os 
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conhecimentos teóricos que ele mobiliza na construção de sua crítica, apresentando 

tais gráficos não encontrados no texto original. 

 

 

6.3.10   Gesto didático específico de focalizar o objetivo da resenha 

 

Excerto 55 
(Turno 236) ALUNA – Mas o objetivo da resenha é esse// 
(Turno 238)ALUNA – É o objetivo da resenha// 
(Turno 239) PROFESSORA – O objetivo da resenha qual é// Ana 
Paula? 
(Turno 240) ALUNA – É criticar/ aprofundar... 
(Turno 241) PROFESSORA – Hum/ hum// Aprofundar pelo o quê? 
(Turno 242) ALUNA – Investigar... 

 

 Ao longo da leitura, professora e alunas vão construindo o conhecimento 

sobre as dimensões do gênero resenha acadêmica. O gesto didático específico de 

focalizar o objetivo da resenha acadêmica constrói também a estrutura de tal 

gênero.  

 

 

6.3.11   Gesto didático específico de focalizar o autor da resenha 

 

Excerto 56 
(Turno 247) PROFESSORA – Então quem é o resenhista? O 
resenhista é uma pessoa que/ ao analisar o objeto/ como por 
exemplo o artigo/ ele precisa apresentar... 
(Turno 248) ALUNA – Argumentos críticos como provas/ né? 
(Turno 249) PROFESSORA – Argumentos// Hum/ hum// 
(Turno 250) ALUNA – Aprofunda/ né? Ele sempre aprofunda// 
Acho superinteressante// 
(Turno 251) PROFESSORA – Exatamente// Hum/ hum// E aí... 

  

O gesto didático específico de focalizar o autor da resenha destaca-se na 

observação sobre o comportamento que o resenhista assume diante do texto a ser 

resenhado e que tipo de conhecimento ele precisa ter para elaborar tal texto. 

 

 

 

 



147 

 
 

6.3.12  Gesto didático específico de focalizar a esfera de circulação da resenha 

 

Excerto 57 
(Turno 253) PROFESSORA – Então tá! Qual é o nível dessa 
resenha? Onde que circula essa resenha? 
(Turno 254) ALUNA – Fora o livro? 
(Turno 255) PROFESSORA – Fazendo o contexto de produção/ 
que nós já vimos/ dessa resenha/ qual é o ambiente em que 
circula essa resenha? 
(Turno 256) ALUNA – Acadêmico? 

 

 Outra característica importante a ser ressaltada em relação à resenha 

acadêmica é a esfera de circulação. Em resposta ao gesto didático específico de 

focalizar a esfera de circulação da resenha, as alunas não tiveram dúvida ao 

responderem - à esfera acadêmica. 

 

 

6.3.13  Gesto de aprendizagem  

 

Excerto 58 
(Turno 272) ALUNA – Pensaram que ia ser moleza! 
(Turno 273) PROFESSORA – Vocês acharam que ia ser moleza/ 
né? 

(Turno 276)ALUNA – Uma coisa que conforta é que a Cris acha 
que nós somos capazes// 
(Turno 277) PROFESSORA – É verdade!  
(Turno 278) ALUNA – De fazer uma resenha// 
(Turno 279) PROFESSORA – E são mesmo! 

 
(Turno 281)ALUNA – Sermos resenhistas// 

(Turno 282) ALUNA – E críticas! 
 

 Foi interessante perceber que a aluna, em suas conjecturas,  faz emergir um 

gesto de aprendizagem voltado para a construção do papel dela própria na produção 

do texto. Ela antevê a necessidade de se apropriar do papel do resenhista, resultado 

de um dos gestos didáticos específicos de focalizar o autor da resenha. Certamente, 

há indícios de insegurança explícita na fala da aluna: “Uma coisa que conforta é que 

a Cris acha que nós somos capazes”, e a professora responde com gesto didático 

específico de  regulação local: “E são mesmo!” 
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6.3.14   Gesto didático específico de focalizar a avaliação crítica 

 

Excerto 59 
(Turno 283) PROFESSORA – E crítica! E olha só que coisa 
interessante/ Mileide! Porque lá no... O gênero a que pertence 
esse texto/ ele começa como resenha crítica do artigo// Criticar 
não é falar mal, criticar é fazer uma análise aprofundada// E aí 
vocês foram detalhando essas análises, né? 

 

 Outra característica da resenha acadêmica observada na emergência do 

gesto didático específico de focalizar a avaliação crítica está no exemplo acima. 

Podemos dizer que foram vários os movimentos das alunas em pararem a leitura 

para refletirem sobre como o resenhista vai compondo sua avaliação crítica. As 

alunas consideram que elas não irão conseguir atingir o nível de elaboração de 

avaliações críticas sobre um artigo que deveriam escolher para elaborarem suas 

resenhas acadêmicas. 

 

 

6.3.15   Gesto didático específico de focalizar a descrição técnica 

 

Excerto 60 
(Turno 359) PROFESSORA – Escrito por ele// O resenhista é o 
Marcos// Aí ele diz quando foi publicado na categoria resenhas 
aí// Aí o que ele vai apresentar? 
(Turno 360) ALUNA – As autoras// 
(Turno 361) PROFESSORA – As autoras// Isso é importante/ 
Mileide? 
(Turno 362) ALUNA – Sim// 
(Turno 363) PROFESSORA – É importante/ né? Por que/ Mileide? 
(Turno 364) ALUNA – Ah/ porque se ele tá falando de um tema 
que não é dele/ ele tem que colocar os autores/ senão é plágio/ 
né? 

 

 O gesto didático específico de focalizar a descrição técnica faz emergir outra 

característica da resenha acadêmica. Na orientação da professora, as alunas vão 

construindo o conhecimento sobre a descrição técnica da resenha feita sobre um 

artigo acadêmico. 
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6.3.16   Gesto didático específico de regulação local 

 

Excerto 61 
(Turno 427) PROFESSORA – Tá? É como eu disse: é só uma vez 
que a gente faz uma leitura como essa/ em cada módulo/ tudo 
bem? 

 
(Turno 429)PROFESSORA – Mas eu acho que é de grande... Não 
sei como tem sido pra vocês// Me falem um pouquinho// 
(Turno 430) ALUNA – É/ é de grande importância/ né/ porque ele 
vai apontando/ assim/ explicando certinho pequenas dúvidas... 
(Turno 431) PROFESSORA – Hum/ hum. E a leitura pra nós? 
(Turno 432) ALUNA – É leitura crítica// Tem que ser crítico// 
(Turno 433) PROFESSORA – Isso mesmo/ né? Como ser crítico/ 
né? Aí é que está o grande nó/ hoje//  

 
(Turno 435)ALUNA – É/ no bom sentido/ né?  
(Turno 436) ALUNA – Não adianta ser crítico sem conhecimento/ 
né? 

 
(Turno 440)ALUNA – Não/ porque pra você ser crítico você tem 
que conhecer/ e conhecer bem// Então você tem se aprofundar// 

 

 Podemos dizer que os gestos verificados na sequência, do tipo gesto didático 

específico de regulação local, emergiram em relação à discussão sobre a prática de 

leitura reflexiva realizad. Assim, alunas refletem, orientadas pela professora, sobre a 

pertinência da leitura e sobre o que ela provoca; no caso, uma leitura mais crítica, na 

conclusão das alunas. 

 

 

6.3.17   Gesto didático específico de focalizar a indicação do público-alvo  da 

resenha 

 

Excerto 62 
(Turno 623) PROFESSORA – É perfeita/// excelente/ e ao final/ 
como ele termina a resenha dele na indicação que ele faz/ ele fez 
essa indicação pra/ quem na verdade/ pra/ quem e do que/ ele 
indica o que pra/ quem/  

 

 Por fim, e acompanhando a sequência observada na estrutura da resenha 

acadêmica que tinham em mãos, a professora ressalta a indicação que o resenhista 

faz sobre o público-alvo de sua resenha acadêmica. 



150 

 
 

 Vale realçar que não tivemos interesse em criar um modelo didático de 

resenha acadêmica neste estudo. Partimos, nesta aula do levantamento da estrutura 

que foi se evidenciando no processo de ensino-aprendizagem do gênero. 

Percebemos, ao longo do processo o funcionamento do gênero na decomposição do 

mesmo em dimensões ensináveis. Essas dimensões eram concretas e emergiam do 

agir didático em situação de ensino-aprendizagem, realizáveis em gestos tanto 

fundadores como específicos e que nos deram a oportunidade, ao focalizá-los para 

estudo, de verificarmos que ocorria também um movimento perceptível no aluno e 

que este respondia e interagia com os movimentos da professora. Se por um lado 

observávamos gestos que emergiam do agir docente, por outro percebíamos gestos 

que emergiam em interação aos gestos da professora, os quais denominamos 

gestos de aprendizagem, reconhecidos no momento em que o aluno (re)construía o 

objeto de estudo coletivamente, ao final, como a fazer ligações com os 

conhecimentos que havia obtido na aula em questão e em outras aulas anteriores. 

 Diante do exposto apresentaremos, na próxima seção, nossas considerações 

finais. 
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7   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para concluir, diremos [...] que não se pode pensar a 
transmissão do gesto como lançamento de uma bola que 
viesse a saltar de geração em geração. De fato, a 
experiência coletiva não se transmite; mas ela resiste e 
perdura sob forma de uma evolução ininterrupta. Ela 
pode também perder-se. Mas seja como for, ninguém 
recebe, como partilha, uma experiência pronta a ser 
usada; de preferencia, cada um toma lugar na corrente 
das atividades e dos gestos. Mais exatamente, o gesto 
pessoal constrói-se apenas dentro e contra essa 
corrente, apropriando-se dos enigmas dos gêneros. 
 

(CLOT, 2010, p.163) 

 

 

Abrir a porta da sala de aula e focalizar o trabalho do professor, interpretado 

pelos gestos didáticos, é uma forma de entender como se realiza o trabalho docente 

e como o objeto de ensino pode ser transformado em objeto ensinado. Da mesma 

forma, pode-se também entender como este objeto é (re)construído e coconstruído 

em cena didática de forma colaborativa por alunos e professor e, por fim, 

compreender como os gestos didáticos podem suscitar gestos de aprendizagem. 

Observar o agir docente interpretado pelos gestos didáticos e, em resposta, 

verificarmos a emergência dos gestos de aprendizagem, podem revelar práticas de 

ensinar e de aprender, não com a intenção de copiar os gestos didáticos, 

considerados mais ou menos adequados às situações de ensino, mas analisar o 

processo de didatização de um objeto de ensino e verificar se é possível 

compreender as transformações desse objeto de ensino no processo de ensino-

aprendizagem, as participações dos alunos e, por fim, o agir docente. 

Consideramos que o equilíbrio entre as participações dos alunos e dos 

professores, ao longo da aula, alcance mais rapidamente o objetivo de 

aprendizagem. Assim, quando os professores ampliam os espaços para participação 

dos alunos e diminuem os espaços de sua própria participação, equilibrando os 

turnos dessas participações, propiciam, assim, espaço para a aprendizagem, pois 

oferece um tempo para o aluno pensar. Assim, propiciar ao aluno condições de 

tempo de respostas pode gerar aprendizado.  
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 Por outro lado, alunos com pouca supervisão, por parte dos professores,  

quer seja porque o professor não consegue atrair atenção, quer seja porque 

professores falam por todo o tempo da aula, pode não obter o resultado de 

aprendizagem esperado.  

Com estas reflexões iniciais, resultado de nossas análises e percepções 

como professora-pesquisadora, compreendemos que há, em cena didática, um 

movimento que emerge das participações dos alunos e do professor que podem 

revelar diferentes práticas de ensino na decomposição do objeto de ensino e na 

(re)composição que pode ser feita pelo aluno. Além disso, podem revelar as 

dimensões ensináveis de um objeto de ensino. Assim, a constituição central de uma 

cena didática, compreendida em três eixos: a do professor, do aluno e do objeto de 

ensino podem ser focalizadas separadamente para se compreender a interrelação 

entre professor-objeto de ensino-aluno no processo de ensino-aprendizagem. Dessa 

forma, revelar esses movimentos e reconstruir cada cena didática que envolveu as 

três aulas, não poderia ser mais adequado, senão pelos gestos didáticos 

fundadores, específicos e gestos de aprendizagem. 

Naturalmente, os gestos aqueles que emergem das expressões fisionômicas, 

dos movimentos corporais podem ser reveladores de como a pessoa pensa ou age, 

assim como os gestos didáticos e os gestos de aprendizagem são reveladores de 

como o professor ensina ou de como o aluno aprende e quando aprende. Ampliar a 

interpretação desses gestos para os gestos do trabalho do professor – os gestos 

didáticos – é refinar, consideravelmente,  a forma de analisar esse trabalho e revelar 

uma cena didática viva, reconstruí-la para entendê-la. E, ao entendê-la, refletir sobre 

as práticas utilizadas na decomposição e composição de um objeto a ser ensinado, 

na forma de transpor os conhecimentos científicos para os conhecimentos 

didatizados, na seleção dos temas e a forma como foram hierarquizados para 

ensinar, na mobilização dos dispositivos didáticos que o professor coloca em cena 

didática e nas escolhas que o professor faz para ensinar determinadas dimensões 

do objeto, ampliando assim a explicação, buscando contato com novos objetos, 

novos contextos. 

Ao tratarmos dos três eixos colocados em cena didática, o primeiro, em 

relação ao aluno, afirmamos que descrever suas participações, no processo de 

ensino-aprendizagem, pelos gestos de aprendizagem, pode revelar como o aluno 
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aprende e em que momento ele aprende. As regulações realizadas pelos 

professores podem ser reorientadas pela emergência dos gestos de aprendizagem.  

A exemplo do que acabamos de afirmar, em nossas análises, observamos 

que os movimentos dos alunos, no momento do ensino-aprendizagem, foram nos 

dando pistas para que compreendêssemos que havia um movimento em resposta 

aos gestos didáticos.  

Sobretudo na aula da sala 1, pudemos perceber que os alunos apresentaram 

poucas participações e quando as faziam, eram participações monossilábicas. Na 

sala 1, houve sobreposição de vozes, muitas vezes, quando a professora dirigia uma 

pergunta à sala. Isso nos levou a crer que os alunos buscavam encobrir suas 

participações por medo da exposição, em responder e não acertar. 

Na transcrição das aulas das salas 1 e 2, observamos o pouco espaço que 

professora criou aos alunos para que construíssem suas respostas, uma vez que ela 

mesma respondia e tomava assim, todo o tempo da aula em explanações. 

Como professora e pesquisadora, foi um choque positivo constatar, nas 

transcrições das duas aulas, sala 1 e 2, que tínhamos poucos turnos de voz que 

emergiam dos alunos. A professora tomava para si toda a cena didática não dando 

voz ao aluno. Não havia intensidade nas participações dos alunos. Caso os alunos 

demorassem a responder, a professora o fazia. Essa auto confrontação involuntária 

da professora com a professora, propiciada pela pesquisadora modificou todo o 

olhar tanto da pesquisadora, para as “vozes” que emergiam dos dados, como da 

professora, em verificar as vozes que emergiam dos alunos. Julgamos este fato 

relevante em nossa pesquisa e um marco de mudança de perspectiva em nossas 

análises. 

Com o choque proporcionado pelos fatos constatados, podemos enfatizar a 

grande contribuição de uma pesquisa que se assuma como um estudo de caso em 

situação das práticas docentes. Estes estudos podem ser reveladores da “caixa 

preta” do ensino, como já o dissemos em nossa introdução, pois podem revelar um 

instantâneo, sem maquiagem, de um contexto escolar e, a partir desse instantâneo, 

delinear aspectos importantes de uma cena didática, colocando em evidência os 

atores envolvidos e as ferramentas disponibilizadas para verificar e tornar claras as 

dificuldades em vários aspectos. Dessa forma, tornar transparente esta cena 

didática implica em compreender os movimentos de ensinar e de aprender. 
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Em relação ao objeto de ensino, entendido como o centro dessa interação, 

aluno-professor, é sobre esses movimentos resultantes, nessa interação, revelados 

em gestos, que construímos nossas análises. 

Esses movimentos resultantes das interações professor-alunos, foram 

percebidos na aula da pós-graduação. Eram movimentos das alunas em resposta 

aos movimentos da professora. As participações das alunas da pós-graduação 

emergiram mais intensamente do que os observados nas salas 1 e 2, da graduação.  

Pudemos observar, também, que os turnos de fala das alunas ocorreram com 

mais frequência e eram mais espontâneos. Algumas vezes foram elas quem 

iniciavam as intervenções. Vale ressaltar que nós tínhamos em mãos um dispositivo 

didático imprescindível para uma aula no formato que adotamos: aula de leitura em 

grupo. As alunas se identificaram com o assunto do texto, pois tratava de algo que 

elas já conheciam. Também estavam empolgadas em conhecer uma nova prática de 

leitura “O pensar alto em grupo”. Como psicopedagogas e professoras de escolas de 

nível básico, reconheciam as dificuldades que os professores enfrentam ao ensinar 

leitura. Além disso, as alunas foram informadas que deveriam elaborar uma resenha 

acadêmica ao final do curso. 

Nossas análises foram feitas de forma linear, ou seja, primeiro foi elaborada a 

análise da sala 1, depois a sala 2 e, por fim, as análises da sala 3. Foi somente com 

a elaboração das análises feitas na aula da sala 3 que identificamos o movimento 

das alunas e nos detivemos mais a eles e os definimos como gestos de 

aprendizagem. Esses gestos emergiam em sincronia aos gestos didáticos 

fundadores ou específicos. Diante disso, retomamos nossas análises das salas 1 e 2 

e as refizemos, modificando nosso olhar e buscando identificar a ocorrência, ou não, 

desses movimentos nos alunos da graduação, em resposta aos movimentos da 

professora, aqueles recém definidos como gestos de aprendizagem. 

Na refacção das análises das salas 1 e 2, identificamos os gestos de 

aprendizagem não tão expressivos como os identificados na pós-graduação, porém 

existiam. Observamos que, a emergência desses gestos de aprendizagem se deu, 

tanto quanto na pós-graduação, no momento final da aula, depois de todo o 

processo de ensino, mas em proporções menores. Sem dúvida o formato da aula 

incidiu sobre o resultado. Na graduação, nas salas 1 e 2, as aulas foram expositivas 

e o professor chamava o aluno a participar com perguntas pontuais. Não dispunham 
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de dispositivos didáticos e o número de alunos era bem maior do que na pós-

graduação, além disso, a diferença pontual entre as aulas da graduação e da pós-

graduação era que as duas aulas para o primeiro público foram voltadas para a 

escrita e, a aula para o segundo público, o da pós-graduação, foi voltada para leitura 

e, posteriormente escrita. Ainda assim, os movimentos percebidos nos alunos, os 

definidos como gestos de aprendizagem, em sua essência, foram os mesmos, nas 

três salas. 

Assim, descrevemos esses movimentos de ensinar e aprender, tanto da 

professora, como dos alunos, como movimentos mais ou menos elípticos de 

focalizar (no francês: pointage) e expandir, focalizar e expandir e focalizar 

novamente. A exemplo disso, diríamos que o movimento de focalização é quando se 

apresenta o objeto de ensino, aponta ou pontua, já a expansão é o movimento que 

se realiza a decomposição do objeto, segmentando-o em dimensões ensináveis. 

Assim e, neste ponto, se o aluno, por fim, o focaliza (re)compõe o objeto de ensino 

em suas partes, podemos dizer que chegamos à aprendizagem. 

Por outro lado, em relação ao objeto, podemos dizer que, com os movimentos 

de decomposição e (re)composição desse objeto, pode-se entender como o objeto 

de ensino funciona em cena didática. Quais são, de fato, as dimensões desse objeto 

e como o professor o didatiza, quais as ações que o professor mobiliza para tornar 

concreto tal objeto de ensino e como ele se comporta no processo de ensino-

aprendizagem em relação aos dispositivos didáticos em disponibilidade ou não. 

Sobre as análises elaboradas pelo estudo do contexto de produção, do plano 

global dos conteúdos temáticos, da sinopse e dos gestos didáticos fundadores, 

específicos e de aprendizagem, concluímos que em relação ao agir didático, a 

professora teve, comparativamente, comportamentos diferentes na graduação e na 

pós-graduação. 

Observamos que, na graduação, a professora não dispunha de dispositivo 

didático adequado: o número de alunos era bem maior e o objetivo das aulas, nas 

salas 1 e 2 eram diferentes. Tínhamos três situações distintas, incluindo o contexto 

de produção da sala 3, pós–graduação, resultando em três cenas didáticas 

diferentes. Embora os contextos fossem diferentes, as dificuldades eram as mesmas 

em relação identificar uma resenha acadêmica e escrevê-la.  
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O fato de entendermos que tínhamos contextos diferentes foi preponderante 

para não nos levar a fazer uma análise contrastiva, uma vez que já se delineavam 

contextos, planos e sinopses bem diferentes, observadas nas análises.  

 Em cada cena didática, o professor desempenhou um papel diferente, uma 

vez que, certamente, deparou-se com público diferente, dispositivo didático 

diferente, ainda que o objeto de estudo tenha sido o mesmo. Foi no objeto de estudo 

que identificamos o maior contato das relações didáticas expostas a seguir. 

Constato e corroboro o que Silva (2013) defende ao afirmar que o agir didático é 

uma dimensão do agir docente. Os gestos didáticos conferem uma interpretação 

total desse agir didático, proposto por Silva (2013); sem eles seria impossível 

verificar esse agir. 

 Tomado um objeto de ensino, um gênero de texto, verificamos a emergência 

dos gestos didáticos fundadores e dos gestos didáticos específicos em maior 

proporção nas duas aulas transcritas, sala 1 e sala 2 da graduação. Uma explicação 

para isso se deve ao fato de que a professora não dispunha de dispositivo didático 

adequado nessas aulas. Muitas vezes ela recorreu aos gestos didáticos fundadores 

de criação de memória didática e aos gestos didáticos fundadores de regulação e 

institucionalização.  

Certamente, os gestos didáticos fundadores de presentificação e focalização 

ocorreram no início das três aulas. É em torno desses dois gestos que os outros 

gestos vão se construindo. 

 No que concerne ao objeto de ensino  resenha acadêmica, observamos que, 

na graduação, o fato de a professora ter apresentado um modelo básico de resenha 

– característica predominante no ensino desse gênero, como exposto em nossa 

discussão – fez emergir gestos didáticos fundadores de institucionalização que 

deixavam os alunos meio inseguros quanto a acompanhar as generalizações 

apresentadas pela professora na tentativa de explicar que muitos outros objetos são 

passíveis de serem resenhados. Quando um professor, seja ele de qualquer área, 

faz generalizações sobre um dado objeto de ensino e utiliza gesto didático de 

institucionalização, é possível que alguns alunos o compreendam como afastamento 

do tema central da aula.  

 Em relação aos gestos didáticos específicos, podemos afirmar que a análise 

desses gestos nos permite compreender o funcionamento do objeto de ensino em 
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sua (de)composição e podemos identificar os gestos de aprendizagem em sua 

(re)composição. Utilizamos os parênteses separando os prefixos porque 

consideramos que pode ser que, para alguns alunos, esse movimento seja de 

construção, uma vez que para eles seja a primeira vez que aprenderão tal gênero. 

Por outro lado, é na reconstrução do objeto de ensino, na retomada das dimensões 

desse objeto, feita pelo aluno sobre o que ele aprendeu em aula, que podemos 

verificar a emergência dos gestos de aprendizagem. 

 Em relação aos alunos, professora e aula na sala 1, que os alunos eram mais 

falantes, mas menos participativos. No início da aula, pode-se perceber também 

certo tom de brincadeira entre os alunos ao responderem às questões, porém em 

seguida, os alunos apresentaram maior concentração. Ainda assim, as respostas 

dadas pelos alunos que se predispõem a participar da aula, vão construindo, o que 

observamos ser construção do conhecimento coletivo.  

 Esse movimento de reconstrução pode ser melhor observado na sala 1, da 

graduação, e na sala 3, da pós-graduação, uma vez que, no processo de ensino-

aprendizagem, o professor tinha formulado a tarefa, junto aos alunos –:estes 

deveriam elaborar uma resenha acadêmica. Isso ocorreu de forma diferente na sala 

2: o objetivo de aprender resenha (não se falou em resenha acadêmica) estava 

voltado para a prova a ser realizada pelos alunos. 

 Isso nos dá indícios sobre o agir docente na reação com o, objeto de ensino-

aprendizagem. Para o aluno, fica mais claro aprender um novo conteúdo se este for 

revestido de um objeto de estudo que se materialize em dimensões claras e 

passíveis de serem ensinadas. Com relação a escrita, leitura e interpretação, 

preocupação inicial nossa, podemos dizer que se o objeto de ensino estiver inserido 

em um projeto de classe, vivenciado pelo aluno – como em nosso caso, com a 

resenha acadêmica –, é possível que o aluno venha a fazer a transposição didática 

dos conteúdos por ele aprendidos para a prática em um novo objeto didático. 

 Esse movimento poderá ser ampliado no processo de ensino-aprendizagem 

em outras disciplinas, com outros objetos de ensino, dentro de um projeto de classe. 

Dessa forma, esses movimentos observáveis, que focalizam as dimensões e 

colocam em evidência o que realmente pode ser ensinado, são os gestos que 

podem ser vistos como ferramentas de ensino. 
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 Da observação desses gestos didáticos vistos como ferramentas de ensino, 

podemos dizer que eles são os índices de verificação na elaboração de material 

didático. Consideramos que a elaboração de um determinado material didático 

poderia, tanto quanto os gestos didáticos fundadores e específicos, focalizar as 

melhores dimensões do objeto de estudo, com práticas pedagógicas voltadas a 

projetos pré-definidos pelos professores. Não como engessamento de projetos, 

como já dissemos, mas oferecendo a cada professor, em qualquer lugar que 

estivesse, a condição de participar (co)construindo e implementando seu dispositivo 

didático, dentro de um projeto de classe pertinente a cada contexto educacional.  

Afirmamos a relevância em analisar o trabalho do professor em situação real 

em um processo de ensino-aprendizagem com um determinado objeto de ensino 

que intermedeia essa interação. O desenvolvimento das capacidades de um coletivo 

pode ser verificado, segundo a proposta desta tese, na emergência de gestos de 

aprendizagem, em um movimento dialógico quanto aos gestos didáticos.  

Ao olhar para os três eixos da interação em situação de trabalho, podemos 

dizer que nossa contribuição para as futuras pesquisas que se dispuserem ao 

estudo sobre gestos didáticos fundadores e específicos e gestos de aprendizagem 

intermediados por um objeto de ensino está na possibilidade de poderem olhar para 

a perspectiva da formação do professor, para a elaboração de material didático e a 

aprendizagem do aluno, tendo como cena didática interativa e coparticipativa a 

articulação entre esses três eixos. 
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ANEXO 1 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO 

 
 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO – PUC/SP 
Programa de Estudos Pós-Graduados em Linguística Aplicada e Estudos da 

Linguagem - LAEL 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO25 
 

Nome do participante:______________________________________________________________ Data: 

________________ 

Endereço:_____________________________________________________________________ 

CEP: ___________________ 

Telefone___________________________RG:__________________________CPF: ________________ 

Nome do pesquisador principal:  
Dados do pesquisador responsável: (Endereço [trabalho]:  
 

Prezado(a) Estagiário(a), 
Você está sendo convidada(o) a participar desta pesquisa cujo foco concentra-se 

na prática profissional docente. Ao integrar este estudo estará permitindo a utilização 
dos dados aqui fornecidos. Você tem liberdade de se recusar a participar e ainda se 
recusar a continuar participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo 
pessoal.  
 

1. Propósito do estudo 

O objetivo da pesquisa é investigar os gestos didáticos utilizados 
pelo professor no ensino-aprendizagem do gênero textual resenha 
acadêmica no contexto universitário verificando como criam gestos 
de aprendizagem no aluno. 

2. Procedimentos da 
pesquisa 

Gravações das aulas e escrita dos textos; 

3. Riscos e desconfortos Nenhum; 

4. Benefícios 
A participação é voluntária e não trará nenhum benefício direto, 
mas proporcionará um melhor conhecimento do trabalho do 
professor. 

5. Direitos dos 
participantes 

A participação é VOLUNTÁRIA e o participante pode se retirar 
deste estudo sem nenhum prejuízo; 

6. Compensação Não existem ônus e/ou bônus aos participantes da pesquisa; 

                                                        
25II.11 - Consentimento livre e esclarecido - anuência do sujeito da pesquisa e/ou de seu representante legal, livre de vícios 
(simulação, fraude ou erro), dependência, subordinação ou intimidação, após explicação completa e pormenorizada sobre a natur eza da 
pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa acarretar, formulada em um 
termo de consentimento, autorizando sua participação voluntária na pesquisa. (RESOLUÇÃO Nº 196 DE 10 DE OUTUBRO DE 1996, 
COMITÊ DE ÉTICA) 
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financeira 

7. Incorporação do 
material 

Os dados obtidos dos participantes serão incorporados ao 
material particular do pesquisador e possível incorporação em 
grupo de pesquisa que estuda sobre o trabalho educacional, 
ocorrendo o zelo, uso e aplicabilidade das amostras 
UNICAMENTE para fins científicos, apenas consentindo o seu uso 
futuro em projetos que atestem pelo cumprimento dos preceitos 
éticos em pesquisas envolvendo seres humanos. Algumas 
amostras poderão ser usadas em publicação, sem que haja 
identificação do falante (sujeito participante) e sem que seus 
direitos sejam atingidos; 

8. Confidencialidade 
Os resultados deste estudo poderão ser publicados em artigos, 
revistas eletrônicas/impressas, capítulo de livros, jornais 
profissionais; 

9. Suporte institucional 

A pesquisa é desenvolvida pelo pesquisador supracitado, aluno 
do Curso de Doutorado do Programa de Estudos Pós-Graduados 
em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem – LAEL, PUC/SP, 
sob a orientação da Profª. Drª. Mara Sofia de Toledo Zanotto 
(PUC-SP) (email: msophia.sp@gmail.com)  

 

Diante do exposto, declaro, como sujeito participante da pesquisa, que fui 

devidamente esclarecido(a) afirmando meu consentimento para participar 

autorizando a publicação dos resultados. 

 

 Abaixo assinam,  

 

                                                                                     

Assinatura do participante da pesquisa   ___________________________________________________   

     

Pesquisadora: Maria Christina da Silva Firmino Cervera  

 

_________________________________________________________________     
                                                                                                                                                                  

 

 

                        

                                                                                                                                                                                                                                     

Testemunhas:  

Assinatura: ____________CPF:_________________ / RG:_________________      

Assinatura: _____________CPF:_________________ / RG:_________________ 

 
 

 

  

mailto:msophia.sp@gmail.com


170 

 
 

ANEXO 2 
 

A RESENHA ACADÊMICA UTILIZADA COMO OBJETO DE ENSINO 

NA PÓS-GRADUAÇÃO 

 
 
Resenha Crítica do Artigo "Abordagem Gestáltica e Psicopedagogia: um olhar 
compreensivo para a totalidade criança-escola" 

Escrito por: Marcus Deminco | Publicado em: 09 de Janeiro de 2012 

Categoria: Resenhas 
 
Autores: 

DUSI, Miriam Lúcia Herrera Masotti; NEVES, Marisa Maria Brito da Justa; ANTONY, 
Sheila. (2006). Abordagem Gestáltica e Psicopedagogia: um olhar compreensivo para a 
totalidade criança-escola. Paidéia (Ribeirão Preto)[online]. 2006, vol.16, n.34, pp. 149-159. ISSN 
0103-863X. <http://dx.doi.org/10.1590/S0103-863X2006000200003>. 

1. Credenciais dos Autores 

Miriam Lúcia Herrera Masotti Dusi: Psicóloga da Secretaria de Educação do Distrito 
Federal e Mestranda em Psicologia pela Universidade de Brasília. 

Marisa Maria Brito Da Justa Neves: Doutora em Psicologia e professora da Secretaria de 
Educação do Distrito Federal e da Universidade de Brasília. 

Sheila Antony: Psicóloga da Secretaria de Estado de Saúde (SES/DF) lotada no Centro 
de Orientação Médico-Psicopedagógica (COMPP). Membro diretor e didata do Instituto de 
Gestalt-Terapia de Brasília (IGTB) e Mestre em Psicologia Clínica pela UNB. 

2. Resumo do Artigo 

O texto visa estabelecer ligação entre abordagem gestáltica e a psicopedagogia. 
Abordam-se as teorias de base, concepção de campo holístico-relacional a teoria do ciclo de 
contato bem como as contribuições da gestaltpedagogia para compreensão no processo de 
aprendizagem e prática escolar. Dentro da psicopedagogia é descrito a abrangência, a 
conceituação, processo de avaliação e intervenção junto à criança e instituição educativa; 
dentro de suas bases teóricas e praticas. São citados fenômenos de aprendizagem, avaliação e 
intervenção na visão gestaltica. 

Essa interação busca uma compreensão e ação interventiva do processo de 
aprendizagem, conseqüentemente demonstrando o desenvolvimento da criança. A abordagem 
gestaltica é totalidade, onde envolve a relação entre o todo e suas partes, formando uma 
unidade significativa. A psicopedagogia é área interdisciplinar baseada em conteúdos 
psicológicos e pedagógicos e  contribuições de outros campos específicos do conhecimento. 

A gestalt-terapia busca examinar atentamente o comportamento humano e sua relação 
com o meio, trazendo aliança com aos filósofos do humanismo, Existencialismo e 
Fenomenologia, tornando possível uma observação com minúcia do processo de grandeza e de 
sua relação com o indivíduo, mundo para sua própria construção. Observa-se que no contato 
que os bloqueios são mecanismos psicológicos que exercem funções defensivas e constituem 
padrões de comportamento e percepção pelos qual o indivíduo mantém, no presente, situações 

http://artigos.psicologado.com/resenhas/resenha-cr%C3%ADtica-do-artigo-abordagem-gest%C3%A1ltica-e-psicopedagogia-um-olhar-compreensivo-para-a-totalidade-crian%C3%A7a-escola
http://artigos.psicologado.com/resenhas/resenha-cr%C3%ADtica-do-artigo-abordagem-gest%C3%A1ltica-e-psicopedagogia-um-olhar-compreensivo-para-a-totalidade-crian%C3%A7a-escola
http://artigos.psicologado.com/resenhas
http://dx.doi.org/10.1590/S0103-863X2006000200003
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mal resolvidas do passado, impedindo-se de realizar um contato saudável. 

A gestaltpedagogia é uma associação de idéias que provém da gestat-terapia e 
gestaltpsicologia, que tem em foco o desenvolvimento completo de suas capacidades e 
potencialidades tendo como essencial busca um processo de crescimento que desencadeia a 
modificação do meio. A atuação psicopedagógica faz-se essencial para que se possa 
compreender a aquisição da aprendizagem e como possibilitar a construção de novos saberes. 
Na relação pela qual o principal objetivo é resgatar o prazer, não somente de aprender, mas 
também de ensinar. 

Portanto, reflete sobre as relações estabelecidas com o conhecimento e as diferentes 
formas de se adquirir este conhecimento. A abordagem gestáltica e psicopedagogica tem um 
papel importante na contribuição dos fenômenos aprendizagem e desenvolvimento como 
também para a re-estruturação de campos perceptuais.  

3. Conclusão Crítica 

A fim de apresentar as contribuições – sob uma interface entre a perspectiva gestáltica e 
as práticas psicopedagógicas nas demandas que emergem no universo escolar – as autoras, 
primeiramente, conceituam a psicologia da Gestalt, descrevem seus precursores, suas 
principais influências e suas fundamentações teóricas, mas ainda não correlacionam nada sobre 
as conseqüências da restauração do equilíbrio parte-todo nas implicações pedagógicas: 

Nenhuma pessoa dotada de um sistema nervoso normal apreende a forma alinhavando os 
retalhos da cópia de suas partes [...] o sentido normal da visão apreende sempre um padrão 
global [...] Se os elementos percebidos não apresentam equilíbrio, simetria, estabilidade, 
simplicidade e regularidade, não será possível alcançar a boa-forma. O elemento que 
objetivamos compreender deve ser apresentado em seus aspectos básicos, de tal maneira que 
a tendência à boa-forma conduza ao entendimento. Essa formulação representa uma das 
conseqüências pedagógicas da psicologia da Gestalt. (ARNHEIM, 1980 apud BOCK, 2004). 
 

Em seguida, com brevidade, discorrem superficialmente sobre o princípio figura-fundo, 
sobre a noção do aqui e agora, e valendo-se de Ribeiro (1994) definem o campo perceptivo-
existencial. Permitindo-nos, todavia, uma maior compreensão e complementaridade através de 
trechos do artigo, A concepção de homem em gestalt-terapia e suas implicações no processo 
psicoterápico: 

Também como conceitos básicos destacam-se: o todo e a parte (onde se ressalta a concepção 
estruturalista desta escola – o problema para o gestaltista não é como o dado é solucionado, 
mas como é estruturado), figura e fundo (do todo uma parte emerge e vira figura, ficando o 
restante indiferenciado ou num fundo) e aqui e agora (a experiência passada da percepção de 
um objeto ou forma tem menor influência na visão de um objeto que se está vendo aqui e agora 
do que a experiência da percepção aqui e agora). A aplicação destes princípios e conceitos em 
psicoterapia é bastante vasta e fecunda. Mostra-nos claramente a diferença entre realidade 
psíquica (o que eu percebo) e realidade objetiva (o mundo das coisas) e assegura-nos a 
adequação da proposição fenomenológica de que não existem sujeito e objeto puros e 
independentes um do outro: a consciência é sempre consciência de alguma coisa e o objeto é 
objeto para a consciência. (GINGER, 1987 apud CAMACHO, 2008) 
 

Ainda conceituando a abordagem gestáltica, as autoras passam a pontuar os princípios 
centrais de suas teorias de base. Corroborando com a sua definição resumida concernente a 
Teoria Organísmica de Kurt Goldstein – constituída sobre a premissa de que a busca da auto-
realização é a lei que governa o funcionamento humano – encontramos em Capra (1986 apud 
GUIMARÃES, 1996): 
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O organismo é uma só unidade e o que ocorre em uma parte afeta o todo [...] As leis do 
organismo são as leis de uma totalidade dinâmica, que harmoniza as "diferentes" partes que 
constituem esta totalidade. Portanto, é necessário descobrir as leis pelas quais o organismo 
inteiro funciona, para que se possa compreender a função de qualquer de seus componentes, e 
não o inverso, como se tem feito até hoje. 
 

No parágrafo subseqüente, ao tentarem sintetizar os principais conjuntos de conceitos 
inseridos na Teoria do Campo desenvolvida pelo psicólogo alemão, Kurt Lewin, as autoras não 
descreveram as três etapas criadas por ele que revolucionou a ideia de mudança em 
organizações (descongelamento, movimento e recongelamento), nem a sua famosa equação 
como proposta para explicar o comportamento humano: C = f (P,M). Onde o comportamento (C) 
é função (f) ou resultado da interação entre a pessoa (P) e o meio ambiente (M) que a rodeia. 

 ambiente psicológico (ou ambiente comportamental) é o ambiente tal como é percebido e 
interpretado pela pessoa. Mais do que isso, é o ambiente relacionado com as atuais 
necessidades do indivíduo. Alguns objetos, pessoas ou situações podem adquirir valência no 
ambiente psicológico, determinado um campo dinâmico de forças psicológicas; 

 Os objetos, pessoas ou situações adquirem para o indivíduo uma valência positiva (quando 
podem ou prometem satisfazer necessidades presentes do individuo) ou valência negativa 
(quando podem ou prometem ocasionar algum prejuízo); 

 Os objetos, pessoas ou situações de valência positiva atraem o indivíduo e os de valência 
negativa o repelem. A atração é a força ou vetor dirigido para o objeto, pessoa ou situação; a 
repulsa é a força ou vetor que o leva a se afastar do objeto, pessoa ou situação, tentando 
escapar; 

 Um vetor tende sempre a produzir locomoção em certa direção. Quando dois ou mais vetores 
atuam sobre uma pessoa ao mesmo tempo, a locomoção é uma espécie de resultante de 
forças. (GOLEMAN, 1995). 

 

Figura1¹:Representação da dinâmica envolvida num processo de mudança: qualquer 
comportamento é resultante de um equilíbrio de forças de impulsão e restrição. Lewin (apud 
COVEY, 1987). 

  

A posteriori, as autoras abreviam a concepção de Campo Holístico Relacional proposto 
por Ribeiro e sustentado na Teoria do Campo e na Teoria Organísmica. No entanto, mediante a 
nossa análise correlacional encontramos esta definição de forma mais ilustrativa, através de sua 
explicação detalhada disponível em outro artigo com o enfoque gestáltico mais direcionado à 

http://www.eps.ufsc.br/disserta99/ferreira/figuras/3.gif
http://www.eps.ufsc.br/disserta99/ferreira/figuras/3.gif
http://www.eps.ufsc.br/disserta99/ferreira/figuras/3.gif
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prática psicopedagógica: 

Esse modelo possibilita uma visão macro e microsistêmica dos diversos campos que compõem 
a realidade existencial do indivíduo (campo geo-biológico, campo sócio-ambiental, campo psico-
emocional e campo sacro-transcendental) e concebe a inter e intra-relação entre os campos, no 
qual nada que ocorra em um campo é neutro para outro e para o todo holístico relacional. 
(RIBEIRO, 1997 apud ANTONY, 2004). 

 

  

 

Figura 2: Campo Holístico Relacional. (ibdem). 

• O campo geobiológicose faz representar pela geografia da organização e por seu "corpo"; 
instalações, equipamentos, localização, móveis, grau de organização, limpeza, odor, iluminação, 
localização das pessoas, grau de proximidade ou de distanciamento de mesas, departamentos 
etc. 

• O campo psicoemocionalcompreende as emoções e a psique da e na organização; nesse 
sentido podemos pensar em associar a esse campo elementos relacionados a variáveis tais 
como clima organizacional, motivação, afetividade, justiça. 

• O campo sócioambiental compreende a socialização da organização, sua estrutura 
organizacional, elementos de sua cultura, como credos, valores, o ambiente onde está inserida, 
onde se desenvolveu, relações com a comunidade, responsabilidade social; 

• O campo sacrotranscendentalencontra-se no âmbito do sagrado, do inconsciente coletivo, 
referindo-se ao "estado de espírito" da organização. Quanto mais ela vive o contata, mais se 
realiza e se torna sagrada. O sagrado é a busca do aperfeiçoamento, alcançado a partir do 
equilíbrio no e com o mundo e da realização de suas necessidades e dos membros que a 
compõem. Uma busca de valores universais pautados pela ética, pela valorização do humano, 
pelo respeito, solidariedade, preservação do planeta; 

• O self é o sistema vital central, afetado pelos quatro campos, aquilo que a organização vem se 
tornando a par tir de sua existência no mundo, das relações que estabe leceu ao longo do 
tempo; partindo de um paradigma existencialista, tal visão de self acena para uma idéia de uma 
identidade em movimento, construída e reconstruída permanentemente ao longo de sua 
existência relacional sintetizada nesses quatro campos. 

• O espaço vitalrepresenta a totalidade dos processos da organização, se compõe do sistema 
interno, a organização em si, com seus campos e seu self,e do ambiente circundante, daquela 
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parte do ambiente que tem significado para a organização, que faz parte de seu meio 
psicológico. (MERRY & BROWN, 1987 apud ALVIM, 2005) 

Ainda sobre as proposições desenvolvidas por Ribeiro, embora as autoras ilustrem e 
descrevam os conceitos relativos ao Ciclo do Contato, em virtude de sua relevância ante ao 
tema e como forma de adornar uma visão holística da gestalt a partir de uma maneira de 
intervenção, poder-se-ia inserir também, o modelo de Ciclo dos Fatores de Cura e Bloqueios do 
Contato e/ou o de Ciclo Motivacional: 

De acordo com a teoria da Gestalt, os bloqueios do contato são mecanismos psicológicos que 
exercem funções defensivas e constituem padrões de comportamento e percepção pelos quais 
o indivíduo mantém, no presente, situações mal resolvidas do passado, impedindo-se de 
realizar um contato saudável. Cada indivíduo pode interromper o ciclo em qualquer ponto, 
conforme as exigências do contexto, porém existe um lugar onde o bloqueio é mais constante e 
define a sua dinâmica intra e interpessoal. É válido ressaltar que esses processos do contato 
possuem uma função saudável quando empregados flexivelmente, atendendo às condições da 
situação e às necessidades originais do indivíduo. (ibidem). 
 

 

Figura 3: Ciclo dos Fatores de Cura e Bloqueios do Contato 

 

Segundo Covery (1987 apud ALVIM, 2005), a partir da Teoria das Relações Humanas, 
verificou-se que todo comportamento humano é motivado. Que a motivação, no sentido 
psicológico, é a tensão persistente que leva o individuo a alguma forma de comportamento 
visando à satisfação de uma ou mais determinadas necessidades. O organismo humano 
permanece em estado de equilíbrio psicológico, até que um estímulo o rompa e crie uma 
necessidade. Essa necessidade provoca um estado de tensão em substituição ao anterior 
estado de equilíbrio. A tensão conduz a um comportamento ou ação capazes de atingir alguma 
forma de satisfação daquela necessidade. Quando satisfeita a necessidade, o organismo 
retoma ao seu estado de equilíbrio inicial, até que outro estímulo sobrevenha. Toda satisfação é 
basicamente uma liberação de tensão, uma descarga tensional que permite o retorno ao 
equilíbrio anterior (Figura 4). 
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Figura4:A dinâmica do Ciclo Motivacional. Lewin (apud COVEY, 1987). 

Sobre o processo de aprendizagem através dos conceitos gestálticos, as autoras replicam 
as definições de Marx & Hillix (1963/1973) ao destacarem os quatro indicadores 
comportamentais envolvidos nesse fenômeno: a transição da incapacidade para o domínio do 
problema; o desempenho rápido e desembaraçado pela compreensão correta; a boa retenção e 
o imediatismo com que a solução pode ser transferida para outras situações semelhantes. 

Valendo-se da obra de Wertheimer (Schultz & Schultz, 1992)  reafirmam ainda que, o 
pensamento se processa em termos de todos e que as resoluções só são possíveis por meio da 
apreensão dessa totalidade, retomam o princípio de figura-fundo como constituinte no objeto de 
conhecimento, ressaltam o sentido da experiência como decorrente da aprendizagem 
significativa e, ao utilizarem a expressão awareness vislumbramos uma nítida correlação com 
aquilo que Husserl chamou de Redução Fenomenológica ou Epoché (Figura 5): 

A awareness não é estática, é um processo de orientação que se renova a cada instante. É uma 
forma de atenção sobre a forma, uma reflexão da forma em si mesma. Temos uma hierarquia de 
necessidades que continuamente se desenvolvem e organizam. (RIBEIRO, 1997 apud 
ANTONY, 2004). A Redução Fenomenológica é o método pelo qual tudo que é dado é mudado 
em um fenômeno que se dá e é conhecido na e pela consciência. Corresponde à descrição dos 
atos mentais de um modo que é livre de teorias e pressuposições, seja a respeito desses atos 
mesmos ou a cerca da existência de objetos no mundo que se lhe correspondam. O objeto não 
precisa de fato existir. (COBRA, 2001). 
 

 

Figura 5 

Em seguida, mencionam Goldstein (1995) para descrever a aprendizagem como 
aquisição de respostas por meio da introvisão (insight) resultante de uma súbita alteração no 
campo perceptual, caracterizam uma gestalt aberta e atribuem o fenômeno do não-aprendizado 
ao não fechamento de uma gestalt em formação, a não elaboração de uma situação que 
permanece inacabada, fixada, incompleta. Todavia, embora Dusi (2006) e Chabanne (2006) 
complementem essas considerações, além do modelo de aprendizagem de Kurt Lewin (Figura 

http://www.eps.ufsc.br/disserta99/ferreira/figuras/3.gif
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6), García-Sánchez (1998) atribuiria multifatores no envolvimento da dificuldade de 
aprendizagem. 

Segundo a Psicologia da Gestalt, uma aprendizagem realmente significativa implica no 
fechamento de uma gestalt na qual se atribui sentido, busca-se, portanto, uma totalidade 
funcional por meio da integração dos sistemas cognitivos. Quando isso não é possível, a gestalt 
permanece aberta permitindo a existência de uma energia não totalmente descarregada que 
estaria represada, exigindo maior investimento do indivíduo e, por conseguinte, acarretando 
maior dificuldade na resolução da atividade. Desta forma, o não aprender refere-se ao não 
fechamento de uma gestalt em formação, a não elaboração de uma situação que permanece 
inacabada, fixada, incompleta. (DUSI, 2006 apud RAMAGLIA, 2007). 

A dificuldade de aprendizagem denotaria uma fase do processo, seria pontual, mas não 
definitiva, enquanto que a queixa muitas vezes profetizada como fracasso escolar, seria apenas 
uma condição de mensuração ou quantificação do insucesso deste processo. Conferir aos dois 
conceitos um tratamento equivalente prejudicaria o destino da dificuldade de aprendizagem, 
esta que deveria ser vista como um momento da experiência, e não como uma deficiência no 
ser ou no estar do aluno. (CHABANNE, 2006 apud RAMAGLIA, 2007). 
 

 

Figura 6: Modelo de Aprendizagem de Kurt Lewin (KOLB, 1984 apud PARCHEN, 2008) 

De acordo com uma visão multifatorial, a dificuldade de aprendizagem seria caracterizada 
por um grupo heterogêneo de transtornos que englobaria as várias faces da capacidade 
humana, sendo elas cognitivas ou mesmo físicas, sem desconsiderar ainda, aspectos 
emocionais, cognitivos, genéticos, neurológicos, além dos fatores ambientais, familiares e 
sociais. Incorpora-se também a esta concepção, as desordens comportamentais tais como a 
auto-regulação, percepção social e a interação social. (GARCÍA-SÁNCHEZ, 1998 apud ibidem). 

Embasando-se em Burow e Scherpp (1985), definem a Gestaltpedagogia como “conceitos 
pedagógicos que se orientam nas idéias teóricas e práticas da Gestalt-Terapia e da 
Gestaltpsicologia”. E apresentam os quatro objetivos amplos da Gestaltpedagogia conforme 
descritivos de Besems (Burow & Scherpp, 1985). Contudo, a título informativo não mencionaram 
o precursor da Gestaltpedagogia, nem a sua contextualização pedagógica ou as conquistas de 
seus princípios filosóficos aplicando-as em outras áreas conforme encontramos destacado em 
Chabanne (2006 apud RAMAGLIA, 2007):  

O russo Hilarion Petzold, radicado na Alemanha, foi o primeiro a apresentar esta possibilidade 
na área educacional. Em 1977, ele cria a Gestaltpedagogia, uma transferência dos princípios 
terapêuticos da filosofia da Gestalt para o contexto da educação, com o objetivo de resolver os 
principais problemas pedagógicos da atualidade. Mais de 50 anos depois da criação da Gestalt 
Terapia, estes princípios filosóficos conquistaram seu lugar no panorama psicoterapêutico, bem 
como na educação e na área de Recursos Humanos das empresas. 

http://www.eps.ufsc.br/disserta98/tatiana/figura/100003.gif
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Valendo-se posteriormente, das considerações de Burow e Scherpp (1985) concernente 

ao cerne da Gestaltpedagogia, justificam sua formulação em decorrência das necessidades dos 
indivíduos, tentando desencadear um processo de crescimento que tem como meta a sua 
modificação e do meio e depois, pontuam que o processo de ensino e aprendizagem não 
começa na matéria, mas nas possibilidades e necessidades dos alunos; assemelhando-se das 
proposições dos pensamentos fenomenológicos representados por Edmund Husserl e Maurice 
Merleau Ponty (CHABANNE, 2006 apud RAMAGLIA, 2007) acerca da dificuldade de 
aprendizagem: 

Os maus resultados se devem menos a uma incapacidade cognitiva básica do aluno do que a 
uma “má” escolha ou a uma escolha inadequada nas estratégias de aprendizagem. A 
dificuldade de aprendizagem estaria, portanto, na ineficiência das estratégias, no próprio 
movimento do aluno e em suas próprias formas de aprender. 
 

 

Figura 7: Aprendizagem Conforme Modelo Gestaltpedagogia (GRACCHO, 1994 apud 
RAMAGLIA, 2007) 

Posteriormente, recorrem à Bossa (2000) para definir a Psicopedagogia, a sua visão 
sobre aprendizagem e as suas repercussões no processo de desenvolvimento humano e 
amparando-se em outro autor ressaltam a importância de se encarar o aluno em sua totalidade 
e apresentam – através de um diagrama – os sistemas envolvidos no diagnóstico 
psicopedagógico. 

Contudo, além desses conjuntos, Bassedas (1996 apud SOUZA, 2002) considera ainda 
que, em nível interno, a escola pode-se tornar uma instituição potenciadora ou, então, pelo 
contrário, pode ser fonte de conflitos, dependendo de como estejam estruturados e se 
relacionem os diferentes níveis hierárquicos ou subsistemas, como a equipe dirigente, a 
administração entre outros. Observamos enquanto psicopedagogas em nossa prática que o 
diagnóstico escolar se situa no espaço e no tempo: 

1. Espaço: 
• Para que o psicopedagogo possa viabilizar sua ação que se constitui na criação de um 

ambiente psicopedagógico, do qual falaremos mais adiante. 
• Lugar espacial onde transcorre a ação educativa que leve o psicopedagogo a aliar a teoria com 

a prática, diagnosticando o “não aprender”. 
2. Tempo: 
• Refere-se à duração das atividades que envolvem a ação psicopedagógica diagnóstica 

considerando os vários fatores intervenientes: o ano letivo, a situação dos alunos, de como é 
feito o aproveitamento de suas potencialidades, a complexidade de fatores que envolvem a 
instituição. 

Em confluência com as referências utilizadas pelas autoras para mencionarem a 
elaboração do conhecimento do aluno na concepção construtivista e considerando a educação, 
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enquanto processo social e individual, Bassedas (1996 apud SOUZA, 2002) salienta que, o 
aluno aprende a resposta em cada situação. Este está inserido em dois sistemas diferenciado: a 
escola e a família, sendo de fundamental importância a relação que estabelece com cada 
sistema e como interrelaciona os dois. Consideramos o aluno como um sujeito que elabora o 
seu conhecimento e sua evolução pessoal a partir da atribuição de um sentido próprio e genuíno 
às situações que vivem e com as quais aprende. Neste processo de crescimento, exerce papel 
primordial a capacidade de autonomia de reflexão e de interação constante com os outros 
sujeitos da comunidade. 

Ao descreverem as considerações que presumem ser relevantes na prática diagnóstica, 
justificam a relação entre diagnóstico e tratamento e sugerirem como deve ser a atuação 
psicopedagógica no âmbito clínico ou institucional, as autoras não abordam este procedimento 
sob o enfoque construtivista nem apresentam o modelo psicogenético piagetiano de 
desenvolvimento cognitivo e aprendizagem (Figura 7): 

No diagnóstico escolar à luz do construtivismo, acreditamos que o conhecimento se dá num 
processo de objetivação no qual o sujeito continuamente elabora seus conflitos sobre a 
realidade que o cerca. Por isso a questão do diagnóstico escolar visto sob este prisma vai 
diferenciar do diagnóstico tradicional. A diferença vai residir especialmente no processo do 
aluno, porque à medida que entendemos quais os esquemas mentais que o aluno utiliza para 
resolver conflitos no aprender vamos também poder explicar as fraturas neste processo. O 
diagnóstico que pensamos construir é a partir de um sujeito que aprende em interação com o 
objeto do conhecimento, e que possui uma dramática própria, original, sua. (BASSEDAS, 1996 
apud SOUZA, 2002). 
 

 

Figura 8. Modelo de desenvolvimento Cognitivo e Aprendizagem de Jean Piaget.   

(KOLB, 1984 apud PARCHEN, 2008) 

  

Ao abordarem as queixas escolares ante a reflexão psicopedagógica, as autoras citam as 
pesquisas de Collares e Moyses (1996), onde a não-aprendizagem está condicionada a 
questões de saúde, classe econômica, estrutura familiar e contexto social. E através dos dados 
emergidos de outra pesquisa, completam que as características psicológicas dos integrantes 
das classes baixas favorecem percepções preconceituosas preexistentes. 

Seguidamente, replicam as afirmações de Machado (2000) de que, o próprio aluno pode 
aparecer, sintomaticamente, como o mobilizador de um conflito de ambigüidades escolares e 
sobre o papel da escola, valem-se da ressalva de Weiss (1992): “quanto mais a escola fizer a 
sua auto-avaliação, quanto menos mantiver estereótipos e ambigüidades, mais ela livrará o 
aluno de ser o responsável pelo fracasso em sua aprendizagem”. Todavia, Bassedas (1996 

http://www.eps.ufsc.br/disserta98/tatiana/figura/100003.gif
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apud ANDERLE, 2008), antes de pontuar a responsabilidade do professor, adverte: “A ação 
educativa da escola não pode ser desvinculada das funções educativas dos pais dos alunos, e, 
conseqüentemente, o professor também deve manter contato com eles.” 

O lugar do professor é o lugar daquele que gerencia o processo da aprendizagem. Sua principal 
ação é mediar o objeto do conhecimento.  
O professor tem a responsabilidade de estimular o desenvolvimento de todos os alunos pela 
aprendizagem de uma série de diversos conteúdos, valores e hábitos... O papel solicitado ao 
professor na situação de ensino-aprendizagem é o de uma atuação constante, com 
intervenções para todo o grupo de aula e para cada um dos alunos em particular, visando a 
observação sistemática do processo de cada aluno durante a aprendizagem, para poder intervir 
no mesmo com uma ajuda educativa adequada. (ibidem). 
 

Sobre o objetivo da Psicologia Escolar e da Psicopedagogia, as autoras atribuem a 
atuação investigativa a fim de descobrir os processos subjetivos revelados pela criança em 
manifestações apáticas ou agressivas, como suas estratégias de defesas pelas práticas 
pedagógicas produzidas na escola cujas relações são atravessadas por preconceitos e 
estereótipos. E, ao ressaltarem, através de Neves e Almeida (2003), a necessidade de um 
desempenho efetivo na transformação da realidade escolar, apontarem a queixa escolar como 
constituição de uma história coletiva e criticarem a pretensa onipotência da escola de 
homogeneizar os indivíduos em seus aspectos cognitivos, afetivos e sociais, verificamos uma 
estreita relação com algumas teorias propostas por Wallon e Vygotsky. 

Segundo Wallon (1978, apud TASSONI, 2007) é através da interação com o meio 
humano, a criança passa de um estado de total sincretismo para um progressivo processo de 
diferenciação, onde a afetividade está presente, permeando a relação entre a criança e o outro, 
constituindo elemento essencial na construção da identidade. Da mesma forma, é ainda através 
da afetividade que o indivíduo acessa o mundo simbólico, originando a atividade cognitiva e 
possibilitando o seu avanço. 

Observa-se que Wallon e Vygotsky têm muitos pontos em comum, em se tratando da 
afetividade. Ambos assumem o seu caráter social e têm uma abordagem de desenvolvimento 
para ela, demonstrando, cada um à sua maneira, que as manifestações emocionais, portanto de 
caráter orgânico, vão ganhando complexidade, passando a atuar no universo do simbólico. 
Dessa maneira, ampliam-se as formas de manifestações, constituindo os fenômenos afetivos. 
Da mesma forma, defendem a íntima relação que há entre o ambiente cultural/social e os 
processos afetivos e cognitivos, além de afirmarem que ambos inter-relacionam-se e 
influenciam-se mutuamente. (TASSONI, 2007). 
 

Posteriormente, as autoras passam a discorrer sobre o processo de avaliação e 
intervenção psicopedagógicas sob a ótica gestáltica, na qual considera que a maioria das 
crianças necessitadas de ajuda possuem alguma dificuldade em suas funções de contato e 
tendem a adotar algum tipo de comportamento que lhes serve de defesa e constituem uma 
forma de ajustamento criativo. E esclarecem que o trabalho de avaliação e intervenção 
psicopedagógica – na perspectiva gestáltica – visa à ampliação da consciência do indivíduo em 
seu movimento no Ciclo do Contato, proporcionando-o a redescoberta seu próprio ser,  de suas 
habilidades e potencialidades. Valendo-se de Ribeiro (1985), salientam ainda que o passado e o 
corpo estão presentes, aqui e agora, na pessoa como um todo, e isto basta para entendê-la e 
para que se possa lidar com ela criativamente. 

Por conseguinte, as autoras reafirmam a emergência da criatividade, como mais do que 
um objetivo a ser alcançado com a própria criança, passando a ser concebida como um recurso 
necessário ao profissional, que se utiliza do fenômeno como ponto de partida das intervenções, 
que devem priorizar a liberdade para criar, oferecendo à criança as condições necessárias para 
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responder aos seus próprios questionamentos, permitindo-lhe conscientizar-se do seu potencial 
criativo. Concernente à isso Goldstein (apud TASSONI, 2007) compreendia que, no 
funcionamento do indivíduo normal, poderíamos verificar dois movimentos distintos na sua 
interação com o meio – um que busca evitar a experiência da ansiedade através da criação de 
padrões de conduta e de mecanismos estereotipados para lidar com as situações, e outro, 
igualmente importante, que leva o indivíduo a buscar novas experiências através da expansão 
de suas possibilidades de ação e de reflexão.  

Antes das considerações finais, as autoras descreverem o preconceito como uma 
influência depreciativa ante a queixa escolar, atribuindo-o uma visão pré-determinista e 
tendenciosa que impede a observação do fenômeno tal como é, desvalorizando a relação no 
aqui e agora, e proporcionando causas padronizadas à dificuldade escolar sob uma postura 
acomodativa que visa, muitas vezes, mascarar outro problema existente, seja ele de ordem 
pedagógica, didática, psicológica ou de adaptação ao contexto, permite-nos uma melhor 
compreensão, por meio das considerações de Paim (1985) e complementadas por Levandowski 
(2004): 

Ao apontarem para a carência das habilidades interpessoais, os educadores e professores 
apontam para o próprio fracasso da educação, pois esta tem como uma de suas funções, a de 
ser socializadora, ou seja, de transformar o indivíduo em sujeito, de humanizá-lo. A continuidade 
da conduta humana se faz na aprendizagem, e se é na conduta que se centram as maiores 
queixas, então, é sob a educação que deveria recair a maior responsabilidade. (PAIM, 1985 
apud RAMAGLIA, 2007). 
 

Portanto, cada pessoa compreende a priori e intuitivamente o que quer dizer 
agressividade, mas é necessário que se distinga primeiramente a agressividade como estado, 
potencialidade ou conduta agressiva observável, pois considerar uma criança agressiva 
depende daquele que a observa. Assim, deve-se ter claro o que a escola considera 
agressividade, sendo esse termo tão amplo. (LEVANDOWSKI, 2004 apud ibidem). 

4. Indicações 

O presente artigo apresenta a idéia de que o indivíduo desde seu nascimento busca sua 
totalidade, e nesse caminho ele abre e fecha a gastalten, relacionada não só ao seu 
conhecimento, mas também ao do outro e do mundo. Daí é que vem o plano de inserir o prisma 
gestáltico no contexto escolar, fazendo assim uma interface com a Psicopedagogia, já que 
persiste a crença de que o processo de aprendizagem necessita, efetivamente, de mudanças, 
sentimentos, pensamentos, enfim toda uma gama que circunda o indivíduo. 

Recomenda-se a leitura deste trabalho não restrita apenas à psicólogos e pedagogos, 
mas também à estudantes e profissionais da área de saúde e educação. Ressalva-se, 
entretanto que a sua leitura não encerra a necessidade de outras fontes bibliográficas, pois este 
é somente uma lacônica exposição do tema. Na consulta das referências utilizadas na 
elaboração deste resumo crítico, o leitor poderá encontrar disponível uma lista de sugestões 
concernentes ao tema e que o permita aprofundar mais os seus estudos.   

 
 
Fonte: http://artigos.psicologado.com/resenhas/resenha-cr%C3%ADtica-do-artigo-abordagem-
gest%C3%A1ltica-e-psicopedagogia-um-olhar-compreensivo-para-a-totalidade-crian%C3%A7a-
escola#ixzz2j3eqPuWc  
Psicologado - Artigos de Psicologia 
 
 

http://artigos.psicologado.com/resenhas/resenha-cr%C3%ADtica-do-artigo-abordagem-gest%C3%A1ltica-e-psicopedagogia-um-olhar-compreensivo-para-a-totalidade-crian%C3%A7a-escola#ixzz2j3eqPuWc
http://artigos.psicologado.com/resenhas/resenha-cr%C3%ADtica-do-artigo-abordagem-gest%C3%A1ltica-e-psicopedagogia-um-olhar-compreensivo-para-a-totalidade-crian%C3%A7a-escola#ixzz2j3eqPuWc
http://artigos.psicologado.com/resenhas/resenha-cr%C3%ADtica-do-artigo-abordagem-gest%C3%A1ltica-e-psicopedagogia-um-olhar-compreensivo-para-a-totalidade-crian%C3%A7a-escola#ixzz2j3eqPuWc
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ANEXO 3 

 

Resumo explicativo das normas de transcrição e exemplos 

 

Categorias Sinais Descrição das categorias Exemplos 
 

1. Falas ao fundo  ( ) Para indicar conversas de 
fundo/burburinhos dos alunos, 
ininteligíveis. 

 

2. Ininteligível [  ] Quando não se 
entende uma palavra ou parte da 
fala, 
marca-se o local com 
parênteses e usa-se 
a expressão ininteligível. Após a 
indicação do ininteligível há o 
tempo de ocorrência. 
 

Você fez um recorta e cola/ 
como se fosse [palavra 
ininteligível][10’40]. 
[Comentário ininteligível] 
[8’24] 
 

3. Dúvidas [?] Quando não se 
entender parte da fala, 
marca-se o local com 
parênteses e interrogação e 
escreve-se o que se 
supõe ter ouvido.  

Tá reduzido[?] [12’02]/ né? 
 

4. Comentários do 
transcritor 

[  ] Percepções do transcritor de 
outras manifestações/ações (dos 
alunos e da professora) no 
ambiente da gravação (sala de 
aula). 

[Risos dos alunos] 
[Escreve na lousa] 

5. Indicação de 
vírgula 

/ Utilização de uma barra para 
representar vírgula. 

Geralmente/ a gente não tem 
muita dúvida/ muito problema 
com a resenha na sociedade/ 
mas haverá alguns 
problemas na universidade/ 

6. Indicação de 
ponto final 

//  Utilização de duas barras para 
representar ponto final. 

Na AV3 eu pretendo 
trabalhar com vocês 
resenha// 

7. Acento de 
intensidade 

! Uso da exclamação para indicar 
palavras 
pronunciada com mais 
ênfase que o habitual. 

Gente/ olha/ atenção! 

8. Indicação de frase 
cortada 

... O uso de reticências 
no início e no final de 
uma transcrição 
indicam frase cortada 

Vamos dar uma... Na AV3 eu 
pretendo... 
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ANEXO 4 

TRANSCRIÇÕES DAS AULAS 

 

 
TRANSCRIÇÃO DA AULA 1 GRADUAÇÃO 

 
GRAVAÇÃO SALA 1 

 
 
 

Gravação I: 24 de maio de 2013 
Início: 19h43m  
Duração: 1h:18m:11s  
Aula: Resenha 
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(1) PROFESSORA: Ô pessoal/ olha... Psiu! Pessoal/ eu vou começar assim: 1 
primeiro pela avaliação dos trabalhos (eu não tenho ainda as notas – a nossa 2 
exposição foi na terça-feira passada)// Eu gostaria de... Terça// Foi terça/ né? 3 

(2) ALUNO: Isso//  4 
(3) PROFESSORA: Dia 21// E eu gostaria de agradecer muitíssimo a postura/ o 5 

empenho/ o entusiasmo/ o colorido/ o brilhantismo de todos vocês//  6 
(4) ALUNO: O colorido? 7 
(5) PROFESSORA: É! O colorido/ sim/ porque é vivo/ né? O... E eu acho que tudo 8 

que é colorido tem vida/ não é o que é preto e branco! 9 
(6) [Risos dos alunos] 10 
(7) PROFESSORA: É principalmente [ininteligível] [0’50]/ né? 11 
(8) [Risos dos alunos] 12 
(9) PROFESSORA: Mas eu gostaria de parabenizar vocês// Eu só tive elogios/ da 13 

parte de muitos professores e da parte dos alunos// E aí eu gostaria de ouvir 14 
um pouquinho de vocês o que é que foi... Enfim/ o que é que vocês ouviram/ o 15 
que é que viram/ gostaram/ não gostaram? O que que aconteceu/ gente? 16 

(10) ALUNO: Professora/ pergunta lá na 410 qual a... ?  17 
(11) PROFESSORA: É? 410...  18 
(12) ALUNO: Não precisa nem perguntar! 19 
(13) ALUNO: Pergunta na sala 410/ professora! 20 
(14) PROFESSORA: É/ eu vi// Eu tenho...  21 
(15) ALUNO: [Comentário ininteligível][1’27] 22 
(16) PROFESSORA: É/ eu vi// Vocês se reproduziram nos banners/ né? E fizeram 23 

com isso um trabalho/ que foi o trabalho voluntário de doar a imagem// Eu acho 24 
que isso é muito bacana por quê? Quando vocês perceberam que não haveria 25 
condições de ter uma melhor imagem/ eu percebi que vocês próprios foram os 26 
modelos/ não é? E aí acabou a vergonha/ deixou de lado todo... todo e 27 
qualquer preconceito/ né? E foram lá tirar as fotos// E eu fiquei assim... Quando 28 
eu vi você... A sua foto até eu mesma que tirei/ né? Então eu até entrei na 29 
“dança” aí de vocês/ né? – no sentido de acompanhar/ de ajudar/ de apoiar// 30 
Mas aí/ quando eu vi na foto... Que eu não esperava porque eles estavam lá 31 
com os problemas das fotos/ né? E a gente já tinha visto a frase e faltava a 32 
imagem// E aí/ quando eu vi na foto/ eu fiquei muito... assim/ muito feliz/ muito 33 
sensibilizada/ né? Porque a gente diz assim: “Caraca! Olha! Que coisa bacana/ 34 
né?” O... Vocês abraçaram verdadeiramente esse projeto/ o trabalho... enfim/ 35 
tudo/ né? – porque isso é vida/ né/ gente! E aí eu queria ouvir de vocês/ porque 36 
eu vi muita coisa/ acompanhei muita coisa// Achei muito interessante tudo! 37 

(17) O meu Facebook foi invadido por vocês! Hoje eu não tenho mais vida privada/ 38 
né?  39 

(18) [Risos dos alunos] 40 
(19) Minha vida passou a ser pública/ não é? Eu... Em média/ de 10 a 15 alunos eu 41 

inseri lá no dia/ e entrei na brincadeira de vocês e mandei brasa nas fotos lá! 42 
Eu tô com o meu Face... Eu até fiquei com medo de levar advertência do 43 
Facebook/ porque eu já levei! 44 

(20) [Risos dos alunos] 45 
(21) De ficar suspensa por... Já aconteceu isso com vocês? 46 
(22) ALUNOS – Já! 47 
(23) PROFESSORA: De ficar suspensa por 24 ou 72 horas/ não sei/ sem poder 48 

postar nada/ em virtude da quantidade de fotos que acabo colocando! 49 
(24) PROFESSORA: É! Eles dão lá...  50 
(25) ALUNO: Eu não posso mais adicionar ninguém! 51 
(26) PROFESSORA: Eles colocam gancho// Mas eu quero ouvir vocês! Poderia 52 

eu... Você/ meu querido/ poderia falar sobre o que foi pra você? O que é que... 53 
? Enfim...  54 
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(27) ALUNO: Pra mim foi bom demais ter participado! Eu gostei! Eu compartilhei 55 
tudo o que foi estudado...  56 

(28) ALUNO: [Comentário ininteligível][4’06] 57 
(29) PROFESSORA: Hummm! 58 
(30) ALUNO: Conheci um monte de gente nova também! 59 
(31) PROFESSORA: Isso é bacana/ né? 60 
(32) ALUNO: Teve vários entrosamentos entre o grupo pra fazer a explicação...  61 
(33) [Risos dos alunos] 62 
(34) PROFESSORA: Eu acho que o que fica...  63 
(35) ALUNOS – [Comentário ininteligível][4’20] 64 
(36) PROFESSORA: É? 65 
(37) PROFESSORA: Ô/ gente/ olha: eu acho que o que fica bem forte na exposição 66 

mesmo é a questão da interação/ né? Aquela alegria/ todo mundo ali/ você 67 
poder conversar com as pessoas/ né? É essa... É interagir mesmo! Perderam a 68 
vergonha? 69 

(38) ALUNA: Lógico! 70 
(39) [Risos dos alunos] 71 
(40) PROFESSORA: É? 72 
(41) [Risos dos alunos] 73 
(42) PROFESSORA: Só que eu vi gente assim:... Eu levava gente/ aí... né? “Vai pra 74 

falar com ele! Pelo menos cumprimenta! Olha/ esses são os meus alunos! 75 
Esses são os meus alunos de ontem/ esses são os meus alunos de ontem// ” / 76 
“É/ mas vamos apresentar o trabalho! [bate palmas] Vamos apresentar o 77 
trabalho!” E teve gente que ficava assim/ de boca fechada// Receberam muitas 78 
perguntas? 79 

(43) ALUNO: Sim! 80 
(44) ALUNA: Nós trocamos informações até com o pessoal [palavra 81 

ininteligível][5’21]/ você acredita? 82 
(45) PROFESSORA: Ah/ é? 83 
(46) ALUNA: É! Era o mesmo tema/ e eles vieram [trecho ininteligível][5’23] 84 
(47) PROFESSORA: Ai que joia! 85 
(48) ALUNA: Nós trocamos informações! 86 
(49) ALUNO: Professora/ eu só não respondi pro pessoal aqui da sala que tava 87 

com comparação! 88 
(50) PROFESSORA: Ah/ o pessoal daqui da sala tava com comparação? 89 
(51) ALUNO: [Palavra ininteligível] [5’32] todo mundo que me deu[?] o pé na bunda! 90 
(52) [Risos dos alunos] 91 
(53) PROFESSORA: Caras de pau/ né? Eles que deveriam! 92 
(54) ALUNO: É/ professora! Ó/ esse moleque foi me perguntar três ‘vez’ lá! “Explica 93 

pra mim aí/ ó!” 94 
(55) PROFESSORA: Ah! Sai fora! – né? 95 
(56) ALUNO: Primeiro ele não quis explicar nem nas ‘pergunta’/ aí eu [Comentário 96 

ininteligível]. 97 
(57) [Risos dos alunos e da professora] 98 
(58) ALUNO: Não explicou nenhuma delas! [Comentário ininteligível][5’51] 99 
(59) [Risos da Professora] 100 
(60) PROFESSORA: mas ele estava tendo uma atitude acadêmica//  101 
(61) ALUNA: É! 102 
(62) PROFESSORA: Não é? Coitado! Ele queria saber!  103 
(63) ALUNA: Tem que incentivar! 104 
(64) PROFESSORA: Ô/ pessoal/ hoje eu tenho aqui duas novidades pra vocês/ 105 

mas eu...  106 
(65) ALUNO: Boas?  107 
(66) PROFESSORA: São boas! Eu acredito que vocês vão gostar// E eu começo 108 

hoje com uma parte da nossa aula... Eu vou dividir a nossa aula em dois 109 
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momentos// O primeiro momento a gente vai construir aqui um conhecimento 110 
sobre resenha// Então eu gostaria muito/ mas muito mesmo/ da participação de 111 
vocês// Por quê? Nós tivemos aí um percurso/ não foi? Desde lá/ do primeiro 112 
dia de aula – o perfil universitário/ o que que é pesquisa... enfim/ tudo aquilo 113 
que nós já passamos até agora que eu não preciso levantar novamente// Eu 114 
hoje tenho a proposta pra vocês que é conhecermos resenha// Agora/ 115 
conhecer resenha... A gente... Eu vou fazer aqui um percurso/ e eu gostaria de 116 
construir com vocês esse/ esse... esse conhecimento// É um texto? É um texto/ 117 
sim// É um texto que circula tanto na sociedade/ como na universidade// Fazer 118 
resenha vai pressupor/ ou a gente vai precisar/ dos conhecimentos que nós 119 
tivemos até agora// Então a gente vai procurar dar um salto/ dar um pulo 120 
daquilo... com aquilo que a gente aprendeu até agora// Vamos ver se nós 121 
conseguimos fazer resenha// Só que eu vou precisar/ de vocês/ de duas 122 
coisas: silêncio e concentração// Tudo bem? Não é difícil// A resenha... Nós 123 
vamos fazer uma resenha/ na verdade...  124 

(67) ALUNO: [Comentário ininteligível][8’03] 125 
(68) ALUNO: Mais valioso! 126 
(69) ALUNO: É valioso!  127 
(70) PROFESSORA: Hoje... Hoje a gente vai fazer uma resenha// Então é assim/ 128 

pessoal/ eu... Anotem isso no caderno/ por favor//  129 
(71) ALUNO: [Comentário ininteligível][8’03] 130 
(72) PROFESSORA: Você tem lá o seguinte: a resenha é um tipo de texto 131 
(73) ALUNO: [Comentário ininteligível][8’03] 132 
(74) PROFESSORA: Resenha é um tipo de...  133 
(75) PROFESSORA: Ô/ pessoal/ vamos colaborar/ por favor//  134 
(76) PROFESSORA: Resenha é um tipo de texto que circula em sociedade; em 135 

sociedade e na universidade// Quando... Sempre que eu pretendo explicar algo 136 
(acho que vocês já perceberam isso/ né?)/ eu sempre levo para sociedade/ né/ 137 
o que você tem/ o que que você já viu// Aí depois a gente encosta aqui/ na 138 
universidade/ pra vocês entenderem o que que é uma resenha universitária//  139 

(77) Nós vamos ter que escrever uma resenha universitária? Sim// Sim// Se é um 140 
tipo de texto que circula em sociedade e na universidade/ qual é o objetivo? 141 
Qual é o objetivo da resenha? A resenha tem por objetivo dar conhecimento – 142 
dar conhecimento – de algo para alguém//  143 

(78) Eu vou/ primeiro/ falar da resenha em sociedade/ pra ficar mais tranquilo/ 144 
porque em sociedade vocês estão ‘carecas” de encontrar resenhas... por 145 
exemplo/ resenhas em jornais// Em sociedade elas vão aparecer 146 
principalmente em jornais e em revistas//  147 

(79) Quem é que aqui que já... já folheou o jornal/ principalmente na parte do Lazer/ 148 
e foi lá ver os filmes das semanas pra ver se os filmes são bons ou não/ pra ver 149 
uma sinopse do filme/ pra escolher o filme que quer assistir? Isso é resenha//  150 

(80) O jornal ele apresenta uma resenha/ e essa resenha ela vai ter uma estrutura 151 
mais ou menos fixo// A estrutura ela é fixa/ tanto para as resenhas em 152 
sociedade/ quanto para as resenhas na universidade//  153 

(81) Então uma resenha/ se nós falarmos sobre a sua estrutura/ ela vai apresentar 154 
uma parte A/ parte B e parte C//  155 

(82) [Escreve na lousa] 156 
(83) Não vai aparecer no texto escrito parte A/ parte B ou parte C// Isso aqui a gente 157 

entende quando a gente sabe o que é uma resenha// A gente reconhece no 158 
texto resenha essas partes aqui//  159 

(84) A parte A é uma descrição técnica/ seguida de um resumo/ e depois aparece a 160 
avaliação crítica// Avaliação crítica//  161 

(85) Bom/ todo mundo... Quando a gente começa a falar sobre resenha/ a pergunta 162 
que vem a mente/ a aqueles que já conhecem então a resenha/ resumo e 163 
resenha é a mesma coisa? 164 
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(86) Resumo é igual resenha? 165 
(87) [Escreve na lousa] 166 
(88) Não// Resumo é diferente de resenha// Se nós formos ver a estrutura/ o 167 

resumo ele vai apresentar esses dois elementos da resenha// Ou seja/ 168 
estruturalmente/ na sua estrutura/ o resumo apresenta a descrição técnica/ e 169 
apresentar o próprio resumo// Essa é a estrutura do resumo//  170 

(89) E a estrutura da Resenha/ para nós compararmos/ ela apresenta também a 171 
descrição técnica [escreve na lousa]/ apresenta o resumo/ mas a resenha vai 172 
diferir do resumo porque ela apresenta algo que o resumo não apre... não 173 
aparece/ como por exemplo a avaliação crítica//  174 

(90) Então toda a resenha é um resumo/ mas o resumo não é uma resenha – e a 175 
gente vai ver como se dá isso/ né?  176 

(91) Nesse sentido/ nós temos o seguinte: vamos pegar alguns exemplos de 177 
resenha em sociedade// Eu posso resenhar qualquer coisa que eu aprecie/ que 178 
eu vá apreciar// Então a resenha...  179 

(92) [Escreve na lousa] 180 
(93) É possível fazer resenha de tudo que seja apreciável das coisas boas da vida/ 181 

ou seja/ um vinho por exemplo// Vinho... Eu posso fazer uma resenha sobre o 182 
vinho – descrição técnica// Qual é o lugar de origem desse vinho? Qual é a 183 
safra desse vinho? O rótulo? Qual é a marca desse vinho? Eu vou fazer um 184 
pequeno resumo... O enólogo faz isso/ não é? Aquele que conhece/ o 185 
conhecedor de vinhos/ ao degustar o vinho/ ele começa ali a descrever/ a nos 186 
dizer quais são as sensações de paladar que ele tem do vinho// Eu ouço 187 
aquilo/ eu acho assim/ o máximo/ né? – porque eu não consigo definir tantos 188 
sabores no vinho como os enólogos// Eu vejo programas/ às vezes/ na 189 
televisão/ e eu vejo as pessoas que apreciam vinho dizer: “Esse vinho é mais 190 
cítrico/ esse vinho é mais ácido/ esse vinho lembra as minhas regiões lá do... ” 191 
Nossa/ né? 192 

(94) A avaliação crítica é sempre dada por adjetivos/ ou seja/ são as avaliações... 193 
Ela é subjetiva// São as avaliações que eu posso fazer grosso modo: “É bom 194 
ou é ruim? É saudável? É leve? É pesado? É amargo?” – com relação ao 195 
vinho//  196 

(95) Se você pegar a revista Veja/ a Vejinha/ como eu estou acostumada a 197 
classificar (a segunda Veja/ né?)/ ela traz resenhas de baladas/ vocês já 198 
viram? Quem é que não vai à Vejinha de vez em quando pra ver lá bares/ 199 
restaurantes? Aquilo que a gente lê é resenha//  200 

(96) Restaurante/ geralmente o local/ se tem estacionamento/ o prato principal/ 201 
depois se é caro ou se é barato/ se é confortável/ se não é// Esses elementos 202 
compõem uma resenha//  203 

(97) Resenha pra filme/ por exemplo/ é quando você vai ao jornal... A gente 204 
encontra resenhas no jornal/ por exemplo/ e ele apresenta uma descrição 205 
técnica/ quando ele apresenta os atores/ onde foi gravado o filme/ em que ano 206 
que é o filme/ em que ano foi filmado (em que ano o filme foi gravado)/ quem 207 
são os atores// Depois tem uma breve sinopse e tem lá sempre uma 208 
avaliaçãozinha/ né? Sem tem uma bombinha é porque o filme é ruim/ se tem 209 
uma estrelinha... Quanto mais estrelinhas/ melhor é o filme/ não é isso? 210 

(98) A resenha ela serve então para dar conhecimento de algo para alguém// Agora/ 211 
quem escreve a resenha é um resenhista// Esse resenhista ele precisa 212 
conhecer o todo/ não somente conhecer somente aquele objeto a ser 213 
resenhado//  214 

(99) Então/ em sociedade/ nós vamos encontrar vários objetos que podemos 215 
resenhar: um filme/ uma peça teatral/ ou seja/ tudo aquilo que eu posso 216 
apreciar/ ver/ acompanhar/ do início ao final// Aí eu posso fazer a resenha// Os 217 
críticos/ os críticos de arte/ eles fazem essas resenhas e são pagos por isso//  218 

(100) Nós aqui/ na universidade/ fazemos resenha? Sim/ nós fazemos resenha sim//  219 
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(101) Onde você acha que aparece uma resenha pra nós/ e qual seria o objeto da 220 
resenha/ pra nós/ aqui na universidade – se não vai ser vinho/ se não vai ser 221 
balada/ se não vai ser restaurante? Qual seria o objeto interessante pra se 222 
fazer uma resenha? 223 

(102) ALUNO: Ir lá/ na Secretaria! 224 
(103) PROFESSORA: Para! Pensa! 225 
(104) ALUNO: [Comentário ininteligível][18’48] 226 
(105) PROFESSORA: Sobre o curso? Hummm... Ainda não! 227 
(106) ALUNO: Professora/ então quer dizer que a resenha ela nem sempre é uma 228 

crítica/ e nem sempre é um elogio? 229 
(107) PROFESSORA: Olha...  230 
(108) ALUNO: Aí entra como explicar [Comentário ininteligível][19’05] 231 
(109) PROFESSORA: Muito boa pergunta!  232 
(110) A avaliação crítica a gente sempre vai entender como falar mal/ né? Muitas 233 

vezes a gente entende que avaliar/ que fazer crítica é sempre falar mal// Então 234 
eu vou te dizer assim: fazer análise crítica é você trazer critérios/ trazer 235 
parâmetros pra você analisar/ ou seja...  236 

(111) Eu vou te dar um exemplo: o VentSilva// O VentSilva é ventilador/ e ele 237 
aparece em qualquer lugar que tenha grande circulação/ que tenham muitas 238 
pessoas/ não é? Então repartições públicas/ escolas... As escolas cansam de 239 
comprar esse VentSilva// Eu acho que o Silva aí deve tá super-rico/ né? – 240 
porque o que tem de VentSilva aqui e em outras instituições... Tudo bem! 241 

(112) Se eu fosse analisar/ fazer uma análise sobre o VentSilva/ eu tenho 242 
conhecimento... que tipo de conhecimento? Ah/ eu tenho conhecimento de 243 
usuária// Então eu vou levantar alguns parâmetros/ alguns critérios// Eu vou 244 
falar sobre a funcionalidade e vou falar sobre a beleza// Então eu começo pela 245 
funcionalidade:  246 

(113) “O VentSilva é um ventilador extremamente importante em dias de calor// É 247 
super simples a gente usar o VenSilva// É só ligar o botão ali e pronto! Sobre a 248 
beleza/ ele não tem beleza nenhuma porque ele tem que ser um ventilador 249 
mais forte// Eu não sei porquê todo ventilador mais forte precisa ser feio/ né? 250 
Tudo aquilo que é pra grande circulação precisa ser assim/ feio// Eu acho o 251 
VentSilva feio// ” 252 

(114) Fiz uma avaliação// Eu levantei dois aspectos aí: a beleza e a funcionalidade// 253 
Se eu tivesse/ se eu fosse uma pessoa que quer a técnica no VentSilva – 254 
nesse ventilador – eu já falaria sobre a amperagem/ provavelmente/ eu falaria 255 
sobre a aerodinâmica dele/ sobre um monte de elementos que o outro não 256 
consegue falar por ele não conhecer//  257 

(115) Deu pra entender? 258 
(116) ALUNO: Ele não consegue falar [Comentário ininteligível][21’33] 259 
(117) PROFESSORA: Oi? 260 
(118) ALUNO: Seriam as técnicas... Se um fornecedor quiser falar/ [Comentário 261 

ininteligível][21’38] 262 
(119) PROFESSORA: Exatamente// Exatamente//  263 
(120) Se eu olho um carro/ por exemplo/ eu vejo um carro (a mulherada/ né?) pela 264 

beleza// O homem vê o carro pelo motor/ né? Você consegue... Os rapazes 265 
aqui provavelmente consigam falar mais sobre o carro mais sobre a potência 266 
do motor/ etc// e tal/ do que nós/ por exemplo//  267 

(121) Então quanto maior for o meu conhecimento/ mais elementos eu vou ter para 268 
fazer a análise// Então/ analisar criticamente é você trazer elementos – 269 
elementos assim/ bem conscientes/ bem claros – pra você fazer a análise//  270 

(122) ALUNO: No caso do filme seria uma análise o que/ professora? 271 
(123) PROFESSORA: No caso do filme...  272 
(124) ALUNO: Porque no caso do filme/ você falou que é como se fosse uma 273 

apresentação do filme//  274 
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(125) PROFESSORA: Olha... Ótimo! Então eu vou te dar o exemplo de uma resenha 275 
que eu li que era do... Vocês já assistiram aquele filme “Um dia depois de 276 
amanhã”? 277 

(126) ALUNA: Não//  278 
(127) ALUNO: Eu já//  279 
(128) PROFESSORA: Já? Aqueles que já assistiram a esse filme/ ou aqueles que 280 

não assistiram/ eu vou relembrar o filme// Fala-se sobre a Era Glacial que 281 
ocorre no Brasil... Ocorre no Brasil é bom/ né? Ocorre no mundo e começa lá 282 
nos Estados Unidos/ lembra disso? Parece que o final do mundo vai começar 283 
pelos Estados Unidos/ porque todas as catástrofes ocorrem lá// Então tudo 284 
bem! 285 

(129) O filme se passa em Nova Iorque e conta-se que existe uma formação de 286 
nuvens que os meteorologistas começam a pesquisar/ e eles dizem: “Olha/ 287 
isso é o frio que vem vindo de cima pra baixo e/ pela configuração aqui/ a Terra 288 
vai ser congelada// ” E então as pessoas começam a ser avisadas – e aí vocês 289 
viram o filme/ né? – a ponto de... porque vai congelando/ congelando/ 290 
congelando/ e vem um transatlântico e aporta lá na cidade//  291 

(130) Viram essa imagem? 292 
(131) ALUNO: Hum/ hum//  293 
(132) ALUNO: É um azar/ né?  294 
(133) PROFESSORA: É// Na revista...  295 
(134) ALUNO: Que além de congelar/ ainda cobre[?] a cidade[?][23’51]//  296 
(135) PROFESSORA: É/ entrou lá o naviozão pela cidade adentro! E aí eu vi uma 297 

resenha da Veja/ na época que saiu esse filme de capa dupla “assim”/ que era 298 
o seguinte: falava primeiramente quem era os atores principais/ quem era o 299 
diretor/ figurino// E depois fazia-se um breve resumo sobre o filme:  300 

(136) “O filme trata/ relata... O filme apresenta... ” E aí vai!  301 
(137) Discorria lá sobre os elementos assim/ a história mais central/ dando uma 302 

pincelada geral sobre a história do filme//  303 
(138) Depois/ começava-se a fazer a avaliação crítica sobre esse filme/ que era o 304 

seguinte: embora as imagens sejam espetaculares/ o filme tem um bom 305 
enredo/ ele seja coerente/ ele só vai pegar pela tese que ele levanta// Seria 306 
impossível/ hoje/ o mundo acabar em virtude do congelamento novamente// Ou 307 
seja/ seria impossível que a gente sofresse a Era Glacial/ como já aconteceu 308 
na Terra// Isso segundo a ciência//  309 

(139) Então/ hoje/ a tese que o filme apresenta ela é interessante/ mas ela não se 310 
sustentaria em virtude de que a física/ as Leis da Física dizem que isso/ hoje/ 311 
vai ser impossível//  312 

(140) Então tá! A pessoa que fez a resenha ela/ além de ter assistido ao filme/ ela 313 
percebeu algumas coisas do filme/ e que ela foi pesquisar// Então ela avaliou...  314 

(141) O que é fazer a crítica? Fazer crítica é/ sim/ partir do subjetivo//  315 
(142) Quando vocês aprenderam lá no Ensino Médio/ até no Fundamental mesmo/ 316 

“Encontre o sujeito” – lembra disso? 317 
(143) ALUNO: Era pra [trecho ininteligível][26’02] 318 
(144) PROFESSORA: É! “Encontre o sujeito da frase// ” Sujeito da frase é o eu//  319 
(145) [Escreve na lousa] 320 
(146) É o eu/ o nós... O sujeito é/ na verdade/ o subjetivo// O que que... E aí/ por aí 321 

vem o subjetivismo// O que é o subjetivismo? Subjetivismo é o ponto de vista/ 322 
só que esse ponto de vista ele precisa estar ancorado em conhecimento// 323 
Então/ essa pessoa que fez a resenha/ além dele ter visto o filme/ ter assistido 324 
ao filme/ ele também levantou alguns critérios de análise ali/ como por exemplo 325 
a Teoria que/ segundo ele/ pelas Leis da Física/ isso não poderia acontecer// 326 
Deu pra entender? 327 

(147) Então o próprio objeto que você resenha ele pode te dar elementos/ segundo 328 
os seus conhecimentos/ pra você levantar critérios pra essa análise/ que 329 
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podem ser positivos e que também podem ser negativos// Podem ser mais 330 
positivo do que negativos/ ou podem ser os dois/ porque você pode ter o 331 
positivo e o lado negativo – os prós e os contras// Deu pra entender? 332 

(148) Nesse sentido/ se a resenha/ se é possível fazer uma resenha de tudo o que a 333 
gente possa apreciar/ de tudo aquilo que a gente vivenciou/ eu volto a 334 
pergunta: olhando para os textos – textos – que circulam em sociedade/ onde é 335 
que eu encontraria resenha/ e qual seria/ pra nós/ o objeto a ser feito de 336 
resenha? 337 

(149) Aqui você tem objeto de resenha: um filme/ como eu disse/ uma peça teatral/ 338 
um vinho... né? Enfim... Restaurante//  339 

(150) Aqui/ pra nós/ na universidade/ qual seria o objeto pra se fazer uma resenha? 340 
(151) ALUNA: Professora/ você pode resenhar qualquer coisa? Um artigo/ por 341 

exemplo? 342 
 343 

(152) PROFESSORA: Pode! Muito bem/ querida! Um artigo// Pode resenhar 344 
qualquer coisa// Pode resenhar um artigo// O que mais/ dentro dessa linha? 345 

(153) ALUNA: Livro//  346 
(154) PROFESSORA: Ótimo! Pode resenhar um livro//  347 
(155) Então vocês chegaram ao objeto de resenha que nós utilizamos aqui/ na 348 

universidade//  349 
(156) Então o que é que circula aqui pra nós? Lembra que eu sempre disse: pessoal/ 350 

as teorias que nós conhecemos/ as teorias da sua área; as boas teorias elas 351 
vem por intermédio do quê? Primeiro lugar? 352 

(157) ALUNO: Livro//  353 
(158) PROFESSORA: Livro// Segundo lugar? 354 
(159) ALUNO: Internet//  355 
(160) PROFESSORA: Artigo// Artigo acadêmico/ não é isso? Essas são as bases 356 

teóricas boas//  357 
(161) Gente/ uma apostila que euzinha preparo pra vocês/ não é a minha 358 

interpretação da teoria que eu conheci? Percebe como é? Então é o meu 359 
olhar// Vocês veem/ na verdade/ a minha área pelo meu olhar/ porque eu vou 360 
interpretar pra vocês// E vocês/ precisam ter segurança em mim/ pra saber se 361 
eu tô interpretando certo//  362 

(162) Então observa: o professor aqui/ seja de qualquer disciplina/ ele interpreta pra 363 
você a área/ a sua área/ a disciplina dele// Na verdade/ onde você vai 364 
encontrar o aporte teórico mais... o inicial/ o primeiro/ a fonte mesmo/ é nos 365 
livros e/ em segunda instância ainda/ nos artigos acadêmicos//  366 

(163) E agora eu vou fazer então uma outra pergunta// Se é fato que a gente possa 367 
fazer resenha de artigos e de livros/ qual é o objetivo de se fazer resenha de 368 
livro e de artigo/ na universidade? 369 

(164) ALUNA: Ter o nosso olhar sobre ele? 370 
(165) PROFESSORA: Oi? 371 
(166) ALUNA: Ter o nosso olhar sobre ele//  372 
(167) PROFESSORA: Isso// Você vai dar o seu olhar sobre o objeto// Vamos dizer 373 

que seja livro/ tudo bem? Resenha de livro// Ok// Você vai apresentar o seu 374 
olhar sobre o determinado livro// Quanto maior for o seu conhecimento sobre 375 
fazer resenha/ e o seu conhecimento mais amplo da área/ mais segurança eu 376 
vou ter ao ler a sua resenha/ não é isso? Ótimo! 377 

(168) Mas também a resenha ela vai me dar uma outra... Ela vai me dar... Ela vai me 378 
trazer um benefício – eu/ enquanto leitora// Que benefício vai ser esse?  379 

(169) ALUNO: Conhecimento//  380 
(170) PROFESSORA: Vai me dar conhecimento// Ótimo! Isso é indiscutível// Mas um 381 

conhecimento... ? Que tipo de conhecimento? Como vai ser esse 382 
conhecimento? É um conhecimento mais instantâneo/ ou é um conhecimento 383 
mais demorado? 384 
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(171) ALUNO: [Comentário ininteligível] [32’08] 385 
(172) ALUNO: Vamos dizer que você tem [trecho ininteligível][32’10] 386 
(173) ALUNA: Eu acho que é mais instantânea//  387 
(174) PROFESSORA: Mais instantânea? Ótimo! Porque você vai traduzir pra mim/ 388 

mas de forma...  389 
(175) ALUNO: Instantânea//  390 
(176) ALUNO: Instantânea//  391 
(177) ALUNA: Resumida//  392 
(178) PROFESSORA: De forma resumida/ não é? Mas de forma objetiva/ de forma 393 

resumida/ não é? Se eu te contar um filme... Se o filme durar/ tiver a duração 394 
de duas horas/ eu resumo o filme em duas horas pra você? 395 

(179) ALUNA: Não//  396 
(180) PROFESSORA: Claro que não// Eu resumo um filme pra você/ às vezes em 397 

três minutos/ e olha lá! Quando você zapeia a sua televisão na TV por 398 
assinatura/ aquilo que vem embaixo não são as sinopses? Não são os 399 
resuminhos já do... duas/ três frases/ uma frase só/ às vezes/ e você já tem o 400 
resumo do filme/ né? O motivo do filme/ o assunto do filme// Pronto/ já te deu 401 
um esclarecimento//  402 

(181) Então/ lembra quando eu disse que objetivo da resenha é dar o conhecimento 403 
de algo a alguém? Esse conhecimento de algo... Esse algo aqui pode ser um... 404 
Agora/ pra nós/ aqui/ na universidade/ pode ser um livro ou pode ser um artigo 405 
acadêmico// Eu/ que não li o livro/ e você que leu o livro/ qual vai ser o 406 
benefício que você vai fazer para comigo? Você leu/ eu não li// Eu agora 407 
preciso escolher se eu quero fazer a mesma leitura/ então eu leio a sua 408 
resenha//  409 

(182) A resenha ela me dá o conhecimento mais rápido/ ela me dá o conhecimento 410 
mais instantâneo daquele objeto// Deu pra entender? 411 

(183) Então as resenhas/ na universidade/ elas são possíveis ser feitas sobre artigos 412 
e sobre livros//  413 

(184) [Escreve na lousa] 414 
(185) Na universidade é possível fazer... encontramos... é possível fazer resenhas de 415 

livros ou artigos acadêmicos//  416 
(186) E onde é que vocês acham que nós vamos encontrar as resenhas? Onde a 417 

gente encontra então a resenha? Onde ela vai estar escrita? Qual vai ser o 418 
suporte da resenha? Onde eu encontro? Na rua/ na praça/ na fazenda? Saindo 419 
aqui/ abrindo aqui/ na universidade: “Ô/ universidade/ onde está a resenha? Ó/ 420 
universidade/ onde está a resenha/ universidade?” 421 

(187) PROFESSORA: Onde eu encontro resenha?  422 
(188) ALUNO: Nos livros[?][35’18]//  423 
(189) PROFESSORA: Alguém falou! Vai! Sem medo de ser feliz! 424 
(190) ALUNO: Das áreas/ você diz? 425 
(191) ALUNA: Nos artigos/ professora! É só ir lá no [trecho ininteligível][35’26]//  426 
(192) PROFESSORA: Não// Mas aqui/ olha! Nós estamos na universidade// É 427 

possível fazer resenha de livros e artigos acadêmicos...  428 
(193) ALUNO: Biblioteca//  429 
(194) PROFESSORA: Na biblioteca// Ótimo! Na biblioteca// Mas você vai lá e 430 

procura/ e pede pra bibliotecária assim: “Ô/ bibliotecária/ eu quero uma 431 
resenha// ”  432 

(195) Onde eu encontro a resenha? Onde ela vai estar? 433 
(196) ALUNO: [Comentário ininteligível][35’53] 434 
(197) PROFESSORA: Você já viu assim: livro de resenhas? 435 
(198) ALUNA: Não//  436 
(199) PROFESSORA: Você já viu? 437 
(200) ALUNA: Não//  438 
(201) PROFESSORA: Significa que a resenha está dentro de algo//  439 
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(202) ALUNA: De um livro//  440 
(203) ALUNO: Numa frase//  441 
(204) PROFESSORA: No livro//  442 
(205) ALUNO: [Comentário ininteligível] [36’10] 443 
(206) PROFESSORA: Eu ainda vou insistir mais um pouquinho// Se a resenha ela é 444 

feita por um conhecedor/ geralmente quem faz resenhas de livros e de artigos 445 
acadêmicos? Geralmente é o professor// O estudante/ para publicar uma 446 
resenha/ ele precisa ainda estar mais adiantadinho/ tá? Nós podemos fazer 447 
exercício de resenha/ não publicarmos a resenha// Poderemos publicar lá na 448 
frente/ quando a gente estiver num mestrado/ por exemplo/ nós vamos ter 449 
então condições//  450 

(207) Mas você/ aluno do 1º semestre/ onde procuraria uma resenha? É na 451 
biblioteca// Ok// Mas você nunca viu um livro escrito resenha//  452 

(208) ALUNA: Não// Eu vou pesquisar! 453 
(209) PROFESSORA: Você vai pesquisar// E aí onde? Onde que ela vem? 454 
(210) ALUNA: Atrás do livro//  455 
(211) PROFESSORA: Atrás do livro? 456 
(212) ALUNO: No começo do livro//  457 
(213) PROFESSORA: No começo do livro? Então eu vou falar//  458 
(214) PROFESSORA: Elas vão aparecer aqui/ na universidade/ na biblioteca/ mas/ 459 

geralmente/ elas estarão dentro de uma revista acadêmica// Por que vocês não 460 
chegaram a isso? Por que estava distante de vocês isso? 461 

(215) “Ah/ professora/ porque a gente nunca viu uma resenha// ” 462 
(216) Mas dava pra inferir/ porque você vai chegar lá na biblioteca e vai pedir/ não 463 

vai? “Eu quero uma resenha// ” Ela vai te dar só a resenha? 464 
(217) ALUNA: Não//  465 
(218) PROFESSORA: Onde que ela... ? Onde ela estaria? Dentro de uma revista 466 

acadêmica//  467 
(219) Então as resenhas elas geralmente aparecem/ elas vão aparecer em revistas... 468 

em revistas acadêmicas//  469 
(220) Vocês pegaram/ recentemente/ uma revista acadêmica/ que foi a revista de 470 

Gerenciais/ e eu falei pra vocês: “Gente/ olha a estrutura/ olha o conteúdo 471 
dessa revista// ” Ela apresentava entrevista/ depois vinham artigos acadêmicos 472 
e/ por último/ vinham resenhas// Deu pra entender? 473 

(221) Então a resenha ela tem como objetivo... Se ela tem como objetivo informar 474 
alguém sobre algo/ e fazer uma avaliação/ fazer uma análise sobre esse algo/ 475 
ela é importante pra nós// Muito bem! 476 

(222) “Professora/ nós vamos fazer resenha?” Vamos//  477 
(223) [Risos dos alunos] 478 
(224) PROFESSORA: Nós vamos fazer uma resenha/ e nós precisamos de um 479 

objeto pra fazer resenha/ né? 480 
(225) ALUNO: Hum/ hum//  481 
(226) PROFESSORA: Precisamos de um objeto pra fazer resenha//  482 
(227) ALUNO: Não pode ser! 483 
(228) PROFESSORA: Adivinha qual vai ser o objeto pra fazer resenha? 484 
(229) ALUNO: Brincar de história![?] 485 
(230) ALUNO: [Comentário ininteligível][39’16]//  486 
(231) PROFESSORA: Para/ porque senão hoje eu perco a minha paciência com 487 

você! [Risos] 488 
(232) ALUNO: Professora/ é possível fazer uma resenha em cima de outra resenha? 489 
(233) PROFESSORA: É possível fazer uma outra resenha em cima de outra?  490 
(234) ALUNO: [Comentário ininteligível] [39’31]//  491 
(235) PROFESSORA: Ó/ é possível// Mas pra que faríamos uma resenha em cima 492 

de outra/ sendo que nós poderíamos fazer um resenha inicial? 493 



194 

 
 

(236) E a minha proposta é a seguinte: nós vamos fazer uma resenha sobre... ? 494 
Sobre... ? Adivinha! 495 

(237) ALUNA: A feira//  496 
(238) ALUNO: O curso//  497 
(239) PROFESSORA: Feira! Qual é a feira? 498 
(240) ALUNO: “Pequenas atitudes... ” 499 
(241) PROFESSORA: “Pequenas atitudes/ grandes resultados” 500 
(242) PROFESSORA: Bacana! Por que você acha que a gente vai fazer... ? 501 
(243) ALUNO: [Comentário ininteligível] [40’02] 502 
(244) PROFESSORA: Parabéns!  503 
(245) PROFESSORA: Porque você acha que nós vamos fazer a resenha sobre a 504 

feira? 505 
(246) ALUNA: Porque a gente tem conhecimento! 506 
(247) PROFESSORA: Ótimo! Porque vocês têm conhecimento e vocês vivenciaram/ 507 

e nada melhor do que fazer essa ponte agora daquilo que nós vivenciamos 508 
para que eu possa ensinar a resenha/ porque a gente tá cheio de 509 
conhecimento// Pra não perdermos esse conhecimento que nós temos aqui/ 510 
agora... É por isso que eu comecei a explicar a resenha// Bacaninha você! 511 

(248) Então/ nesse sentido/ se eu vou fazer resenha... Qual a estrutura mesmo da 512 
resenha? 513 

(249) ALUNO: A/ B e C//  514 
(250) PROFESSORA: Descrição técnica/ resumo e... ? 515 
(251) ALUNA: Avaliação critica//  516 
(252) PROFESSORA: Avaliação crítica// Eu vou apagar [a lousa] aqui//  517 
(253) Ô pessoal/ eu quero levantar com vocês esses três aspectos/ e nós vamos 518 

levantar juntos// Então olha para a descrição técnica// A descrição técnica/ se 519 
eu fosse fazer uma descrição técnica de um livro/ o que é que eu faria? Onde é 520 
que está... ? É só pensar um pouquinho//  521 

(254) ALUNO: No autor/ nos personagens/ na quantidade de páginas... //  522 
(255) PROFESSORA: Oi? 523 
(256) ALUNO: A quantidade de páginas//  524 
(257) PROFESSORA: Muito bem! O autor/ a quantidade de páginas...  525 
(258) ALUNO: Os personagens/ a editora...  526 
(259) PROFESSORA: A editora? Perfeito!  527 
(260) ALUNO: Personagens//  528 
(261) PROFESSORA: Olha só! Se eu fosse fazer uma descrição técnica de um livro/ 529 

vocês me disseram: o autor/ a editora... O que mais é importante? 530 
(262) ALUNO: O número de páginas//  531 
(263) PROFESSORA: O número de páginas//  532 
(264) ALUNO: Capítulo//  533 
(265) PROFESSORA: Se tem... A quantidade de capítulos// O que mais? Uma coisa 534 

importante que eu sempre digo pra vocês...  535 
(266) ALUNO: Gênero//  536 
(267) PROFESSORA: O gênero/ tá// Mas algo que eu disse: toda a vez que você ler/ 537 

antes de ler vá direto a... ? 538 
(268) ALUNA: [Palavra ininteligível][42’15] 539 
(269) ALUNO: Referências bibliográficas//  540 
(270) [Risos dos alunos] 541 
(271) ALUNO: Resumo//  542 
(272) [Risos dos alunos] 543 
(273) PROFESSORA – Ô/ gente/ data/ por exemplo/ é importante ou não é? 544 
(274) ALUNA: É! 545 
(275) PROFESSORA: A primeira coisa que a gente deve fazer quando começamos a 546 

ler é ver a data/ gente/ porque a data é o orientador//  547 
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(276) Lembra o texto do “A era do administrador”/ que eu falei pra vocês? Se eu não 548 
falei/ hoje eu vou falar// Existe um texto extremamente interessante/ só que ele 549 
tem que ser lido olhando a data porque ele apresenta dados/ e esses dados/ 550 
quando a gente tá assim: “Ah/ caiu um balão!” – que nem um balão apagado/ 551 
como a gente vai às vezes pra leitura/ né? (“Ah/ nossa/ totalmente ingênua!”) A 552 
gente não entende nada// Por que não entende nada? Porque tem alguma 553 
coisa pro nosso raciocínio/ pro nosso entendimento/ que não tá batendo/ 554 
porque na verdade é um texto que está trabalhando com dados do passado// 555 
Então a data é importante//  556 

(277) Ou seja/ se eu trocasse em miúdos/ essa descrição técnica do livro seria a 557 
referência bibliográfica dele/ não seria? Resolveria o problema/ né? Daí o que 558 
eu apresentasse era interesse bibliográfico/ né? Tudo bem//  559 

(278) Resumo// Fizesse o resumo e fizesse a avaliação crítica// Ótimo! Nesse 560 
sentido/ qual é/ ou quais são os elementos que nós podemos levantar para que 561 
a gente faça essa descrição técnica? 562 

(279) [Escreve na lousa] 563 
(280) O nosso objeto/ para nós fazermos a nossa resenha/ é a exposição// É a 564 

exposição do projeto “Pequenas atitudes/ grandes resultados”// Tá/ não é só da 565 
exposição/ é de todo o processo/ tudo bem? De todo o processo//  566 

(281) Descrição técnica// Colocando numa lógica/ quais são os elementos que eu 567 
posso levantar para descrever tecnicamente esse projeto? Pensa um 568 
pouquinho e me fala//  569 

(282) PROFESSORA: Se o livro eu trouxe os autores/ eu trago o autor/ onde... a 570 
editora/ o local (Rio de Janeiro etc// )/ a data (2003 etc// )//  571 

(283) Eu vou fazer a resenha do projeto// Quais são os elementos que eu trago para 572 
fazer essa descrição técnica? Imaginando que parte...  573 

(284) ALUNO: De pessoas do grupo...  574 
(285) PROFESSORA: Pessoas// Ótimo! 575 
(286) ALUNO: Integrantes//  576 
(287) PROFESSORA: Grupo – os integrantes// Tá// O que mais? 577 
(288) ALUNO: Temas//  578 
(289) PROFESSORA: Os temas// O que mais? 579 
(290) ALUNO: Os recursos que você está tendo//  580 
(291) PROFESSORA: Os recursos// O que mais? As pessoas/ os temas/ os recursos 581 

que foram utilizados// O que mais? 582 
(292) ALUNO: O tempo/ o local/ a data...  583 
(293) PROFESSORA: Ótimo! Por que você falou sobre local e data? Porque tudo 584 

tem um ponto de partida// Tudo isso daqui está dentro de um contexto// Quem 585 
é que está nos abraçando? 586 

(294) PROFESSORA: Quem está nos abraçando? A gente está dentro de onde/ 587 
aqui? 588 

(295) ALUNO: Da universidade! 589 
(296) PROFESSORA: Da universidade! Então/ lógico/ não seria a gente colocar...  590 
(297) O lógico não seria a gente dizer: Que universidade é essa? Essa universidade 591 

ela é particular/ ou ela é uma universidade federal? 592 
(298) ALUNOS – Particular//  593 
(299) PROFESSORA: Ela é universidade particular// Isso é um dado importante? É// 594 

Ela é uma universidade em que local? 595 
(300) ALUNO: Vila Mariana//  596 
(301) PROFESSORA: Tá// Mas e que cidade? 597 
(302) ALUNOS – São Paulo//  598 
(303) PROFESSORA: São Paulo// Isso é importante? 599 
(304) ALUNA: É//  600 
(305) PROFESSORA: Se a nossa universidade estivesse lá no Recôncavo Baiano/ 601 

lá numa cidadezinha/ não teríamos outros resultados? 602 
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(306) PROFESSORA: Provavelmente// O que mais eu posso levantar? Estamos em 603 
São Paulo/ universidade particular... O que mais? Vamos nessa linha de 604 
raciocínio/ e vamos num crescente// Qual é o período que nós estudamos? 605 

(307) ALUNO: Noturno//  606 
(308) PROFESSORA: Noite// Isso é um diferencial? 607 
(309) [Escreve na lousa] 608 
(310) PROFESSORA: É// Diferencial em que sentido? Tem o período também da 609 

manhã/ e o período noturno// É específico// Nós temos aqui alunos que 610 
trabalharam/ etc//  611 

(311) ALUNA: E uma diferença nossa não é estar no 1º semestre? 612 
(312) PROFESSORA: Ó/ perfeito/ 1º semestre! O que nós estamos criando com 613 

isso? Nós estamos criando com isso a cara/ a cara deste projeto/ porque se a 614 
resenhista somos nós – nós somos os resenhadores/ vamos dizer assim – na 615 
descrição técnica precisa ficar claro para o outro//  616 

(313) ALUNO: O curso/ professora! 617 
(314) PROFESSORA: O curso também é importante// É 1º semestre do curso de 618 

ADM//  619 
(315) ALUNO: As matérias//  620 
(316) PROFESSORA: Ãhn? 621 
(317) ALUNO: As matérias//  622 
(318) PROFESSORA: Qual é a disciplina que leva... ? Ótimo! Qual é a disciplina? A 623 

disciplina é LPT//  624 
(319) PROFESSORA: Tem outros dados? 625 
(320) ALUNO: O professor//  626 
(321) PROFESSORA: O professor// Tudo bem// Tá// Mas tem outros dados aí 627 

importantes também pra essa descrição técnica//  628 
(322) PROFESSORA: Quais são esses outros elementos? 629 
(323) ALUNO: O tempo da exposição//  630 
(324) PROFESSORA: O tempo da exposição/ o tempo também do percurso feito por 631 

nós todos/ né? Porque nós tivemos aqui dois tempos na verdade: um tempo 632 
“assim”/ e outro tempo “assim”//  633 

(325) [Escreve na lousa] 634 
(326) PROFESSORA: Psiu! Um na horizontal e outro na vertical// Eu não sei se 635 

vocês concordam comigo// Esse tempo aqui teve a reunião de grupos/ teve o 636 
preparo/ teve a escrita/ teve o banner//  637 

(327) Teve um monte de coisas aqui/ não é isso? E esse daqui foi o mais rápido/ que 638 
foi a exposição//  639 

(328) Então nós tivemos um tempo muito rápido para a exposição e um tempo longo 640 
pra preparo// Então o tempo de preparo...  641 

(329) [Escreve na lousa] 642 
(330) Esse tempo aqui/ de preparo/ ele foi mais longo/ e o tempo de exposição ele foi 643 

mais rápido/ não é? Isso daqui também pode aparecer na descrição técnica//  644 
(331) Teriam outros elementos? Teria// Por exemplo/ o nome do projeto e ser um 645 

projeto de extensão// Pronto! Eu acredito que/ sobre a descrição técnica/ 646 
projeto de extensão/ e o título desse projeto/ eu acho que estaria já... esses 647 
elementos que nós levantamos aqui já estariam de acordo pra gente fazer 648 
então a descrição técnica//  649 

(332) ALUNO: Hummmm! 650 
(333) PROFESSORA: Tudo bem? 651 
(334) Antes de nós falarmos sobre o resumo propriamente dito... Porque/ pra 652 

resumir...  653 
(335) Não/ eu acho que eu vou na sequência// A parte C é a parte A do resumo// 654 

Pessoal/ existem elementos/ que são elementos assim...  655 
(336) Agora dica/ dica de ouro mesmo! Vocês/ lá no 2º grau/ muitos professores já 656 

pediram/ né? “Faz um resumo aí!” – em técnica de resumo de um aluno de 657 
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Ensino Médio// O título é de lei/ tem que ter pra professora saber sobre o quê a 658 
gente está fazendo o resumo/ né? O primeiro parágrafo a gente coloca/ no 659 
segundo não/ pra desbaratinar/ né? Pro professor não entender que a gente tá 660 
fazendo cópia// O terceiro a gente coloca de volta/ o quarto e o quinto 661 
parágrafo não/ e a conclusão coloca pra... porque a conclusão tá bacaninha/ 662 
não é? 663 

(337) PROFESSORA: O que aconteceu? 664 
(338) O texto/ que era do outro/ passa a ser seu tranquilamente/ não é? É como se 665 

você tivesse incorporado aquele texto e o texto é seu//  666 
(339) Infelizmente/ nunca ensinaram pra gente as técnicas de resumo/ só que 667 

sempre pediram pra gente resumir// Verdade ou mentira? 668 
(340) ALUNO: Verdade! 669 
(341) PROFESSORA: Principalmente quando o professor queria corrigir prova/ e pra 670 

classe não ficar quieta: “Ó/ faz o resumo do capítulo X e entrega// ” Passaram 671 
por isso? 672 

(342) ALUNA: Já! 673 
(343) PROFESSORA: Muitas vezes// Alguém daqui já/ já... Assim...  674 
(344) ALUNO: Copiou um parágrafo e colocou outro? 675 
(345) [Risos dos alunos] 676 
(346) PROFESSORA: Isso! Quem daqui já copiou um parágrafo e colou outro? 677 
(347) ALUNO: Só até o primeiro ponto//  678 
(348) PROFESSORA: Até primeiro ponto/ né? 679 
(349) ALUNO: Depois pulava pro outro//  680 
(350) PROFESSORA: Depois já pulava pro outro// Tá! Isso é resumir//  681 
(351) ALUNA: E às vezes a gente copiava do meio[?] [52’51]//  682 
(352) PROFESSORA: Na verdade existem técnica pra resumir/ e a pra resumo...  683 
(353) [Escreve na lousa] 684 
(354) ALUNO: Pra resumo...  685 
(355) PROFESSORA: Que é a seguinte: utilize sempre esses elementos aqui//  686 
(356) Isso é pra copiar/ tá/ gente? 687 
(357) Utilize sempre esses elementos aqui// Segundo... Segundo X/ para X...  688 
(358) Quem é esse X? É o autor/ tá? Esse é o autor//  689 
(359) De acordo com o texto...  690 
(360) [Escreve na lousa] 691 
(361) De acordo com o texto...  692 
(362) Agora/ eu pergunto uma coisa: esses elementos aqui/ eles são elementos de 693 

afastamento/ de você/ que é o resenhista/ do texto do autor original//  694 
(363) Esse recurso aqui vocês utilizaram/ no nosso trabalho acadêmico/ em que 695 

momento? 696 
(364) ALUNA: Nas citações//  697 
(365) PROFESSORA: Nas citações// Ótimo! Quando você dizia/ por exemplo/ ou 698 

disse/ por exemplo:  699 
(366) “Para Silva (2001)/ a felicidade é... ” 700 
(367) [Escreve na lousa] 701 
(368) Isso mesmo! Quando você abrir as aspas/ né? E aqui você tinha que então 702 

colocar a página/ não é?  703 
(369) “A felicidade é... ”  704 
(370) Textualmente/ isso daqui é uma citação direta// Você retirou o texto 705 

textualmente como estava escrito lá/ não é verdade? Ótimo!  706 
(371) Você acha que aqui é a mesma coisa? 707 
(372) [Escreve na lousa] 708 
(373) Não! Esse movimento aqui você faz lá no texto acadêmico/ porque na verdade 709 

você está interpretando/ ou/ muitas vezes/ se você faz o discurso indireto/ a 710 
citação indireta você interpreta o autor// Na citação direta você fala exatamente 711 
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o que está escrito ali// Você escreve exatamente// Isso ficou claro pra vocês// 712 
Que bom! Ficou claro? 713 

(374) Só que aqui você está interpretando/ você vai resumir// Então/ resumir é 714 
sintetizar/ só que é com as suas próprias palavras// Só que quando você usa 715 
as suas próprias palavras você precisa utilizar técnicas desse afastamento//  716 

(375) Então/ a arte de resumir é o seguinte: vamos imaginar que aqui eu esteja... tem 717 
alguma coisa escrita// Vamos dizer que eu tenha uns três parágrafos/ aqui/ 718 
escrito aqui alguma coisa//  719 

(376) [Escreve na lousa] 720 
(377) Tudo bem? É um texto escrito aqui// Como é que eu resumo? Então vamos lá!  721 
(378) [Escreve na lousa] 722 
(379) Técnicas para resumir// Primeira coisa:... Aliás/ eu vou perguntar pra vocês: 723 

quem daqui já leu algo/ mesmo que seja pequenininho/ fechou e ficou assim: 724 
“Espera que eu vou lembrar o que é que eu li... ‘pera’ que eu lembro! Eu 725 
lembro!” 726 

(380) [Risos dos alunos] 727 
(381) PROFESSORA: Ai/ que dá um ódio que a gente não lembra! 728 
(382) [Risos dos alunos] 729 
(383) PROFESSORA: Já aconteceu? 730 
(384) ALUNO: Já! 731 

 732 
(385) PROFESSORA: Ui!! Será que a gente caiu do berço? 733 
(386) Eu tive uma aluna/ da outra sala/ que ela disse assim: “Professora/ eu ia 734 

procurar um psicólogo porque eu achava que eu tinha problema!” 735 
(387) [Risos dos alunos] 736 
(388) PROFESSORA: “Eu lia e não entendia nada!” 737 
(389) Ocorre o seguinte/ gente: nós não somos máquina// Nós precisamos sempre 738 

levar instrumento pra fazer essa leitura// Então/ observem/ técnica de leitura 739 
também se aprende/ ler também se aprende// Não significa que você/ por ser 740 
alfabetizado/ você leia//  741 

(390) Então/ para ler/ para a gente reter as informações/ eu vou explicar essas 742 
técnicas e/ então agora/ a primeira coisa/ primeira leitura:  743 

(391) [Escreve na lousa] 744 
(392) Primeira leitura/ primeira coisa/ é ler// Na verdade o exercício aqui é um 745 

exercício que ele tem alguns passos/ mas ele é muito importante no resultado// 746 
Eu te garanto que nunca mais você vai ter esse problema do “branco”/ 747 
principalmente no dia da prova/ você quer ver!  748 

(393) Primeira coisa que você faz numa leitura/ com um objetivo: com o objetivo de 749 
você responder a pergunta: “Qual o assunto?” 750 

(394) [Escreve na lousa] 751 
(395) Qual o assunto tratado? Se você/ ao final da leitura/ conseguir responder 752 

minimamente qual é o assunto/ muito bem! 753 
(396) Num segundo momento/ pode ser nessa leitura mesmo/ ou/ se você precisar/ 754 

vamos fazer uma segunda leitura//  755 
(397) Nessa segunda leitura/ que pode também ser a primeira/ você levanta o 756 

contexto de produção//  757 
(398) [Escreve na lousa] 758 
(399) Eu já falei aqui sobre o contexto de produção/ lembra? Quando você levanta os 759 

dados/ a data/ não é? Quem é o emissor/ os receptores/ qual é o objetivo do 760 
autor/ quais são... quem são os prováveis receptores... não é? 761 

(400) Quando você faz esse levantamento do contexto de produção/ como por 762 
exemplo a data// A data é um dado muito importante! É sempre interessante 763 
você ver/ em primeiro lugar/ antes da leitura/ de onde vem esse texto// Ele é 764 
presente ou é passado? Ele já vai te dar uma leitura prévia//  765 
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(401) Quem é esse autor? Se eu conheço o autor/ geralmente eu faço já uma leitura 766 
prévia: “Ah/ eu conheço esse autor/ olha!” Como muitos de vocês me disseram 767 
na escrita de vocês/ acadêmica: “Ah/ professora/ eu gostei muito!” Eu tive 768 
aluno que me disse isso/ e eu fiquei superfeliz! “Professora/ eu gostei desse 769 
autor aqui! Esse tal de Ashley aqui/ gostei muito!” 770 

(402) Aí era a Patrícia/ né? – que era uma mulher// “Gostei muito! Eu vou procurar 771 
outras coisas dela para eu ler// ” A mulher fala sobre a teoria do curso de 772 
vocês// Por isso que ela gostou/ porque tá totalmente dentro da área de 773 
interesse de vocês//  774 

(403) Então quem que é esse autor? Qual é essa data? Qual é o objetivo do autor? 775 
(404) Você identifica o objetivo do autor? 776 
(405) [Escreve na lousa] 777 
(406) Esses são outros elementos que você pode retirar// Agora/ você tem mais que 778 

uma técnica/ então/ aí//  779 
(407) Agora vamos utilizar a técnica de resumo// Num terceiro momento... Num 780 

terceiro momento isso não pode pular/ é grifar!  781 
(408) [Escreve na lousa] 782 
(409) Grifar as ideias principais// As ideias principais//  783 
(410) Agora eu vou dizer pra vocês o seguinte: meninos/ a partir de agora vocês vão 784 

aprender a levantar critérios pra você estudar/ critérios pra você ler/ critérios 785 
pra você analisar//  786 

(411) Não é o professor que tem que te dizer quais são os elementos que você tem 787 
que olhar/ pra que lado você tem que olhar pra analisar// E assim você que vai 788 
ter que dizer pra que lado você está olhando pra analisar// Deu pra entender? 789 

(412) Ou seja/ se eu vou grifar as ideias principais/ se eu vou fazer resumo de um 790 
livro – livro é maior/ né?  791 

(413) Qual é o critério de segmentação/ qual é o critério de divisão mais fácil que eu 792 
vou utilizar pra fazer resumo? 793 

(414) Eu vou fazer o resumo do livro todo/ ou... ? Não/ eu preciso enxergar direitinho/ 794 
cada parte desse livro/ né? 795 

(415) Qual seria a melhor maneira pra eu segmentar esse livro/ dividir esse livro?  796 
(416) ALUNO: Começo/ meio e fim//  797 
(417) PROFESSORA: Começo/ meio e fim? E se o livro tiver capítulos/ seria 798 

melhor... ? 799 
(418) ALUNO: Sim//  800 
(419) PROFESSORA: Por capítulo? 801 
(420) PROFESSORA: Seria mais lógico/ não é? Ou ainda que eu agrupasse a cada 802 

dois capítulos que falasse mais ou menos sobre o mesmo tema// Sempre! Pra 803 
eu fazer resumo/ eu preciso levar critérios de segmentação// Deu pra 804 
entender? 805 

(421) ALUNO: Deu//  806 
(422) PROFESSORA: Se eu tenho um texto menor... Eu não tenho um livro/ eu 807 

tenho um texto menor/ como é que eu faço para resumir? 808 
(423) ALUNA: Por parágrafo//  809 
(424) PROFESSORA: Ótimo! Por parágrafo// Perfeito! Perfeito/ querida! Então eu 810 

vou grifar as ideias principais/ parágrafo por parágrafo//  811 
(425) [Escreve na lousa] 812 
(426) Agora/ pra grifar as ideias principais/ parágrafo por parágrafo/ eu vou com uma 813 

pergunta em mente: o que o autor faz aqui? 814 
(427) [Escreve na lousa] 815 
(428) “Como assim/ professora?” O que o autor faz aqui? Quais são as ações do 816 

autor? O autor está descrevendo? O autor está explicando? O autor está 817 
apresentando? O que é que ele faz? Essa é a interpretação que você dá//  818 

(429) Eu vou dar um exemplo// Eu sou autora da aula agora/ tá? Qualquer um de 819 
vocês poderia ser/ mas no caso/ aqui/ eu sou a autora dessa aula/ tudo bem? 820 
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Eu estou na oralidade// Se nós transcrevêssemos essa aula/ ela viraria/ ela se 821 
transformaria num texto// Tudo bem? Tudo o que é oral pode passar a ser 822 
escrito/ tudo bem? Tá! 823 

(430) Qual é a minha ação aqui/ agora? Você interpretando a minha ação/ como 824 
autora dessa aula/ qual é a minha ação nesse momento? 825 

(431) ALUNA: Explicação//  826 
(432) PROFESSORA: Eu estou explicando/ não é? Explicação// Ótimo! Muito bem! 827 

Você interpretou muito bem a minha ação aqui/ como autora da aula// Eu estou 828 
na explicação – estou explicando// Bacaninha!  829 

(433) Se eu estou explicando/ esse pode ser o meu objetivo? Pode// Então o 830 
objetivo/ o meu objetivo enquanto autora dessa aula/ é explicar// É esse 831 
movimento que você tem que levar também para você fazer o resumo do 832 
texto//  833 

(434) Ou seja/ primeira coisa: eu vou grifar as palavras centrais? Vou// Grifo as 834 
palavras mais centrais porque elas são as palavras-chave de cada parágrafo//  835 

(435) E/ a partir daí/ eu escrevo/ ao lado de cada parágrafo aqui/ a ação do autor: 836 
aqui ele apresenta a história do TCC – vamos dizer/ tá? Alguma coisa aqui//  837 

(436) [Escreve na lousa] 838 
(437) No outro parágrafo/ na minha leitura – e eu fui grifando – eu olho e verifico que 839 

ele defende a tese que...  840 
(438) [Escreve na lousa] 841 
(439) E no último parágrafo ele conclui/ tá? 842 
(440) Pessoal/ atenção! Agora é “o pulo do gato”! Quando eu coloquei ao lado essas 843 

interpretações da ação desse autor/ eu estou utilizando as minhas palavras ou 844 
as palavras do ‘carinha’? 845 

(441) ALUNO: As suas//  846 
(442) PROFESSORA: As minhas// Eu obedeci à ordem que elas apareceram//  847 
(443) Agora/ o que eu vou fazer? – tranquilinho? Agora eu vou textualizar//  848 
(444) [Escreve na lousa] 849 
(445) PROFESSORA: “Como que eu vou textualizar/ professora?”  850 
(446) Ah! Agora que eu vou utilizar as dicas de ouro aqui! Segundo... Vamos 851 

imaginar que é o caderno de atualidades/ tá? Segundo [Claudia] X... lembra?  852 
(447) [Escreve na lousa] 853 
(448) Segundo X/ em seu caderno de atualidades/ filosofia é descrita/ é conceituada/ 854 

é apresentada... é definida/ vai! É definida como... Tá? 855 
(449) [Escreve na lousa] 856 
(450) A autora ainda destaca... Isso aqui é um exemplo/ tá/ gente? Não tá no texto 857 

aqui//  858 
(451) [Escreve na lousa] 859 
(452) A autora ainda destaca...  860 
(453) Ô/ pessoal/ olha! O bom seria que eu tivesse usado os mesmos verbos/ tá? 861 

Apresenta/ defende e conclui// O bom seria que eu tivesse usado o mesmo 862 
aqui/ tá? Eu acabei modificando o... Eu tava resumindo um texto e fui pra outro/ 863 
vocês perceberam isso? Tá? 864 

(454) [Sem manifestação dos alunos] 865 
(455) Mas/ se eu mantivesse aquele: “Segundo X... ”Ou: “Para X... ” Ou: “X 866 

apresenta a história do TCC e defende a tese de que... ” Conclui o seu texto de 867 
tal maneira... de uma determinada maneira// Deu pra entender/ pessoal? 868 

(456) ALUNO: Deu//  869 
(457) PROFESSORA: É... Eu posso pensar em fazer o resumo/ deixar o meu 870 

resumo somente num parágrafo/ ou eu posso fazer o meu resumo em dois/ 871 
três ou quatro parágrafos – do jeito que eu achar melhor//  872 

(458) A apresentação das ideias ela precisa obedecer a ordem inicial que a autora 873 
apresentou/ que o autor apresentou// Deu pra entender? Tá? Eu não posso 874 
misturar//  875 
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(459) Uma aluna da outra sala ela disse: “Professora/ eu faço o resumo assim: eu 876 
leio e eu apresento tudo assim/ misturado// Não tem uma ordem// ” Aí eu digo: 877 
“Está errado// ” 878 

(460) A resenha ela obedece a ordem que as ideias foram apresentadas no texto 879 
original/ tá? Você vai resumir/ vai sintetizar/ mas você precisa apresentar as 880 
ideias centrais na ordem que elas aparecem// Deu pra entender? Tudo bem? 881 

(461) Na nossa apostila... Agora/ eu acho que a grande dificuldade aqui vai estar em 882 
você apresentar os verbos/ não é? Ou seja/ dizer qual foi a ação que eu estou 883 
fazendo agora é fácil – ela está ensinando//  884 

(462) Mas e quando eu leio o autor? Será que eu verifico/ eu identifico aquilo o que o 885 
autor na verdade está fazendo? 886 

(463) ALUNO: Não//  887 
(464) PROFESSORA: Eu sei entender/ interpretar/ reconhecer quando ele está 888 

descrevendo/ quando ele está defendendo/ quando ele está discutindo/ quando 889 
ele está repetindo/ quando ele está... ? Está certo? 890 

(465) Na nossa apostila/ eu tenho uma lista de verbos – de verbos que eu digo 891 
assim: são os verbos do dizendo... da ação do autor/ tá?  892 

(466) Depois eu vou mostrar lá na apostila/ mas eu queria que vocês me dissessem/ 893 
até agora: com a descrição técnica e o resumo/ como percurso de resenha/ tá 894 
entendido? 895 

(467) Perguntas? Agora você...  896 
(468) ALUNA: Vamos pro último/ né? – avaliação//  897 
(469) PROFESSORA: Vamos pro último então/ avaliação crítica? Então vamos pro 898 

último! 899 
(470) Meninos/ agora eu vou precisar de vocês! Para a avaliação crítica (eu falei pra 900 

vocês)/ quem é que levanta os critérios de avaliação crítica? 901 
(471) ALUNO: O leitor//  902 
(472) PROFESSORA: Nós! Nós! Não é o leitor// Você é que vai escrever a resenha 903 

pro leitor ler// Mas você/ como resenhista/ levanta esses critérios de avaliação 904 
crítica// Logicamente/ isso agora é um case/ pra vocês – case/ estudo de caso//  905 

(473) Olha pro projeto e me diga: quais são os elementos/ os critérios que a gente 906 
poderia levantar pra gente analisar//  907 

(474) Ou seja/ (eu vou melhora a minha pergunta): quais são os olhares que a gente 908 
vai ter que ter pra gente avaliar criticamente esse projeto/ de maneira que a 909 
gente não misture tudo/ de maneira que a gente diga: em primeiro lugar/ em 910 
segundo lugar...  911 

(475) E aí? Pensa um pouco//  912 
(476) Se vocês tivessem que fazer uma análise crítica...  913 
(477) Eu vou fazer uma análise de uma poesia/ eu posso trazer os critérios da forma 914 

e do conteúdo/ não é? 915 
(478) Se eu for fazer uma análise crítica do VentSilva/ eu posso falar sobre a 916 

funcionalidade e a beleza//  917 
(479) Se eu vou falar/ fazer uma análise crítica sobre qualquer coisa/ eu vou levantar 918 

critérios//  919 
(480) Olhando pro nosso projeto/ quais são os melhores critérios que vão representar 920 

essa análise crítica apurada que a gente quer fazer? 921 
(481) ALUNO: A pesquisa...  922 
(482) PROFESSORA: Da organização... Espera lá/ espera lá/ espera lá! Da 923 

organização/ pesquisa... O que mais? 924 
(483) ALUNO: Organização//  925 
(484) PROFESSORA: Organização...  926 
(485) ALUNO: Das explicações? 927 
(486) PROFESSORA: Pesquisa... Ó/ é de todo o processo// De todo! Das 928 

explicações...  929 
(487) [Escreve na lousa] 930 
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(488) ALUNA: Dos temas/ se são atuais...  931 
(489) PROFESSORA: Dos temas/ se são atuais//  932 
(490) ALUNO: A exposição//  933 
(491) PROFESSORA: A exposição// O que mais? 934 
(492) ALUNO: [Comentário ininteligível][72’55]//  935 
(493) [Escreve na lousa] 936 
(494) PROFESSORA: Lá atrás/ o processo// O que que eu olho lá? 937 
(495) ALUNO: [Comentário ininteligível][73’02]//  938 
(496) PROFESSORA: Oi? 939 
(497) ALUNO: [Comentário ininteligível][73’03]//  940 
(498) PROFESSORA: O trabalho acadêmico// Ou seja/ o TCD/ com as normas da 941 

ABNT// O que mais? 942 
(499) ALUNO: A doação//  943 
(500) PROFESSORA: A doação dos cadernos//  944 
(501) ALUNO: [Comentário ininteligível][ [73’18]  945 
(502) PROFESSORA: A doação dos cadernos// O que mais? 946 
(503) PROFESSORA: Quais são os elementos? 947 
(504) PROFESSORA: A interação de grupos? 948 
(505) ALUNO: O objetivo da pessoa? 949 
(506) PROFESSORA: A interação de grupos foi importante?  950 
(507) [Escreve na lousa] 951 
(508) A interação dos grupos//  952 
(509) PROFESSORA: Você falou alguma coisa – desculpe//  953 
(510) ALUNO: O objetivo da pessoa[?]//  954 
(511) PROFESSORA: O objetivo do que/ meu querido? 955 
(512) ALUNO – Foi alcançado//  956 
(513) PROFESSORA: Ah! Se o objetivo... ? Oba! Bacana! Se o objetivo foi 957 

alcançado// Muito bem!  958 
(514) Objetivo foi alcançado? 959 
(515) [Escreve na lousa] 960 
(516) Aliás/ qual era o objetivo inicial? 961 
(517) [Escreve na lousa] 962 
(518) O que mais? 963 
(519) ALUNO: Uma apresentação também...  964 
(520) PROFESSORA: As explicações/ a exposição... Está aí/ né? O que mais/ 965 

gente? 966 
(521) ALUNO: [Comentário ininteligível] [74’21]//  967 
(522) PROFESSORA: E aí? Tem algum outro elemento que a gente poderia... ? 968 
(523) ALUNA: [Comentário ininteligível] [74’33]//  969 
(524) PROFESSORA: Oi? 970 
(525) ALUNA: A escrita também... ? 971 
(526) PROFESSORA: Desculpa...  972 
(527) ALUNA: A escrita também[?] [74’21]//  973 
(528) PROFESSORA: A escrita tá aqui/ ó! 974 
(529) Ah/ tá! As normas...  975 
(530) [Escreve na lousa] 976 
(531) PROFESSORA: A escrita acadêmica... Muito bem/ querida!  977 
(532) [Escreve na lousa] 978 
(533) PROFESSORA: O próprio banner//  979 
(534) PROFESSORA: Banner/ na sua formatação/ e tal//  980 
(535) ALUNO: Planejamento/ professora! 981 
(536) PROFESSORA: Ótimo! Planejamento//  982 
(537) PROFESSORA: O que mais? 983 
(538) ALUNA: Frase de impacto//  984 
(539) PROFESSORA: Oi? 985 
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(540) ALUNA: A frase de impacto//  986 
(541) PROFESSORA: A frase de impacto está no banner/ né? 987 
(542) PROFESSORA: E eu diria... Mas o...  988 
(543) ALUNO: O tempo//  989 
(544) PROFESSORA: Oi? 990 
(545) ALUNO: O tempo//  991 
(546) PROFESSORA: O tempo/ tá? Eu diria mais uma coisa: contribuição...  992 
(547) [Escreve na lousa] 993 
(548) PROFESSORA: Contribuição para o próprio perfil universitário...  994 
(549) [Escreve na lousa] 995 
(550) PROFESSORA: Como aluno de ADM e como pesquisador// Será que 996 

agregou? Será que agregou alguma coisa/ não é? 997 
(551) PROFESSORA: Ô/ meninos e meninas/ vocês estão de parabéns! Nós fizemos 998 

aqui um levantamento sério/ e um levantamento bem claro/ do percurso de 999 
uma resenha// Portanto/ vocês têm aqui a estrutura montada com vocês para 1000 
se fazer uma resenha//  1001 

(552) Então/ a tarefa de vocês no segundo horário vai ser iniciar essa resenha com 1002 
esses dados que nós apresentamos aqui/ desde a descrição técnica/ as 1003 
técnicas... o resumo...  1004 

(553) As técnicas de resumo eu ainda quero aprofundar/ porque eu vou mostrar 1005 
como é que a gente vai fazer e/ depois/ a avaliação crítica//  1006 

(554) Então/ no segundo momento da aula/ eu começo com um pequeno trecho/ pra 1007 
nós fazermos o resumo/ pra gente entender qual é esse mecanismo de se 1008 
fazer resumo//  1009 

(555) Depois/ a descrição técnica é de vocês/ porque vocês tiveram a vivência/ têm o 1010 
percurso e têm o conhecimento – como vocês me disseram//  1011 

(556) E a avaliação crítica vocês têm os elementos que vocês levantaram para se 1012 
fazer essa avaliação crítica//  1013 

(557) Então/ como ela é subjetiva/ agora que vocês vão ter condição de dizer: 1014 
positivo ou negativo/ tá? 1015 

(558) Nesse positivo ou negativo/ é a escolha das palavras: excelente/ foi excelente; 1016 
não foi tão bom; por outro lado... Tudo bem? 1017 

(559) E a gente vai começar então (tá bom/ minha querida?) a escrever uma 1018 
resenha//  1019 

(560) Bem/ amigos/ vamos para o intervalo! 1020 
(561) PROFESSORA: Ó/ aquele que for embora sem falar comigo/ são 4 faltas! 1021 
(562) [FIM DA GRAVAÇÃO]1022 
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(1) PROFESSORA: Ô/ pessoal/ olha... Vamos começar então? 1 
(2) ALUNOS: Vamos!   2 
(3) PROFESSORA: Gente/ olha/ atenção! Essa daqui vai ser matéria da AV3// Eu 3 

hoje estava organizando as minhas ideias/ lá em casa// Nunca tinha acontecido 4 
isso anteriormente: AV1/ AV2 e AV3 ficar tão próximo assim// Ficou muito 5 
próximo a correção dos trabalhos// Então a gente teve assim/ um tempo bem 6 
longo/ né para trabalhar a questão do trabalho/ de entrega mesmo// A feira 7 
ficou muito próxima da AV2/ e extremamente próxima da AV3// Esse foi o 8 
primeiro semestre que aconteceu isso// Mas/ tudo bem! Vamos dar uma... 9 

(4) Na AV3 eu pretendo trabalhar com vocês resenha// E aí eu começo a trabalhar/ 10 
aqui na lousa/ e eu gostaria de fazer o seguinte: como eu vou construir com 11 
vocês? Eu gostaria/ na verdade/ de construir com vocês a noção/ o conceito de 12 
resenha// E/ com ele/ eu também vou falar sobre resumo// Não há como falar 13 
sobre resenha sem falar sobre resumo//  14 

(5) Então/ a AV3 fica: o conteúdo de resenha/ e aí eu vou dizer pra vocês como/ 15 
depois/ a gente vai fazer essa resenha// Mas/ observem: a resenha é um texto 16 
que/ geralmente/ ele circula em sociedade e circula... Não tá lá/ ele tá um 17 
pouquinho mais na frente// É que lá eu começo a falar sobre resumo/ e depois 18 
eu vou falar sobre a resenha// É só mais ou menos pra você se situar que é a 19 
página 80// Depois eu vou dizer as páginas pra estudar pra a AV2// Tá 20 
tranquilinho/ viu/ gente? Tá?  21 

(6) Eu prefiro que você use o Caderno/ então/ tudo bem? Por isso que eu disse: 22 
“Abre o Caderno.” E/ eu gostaria que vocês estivessem bem concentrados/ 23 
porque a gente vai construir aqui alguns conceitos// A resenha/ onde é que ela 24 
circula? Circulação da resenha. 25 

(7) [Escreve na lousa] 26 
(8) PROFESSORA: Tanto em sociedade/ e na universidade// Geralmente/ a gente 27 

não tem muita dúvida/ muito problema com a resenha na sociedade/ mas 28 
haverá alguns problemas na universidade/ porque quando o texto surge na 29 
universidade/ ele surge junto com a formatação do trabalho acadêmico// Dessa 30 
questão vocês não vão poder correr muitas vezes//  31 

(9) Mas vamos ver/ em sociedade/ onde é que a resenha aparece// Em sociedade. 32 
(10) [Escreve na lousa] 33 
(11) PROFESSORA: Em sociedade a resenha vai aparecer em jornais e revistas// 34 

O objetivo da resenha é sempre dar conhecimento de algo a alguém// Esse 35 
algo... Esse algo pode estar dentro da universidade ou pode estar dentro da 36 
sociedade// Esse alguém então pode ser um ser universitário/ ou como pode 37 
ser um ser aí social//  38 

(12) Se a resenha ela dá conhecimento de algo a alguém/ vamos ver em sociedade 39 
como é essa resenha/ para que serve essa resenha// Eu vou pegar alguns 40 
exemplos// O objeto da resenha – o objeto/ não é mais objetivo... O objeto da 41 
resenha é sempre algo apreciável// “Ora/ de que maneira algo apreciável?” 42 
Algo que você possa apreciar// Em sociedade/ esse algo apreciável é um filme/ 43 
por exemplo/ uma peça teatral/ ou ainda uma música/ ainda um restaurante/ ou 44 
ainda um bom vinho// “Nossa! Então o que é uma resenha?” 45 

(13) Resenha é um texto que/ em sociedade/ aparece muito em jornal// Lá no lazer 46 
vocês já escolheram filme a partir das resenhas/ a partir daqueles textos 47 
pequenos que te informam uma descrição técnica/ ou seja/ quem é ou quem 48 
são os autores – os atores/ melhor dizendo –/ quem é o diretor/ onde foi rodado 49 
o filme// Depois você tem um resumo bem breve do filme/ sem contar o final/ e 50 
depois você tem uma avaliação// Uma bombinha significa que o filme é ruim/ 51 
uma carinha sorrindo ou estrelinha significa que o filme é bom// A revista Veja 52 
ela traz resenhas ali de bares/ de baladas/ de restaurantes// Vocês já viram 53 
essa revista? 54 

(14) ALUNOS: Não! 55 
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(15) PROFESSORA: Não/ né? [Risos] A revista Veja/ quando você quer escolher 56 
um restaurante/ ou uma baladinha/ ou saber onde... enfim// Restaurante/ você 57 
tem o local/ você tem o estacionamento/ se é caro/ se não é/ e que tipo de 58 
comida tem/ não é? Balada a mesma coisa// Se é balada/ a Veja usa muito o 59 
termo azaração// “Esse bar é para azaração/ é bar pra namorar.” Tem outros 60 
que é GLS/ tem outros que é para ir acompanhado// Tem os tipos de bares 61 
destinados aí a um público-alvo definido. 62 

(16) Então a gente vai ter resenhas sempre de algo apreciável// A resenha ela tem 63 
uma estrutura fixa. 64 

(17) [Escreve na lousa] 65 
(18) PROFESSORA: Estrutura da resenha// A resenha apresenta uma estrutura 66 

mais ou menos fixa/ que é: parte A/ a parte B e a parte C//  67 
(19) PROFESSORA: Na parte A você tem a descrição técnica... Ô/ meninas/ vamos 68 

parar de conversar aí/ em nome de Deus!  69 
(20) [Risos dos alunos] 70 
(21) PROFESSORA: Na parte B/ você vai ter o resumo e na parte C você tem 71 

avaliação crítica. 72 
(22) [Escreve na lousa] 73 
(23) PROFESSORA: Agora que o negócio vai ferver! Vocês se lembram quando 74 

nós aprendemos resumo? Lembram-se? Lembra lá/ pro trabalho acadêmico? 75 
(24) ALUNOS: Sim. 76 
(25) PROFESSORA: Eu dizia assim: vamos textualizar o seu resumo// Vamos tirar 77 

o resumo do trabalho acadêmico/ e me digam/ por favor/ qual é objetivo do 78 
resumo lá no trabalho acadêmico// Que se lembra? 79 

(26) ALUNOS: Trazer todas as informações do trabalho. 80 
(27) PROFESSORA: Muito bem/ querido aluno!  81 
(28) ALUNO: [Comentário ininteligível][8’24] 82 
(29) PROFESSORA: Muito bem! Trazer todas as informações que o leitor possa 83 

encontrar no seu trabalho// Lembra disso? Por isso que o seu resumo 84 
começava: “Esse trabalho de pesquisa tem por objetivo...” “A justificativa para a 85 
escolha do tema é...” Esses dados que compuseram o seu resumo/ eles vieram 86 
lá do projeto/ né? Então houve um projeto prévio/ que vocês pensaram/ 87 
pensaram/ pensaram/ e depois vocês textualizaram no resumo acadêmico// 88 
Esse daqui é um resumo acadêmico// Esse daqui já passou//  89 

(30) Esse resumo aqui/ que eu estou falando/ é aquele velho resumo que você/ lá 90 
no 1º e 2º grau/ o professor te dizia: “Pega aí da página 100 a 200/ eu quero 91 
um resumo agora.” Lembram? O professor dizia: “Façam um resumo.” Agora 92 
eu te pergunto: ensinaram você a fazer resumo?” 93 

(31) ALUNOS: Não. 94 
(32) PROFESSORA: Mas pediam// Pediam! Agora/ olha como vocês faziam resumo 95 

(veja se eu tô certa): assim/ uma página toda do livro/ você olhava lá... Tem 96 
que fazer... Resuma! Pega o primeiro parágrafo... É “de lei”/ né...? 97 

(33) [Risos dos alunos] 98 
(34) PROFESSORA:... Pro professor saber que é aquele// O segundo e o terceiro/ 99 

pra desbaratinar/ você tira// O terceiro você pega só uma linha/ e o último é a 100 
conclusão/ que você achou bacaninha/ e aí você coloca no seu// Não é isso? 101 

(35) ALUNOS: É mesmo! [Risos] 102 
(36) PROFESSORA: Aí/ aquele texto que você trouxe/ de quem que é? 103 
(37) ALUNOS: Do autor. 104 
(38) PROFESSORA: Que autor? 105 
(39) ALUNOS: Do livro. 106 
(40) PROFESSORA: O autor do livro// Quem que escreveu o resumo? 107 
(41) ALUNOS: Você! 108 
(42) PROFESSORA: Eita! Então não pode mais ser o autor do livro// Então o dono 109 

do resumo é você/ só que você fez o quê? 110 



207 

 
 

(43) ALUNOS: Um recorta e cola. 111 
(44) PROFESSORA: você fez um recorta e cola/ como se fosse [palavra 112 

ininteligível][10’40]. 113 
(45) [Risos dos alunos] 114 
(46) PROFESSORA: Você fez um recorte e cole/ não é? E aí a gente aprendeu a 115 

fazer resumo nesses recorte e cole// Agora/ quem era a pessoinha que 116 
escreveu lá o resumo? Você que é o autor/ passou a ser o autor desse resumo/ 117 
só que são as palavras do outro// O que que isso faz na nossa formação? Isso 118 
mistura a cabeça da gente/ né? A gente não sabe quando que é o outro/ 119 
quando que é um/ quando que é aquele... né? E dá a maior confusão! 120 

(47) Então/ presta bem atenção nessa aula/ que a gente vai aprender/ sobretudo/ 121 
fazer isso daqui/ tá?  122 

(48) Vamos imaginar que eu vá pegar... Agora eu vou pegar/ vou mostrar um 123 
exemplo// Ó o nosso Caderninho de Atualidades// Vamos imaginar que eu vá 124 
fazer resumo// Se vocês tiverem o caderninho/ de Filosofia/ que é o primeiro... 125 
Não dá pra dizer que é capítulo/ né? O Caderno/ aqui/ ele me deixa assim/ um 126 
pouco “assim”/ porque eu queria que esse Caderno estivesse numa separação 127 
temática/ né? Vamos falar só de... Sei lá! Precisaria... Pra mim/ tá faltando 128 
capítulo...  129 

(49) ALUNOS: Tá reduzido[?][12’02]/ né? 130 
(50) PROFESSORA: Oi? 131 
(51) ALUNOS: Tá reduzido [trecho ininteligível][ 132 
(52) PROFESSORA: Eu comprei aqui/ dessa sala aqui/ não foi? 133 
(53) ALUNOS: [Comentário ininteligível][12’08] 134 
(54) PROFESSORA: Está tudo aqui/ ó! 135 
(55) ALUNOS: Onde? 136 
(56) [Risos dos alunos] 137 
(57) PROFESSORA: Eu comprei de alguém dessa sala  aqui. 138 
(58) ALUNOS: Você comprou/ hein/ Lucas! 139 
(59) ALUNA: Daqui/ não! 140 
(60) PROFESSORA: Não? Então/ eu comprei/ paguei R$ 7,00/ reduziram pra mim// 141 

Bom/ mas enfim/ gente... 142 
(61) ALUNO: Você foi enganada/ hein/ professora! 143 
(62) PROFESSORA: é! O meu está resumido. 144 
(63) [Risos dos alunos] 145 
(64) PROFESSORA: Não/ mas tá tudo aqui! O que eu observo/ quando eu folheei 146 

esse Caderno de Atividades/ é assim: (eu não sei se isso ficou pra vocês 147 
também) ele não está dividido em grandes blocos/ né? Em capítulos/ por 148 
exemplo// Ele tá dividido... Se você vai ao sumário dele/ ele está dividido por 149 
assuntos/ mas os assuntos/ eles vão cabendo aí/ nas páginas// Enfim/ pra mim/ 150 
eu gostaria que fosse assim/ tivesse uma organização melhor// Mas é um 151 
Caderno/ não é um livro// Tudo bem/ nem é um TCC/ né? 152 

(65) Mas/ vamos ver// Imaginando que eu vou fazer uma resenha sobre esse livro// 153 
Aliás/ quando a gente fala em resenha/ estamos falando em resumo também// 154 
E aí o aluno diz assim: “Resenha e resumo é a mesma coisa?” Não// A resenha 155 
ela é diferente do resumo/ embora a resenha contenha resumo// A resenha ela 156 
apresenta a parte A/ que é a descrição técnica/ ela apresenta a parte B/ que é 157 
o resumo/ e apresenta a parte C/ que é avaliação crítica// Então/ para que eu 158 
tenha diante de mim uma resenha/ é necessário que eu tenha essas três 159 
partezinhas aí// Não preciso/ e nem posso/ escrever: “Parte A/ descrição 160 
técnica; parte B...” Isso/ na leitura/ é compreensível// Agora/ o resumo ele 161 
apresenta a descrição... 162 

(66) PROFESSORA: Vamos parar as duas! [O resumo apresenta] a descrição 163 
técnica/ apresenta o próprio resumo/ mas a avaliação crítica não apresenta// 164 
Avaliar criticamente significa/ aqui/ você ser subjetivo// O que é ser subjetivo? 165 
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Vocês se lembram/ lá no 1º/ 2º grau/ que a professora de Português dizia 166 
assim: “Encontre o sujeito da frase.” 167 

(67) [Escreve na lousa] 168 
(68) PROFESSORA: Sujeito: eu/ nós... Eu/ tu/ ele/ nós/ vós/ eles... Aquela coisa/ 169 

né? O sujeito é sempre a pessoa// Vem por aí a palavra “subjetivismo”/ e vem 170 
por ai a palavra “subjetivo”// O que é ser subjetivo? O que é subjetivismo? O 171 
subjetivo é o eu/ é a opinião do eu. 172 

(69) [Escreve na lousa] 173 
(70) ALUNO: Você? 174 
(71) PROFESSORA: Nós/ vós/ eles/ elas// Deu pra entender? Então o subjetivo... 175 

Eu posso falar/ André/ sobre o amor/ e eu vou ser subjetiva// Se eu tive uma 176 
vida positiva/ amorosamente/ eu vou só falar bem do amor// Se eu tive uma 177 
vida muito negativa/ eu vou falar mal// Então/ amor/ pra cada um de nós/ é 178 
muito subjetivo// Se tivermos aqui uma psicóloga/ ah/ aí é outra coisa! A 179 
psicóloga ela estuda o comportamento humano/ e vai estudar o amor// Então/ a 180 
psicologia ela vai te dar o conceito do amor/ que é um conceito vindo lá das 181 
teorias// Aí não é subjetivo// Deu pra entender? Então/ a avaliação é sempre 182 
algo subjetivo/ ela é sempre algo que envolve a opinião de alguém// Ser 183 
subjetivo... O subjetivismo ele precisa ser respeitado// Cada um te gosto/ 184 
escolha daquilo o que melhor lhe convém//  185 

(72) Então a diferença entre o resumo e a resenha está para que o resumo não 186 
aparece avaliação crítica/ enquanto a resenha aparece avaliação crítica// Então 187 
vamos mostrar como seria uma resenha/ se nós a fizéssemos/ da primeira 188 
folha aí do caderninho de atualidades// Então está me dizendo que/ para que 189 
eu tenha a resenha/ eu preciso apresentar a descrição técnica// Descrição 190 
técnica/ para uma resenha/ é dizer qual é o objeto// Se eu tenho/ no caso aqui 191 
livro/ eu vou fazer de que maneira? Como o apresentaria a descrição técnica 192 
desse livro? Vamos ver se vocês chegam... 193 

(73) ALUNO: [Comentário ininteligível] [17’43] 194 
(74) PROFESSORA: Fala/ que você está certo! 195 
(75) ALUNO: Tá certo? 196 
(76) PROFESSORA: Tá! Fala! [Risos] 197 
(77) ALUNO: O livro de atualidade não tem como! Não/  não tem como! 198 
(78) [Risos dos alunos] 199 
(79) PROFESSORA: Não tem como// Só me diga o elemento mais “assim” que 200 

você apresentaria esse livro? 201 
(80) ALUNO: Nome. 202 
(81) PROFESSORA: Nome... Exatamente. 203 
(82) ALUNO: Autor. 204 
(83) PROFESSORA: Autor// Nome e autor// Nisso daí você já tem a...? Referência 205 

bibliográfica// Então pronto! Pra livro... Pra resenha/ livro... Seja livro/ texto/ 206 
qualquer coisa que venha de livro/ ou artigo/ a descrição técnica é a referência 207 
do livro// Como é que nós faríamos a referência desse Caderno mesmo? Eu já 208 
fiz aqui ela// Como se faz a referência bibliográfica dele? 209 

(84) ALUNO: O nome do autor? 210 
(85) PROFESSORA: Isso! O nome do autor//  211 
(86) [Escreve na lousa] 212 
(87) PROFESSORA: Então, é X/ SM// Aí você tem: Caderno de Atualidades... 213 

Como não se trata de livro/ que vem lá de editora... Ô meninos/ isso daqui eu 214 
acho que é básico/ e dá pra você guardar// É o nome da autora/ primeiro 215 
sobrenome/ vírgula/ o primeiro nome e depois o nome do meio// Isso aqui/ 216 
gente/ é comum quando a gente vai fazer por exemplo documento// Quem vai 217 
tirar passaporte tem que fazer isso// O nome é ao contrário/ não é?  218 

(88) [Escreve na lousa] 219 
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(89) PROFESSORA: Aqui/ o título do livro// Depois/ o que viria aqui? Você põe o 220 
ponto// Aqui viria o local// Onde foi elaborado isso daqui? Embora não tenha/ a 221 
gente põe “São Paulo”/ dois pontinhos/ e editora// A editora/ aqui não aparece/ 222 
mas a gente tem lá// [Comentário ininteligível][20’04]// Aliás/ esse caderninho 223 
aqui ele foi... a referência dele tá errada/ mas tudo bem! “Departamento.” 224 
Existe data? Existe// 2013// 2013/ e ponto// Ô pessoal/ referência de livro/ pelo 225 
menos até três autores/ vocês têm obrigação de saber/ porque se você guarda 226 
isso daqui/ você guardou já todos os outros/ até de artigo// Uma coisinha ou 227 
outra que esteja errado/ mas não está errado tudo// Então/ a descrição técnica 228 
é somente o nome do objeto lá//  229 

(90) Agora a gente vai fazer um resumo/ mas precisa conhecer ainda as técnicas de 230 
resumo// Dicas bacaninhas pra resumo: essas dicas aqui elas seriam 231 
empregadas muito bem/ vocês sabem onde? Na escrita do seu trabalho// Se 232 
fosse pra explicar toda formatação daquele trabalho/ é muita coisa! Seria muita 233 
coisa para eu colocar naquele momento o como escrever as técnicas do 234 
resumo// Ia desviar e ia ficar uma “salada”// Então eu prefiro depois que passou 235 
tudo explicar agora//  236 

(91) Espera lá! Onde você vai? 237 
(92) ALUNO: Eu vou aqui. 238 
(93) PROFESSORA: O negócio agora vai ficar sério! 239 
(94) ALUNO: Rapidinho! 240 
(95) PROFESSORA: É? Você vai perder o pulo do gato! 241 
(96) PROFESSORA: Então você tem aqui dicas “de ouro” para resumir. 242 
(97) [Escreve na lousa] 243 
(98) PROFESSORA: Ô/ pessoal/ a principal técnica de resumo seriam as técnicas 244 

de afastamento// Isso aqui é a primeira coisa que você deve utilizar// E quais 245 
são elas? Isso que muitos usaram no trabalho escrito// “Para o autor... 246 
Segundo o autor... De acordo com o texto...” Ou ainda: “O autor descreve...” 247 
Tá? Esses verbos aqui/ descrever (tem lá na sua apostila) esses daqui a gente 248 
chama de “verbos do dizer da ação do autor.” Novidade? Novidades// Então/ 249 
na verdade/ como é que nós faríamos aqui? Vejam bem/ se eu dei as dicas aí 250 
do que são as técnicas de afastamento/ lembra quando você colocava o 251 
primeiro parágrafo/ o segundo e o terceiro não/ depois coloca um pedacinho/ e 252 
depois a conclusão// Você formava o texto que nem era seu/ nem era do autor 253 
mais! E aí na verdade você se apoderava desse texto/ que seria o texto 254 
original// Aquilo que vocês diziam lá no passado: “Professora/ é pra fazer 255 
resumo?” / “É?” É com as minhas próprias palavras?” Lembram disso/ dessa 256 
pergunta? Resumo é/ sim/ feito com as próprias palavras da gente/ só que é 257 
com a ideia do outro/ e técnicas de afastamento// Então/ observem// Nesse 258 
sentido/ vamos imaginar que eu tenho um texto qualquer// Eu tenho um texto 259 
qualquer/ um texto de Filosofia// Ele tá escrito// Está escrito lá alguma coisa/ 260 
tá? Lógico// Primeira coisa que a gente deve fazer... Agora a gente vai 261 
trabalhar leitura// Como é que se lê? Quem daqui já teve aquele problema de 262 
ler alguma coisa/ mesmo que seja pequena/ fechar e dizer assim: espera/ eu 263 
lembro que eu li! Péra que eu vou lembrar! Já? 264 

(99) ALUNO: Já. 265 
(100) PROFESSORA: Dá aquele branco? Duvido e deodó! ...  266 
(101) ALUNO: Dá! 267 
(102) PROFESSORA: Já/ ué[?][25’11]! No dia de prova mesmo/ você lê o negócio/ 268 

acabou de ler/ vai lá fazer a prova e dá um branco! Acontece isso? 269 
(103) ALUNO: Acontece. 270 
(104) PROFESSORA: E aí você diz assim: “Não é possível! Eu devo ter problema!”/ 271 

não é? “Eu devo ter caído do berço...” 272 
(105) ALUNO: Eu devo ter problema! 273 
(106) PROFESSORA: Alguma coisa/ né?  274 
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(107) PROFESSORA: Porque não é possível a gente acabar de ler... É o tal negócio/ 275 
gente! A gente precisa se respeitar// Em que sentido? A gente não é máquina// 276 
Ninguém carrega a memória e “Pá!” 277 

(108) ALUNO: Tem o memory card nessa hora! 278 
(109) [Risos dos alunos] 279 
(110) PROFESSORA: É! Nós não somos computador pra carregar a memória com 280 

um pen-drive// Então a gente precisa levar pra essa leitura algumas 281 
estratégias. 282 

(111) [Escreve na lousa] 283 
(112) PROFESSORA: Então aqui: estratégias de leitura// Primeiro é o seguinte/ isso 284 

eu vou dizer pra vocês: façam no dia da prova também// Utilizem essa 285 
estratégia de leitura pra prova que você vai vê! Sua prova vai ser 286 
extremamente melhor// Primeira coisa: leia/ leia o texto até o final e procure 287 
responder a pergunta “Qual o assunto do texto?” Se você responder a essa 288 
pergunta.... Nossa/ conseguir responder a essa pergunta já está muito bom! 289 
Por quê? Essa pergunta aqui ela já te orienta a leitura// “Então você já tem 290 
previamente pensado/ Fulano/ qual vai ser o assunto daqui?” Terminou/ 291 
acabou// Isso você já sabe// Isso... Já tem aí um grande gancho pra você/ num 292 
segundo momento/ ou pode ser até mesmo no primeiro momento// Junto com 293 
qual é o assunto/ você também levar a pergunta: “Qual o contexto?” 294 

(113) [Escreve na lousa] 295 
(114) PROFESSORA: Qual o contexto? Que contexto é esse? De produção// Isso 296 

daí eu trabalhei com vocês// Quando? Nós vimos// Lembra o quadro? O 297 
emissor/ o papel social do emissor; o receptor/ o papel social do receptor// 298 
Vocês se lembram disso? Ou seja... 299 

(115) ALUNO: [Comentário ininteligível][27’46]. 300 
(116) PROFESSORA: Quando nós dissemos: qual é o ano do livro? Qual é o ano do 301 

texto? Lembra que eu disse pra vocês? Sempre que for fazer pesquisa/ ou 302 
sempre que for ler/ mesmo que seja texto de prova/ um bom orientador é você 303 
olhar pro texto e você olhar: qual é mesmo o assunto? Se eu conhecer ainda 304 
esse autor/ souber a vida dele/ eu vou ler o texto com mais... com muito mais 305 
facilidade e/ sobretudo/ se eu tiver a informação da data// Aí eu sei se eu 306 
estarei trabalhando no presente ou no passado// Essas são as noções mais 307 
básicas/ como: Quem é o autor? A data? 308 

(117) ALUNO: Qual é o contexto de produção? 309 
(118) PROFESSORA: Qual é o contexto de produção é: de onde vem? De onde 310 

vem? E para quem é? 311 
(119) ALUNO: [Comentário ininteligível] [28’51]. 312 
(120) PROFESSORA: Às vezes eu leio algo/ e esse algo não é destinado a mim/ 313 

então ele na dialoga comigo// Se eu trouxesse aqui textos da área de Direito/ 314 
textos da área de Psicologia/ não interessaria pra nós aqui/ uma vez que nem 315 
dialogaria com os conhecimentos que a gente já tem// Então/ cada um no seu 316 
quadrado// Por isso que a gente desenvolve... Quando a gente abraça uma 317 
área/ a gente está abraçando também a forma de pensar/ a linguagem que vai 318 
assumir// Temos palavras que eu vou assumir// Então qual é o contexto de 319 
produção? –no sentido de dizer “Quem é esse autor?” [Qual] A data desse 320 
texto/ de onde ele vem? Ou seja/ quem é esse autor? E pra quem é? Se é pra 321 
mim mesmo... Essas são... Esses são elementos importantes pra uma leitura//  322 

(121) Depois/ é fazer então/ utilizar a técnica de resumo// Como é que eu resumo? 323 
Vamos imaginar: eu tenho o texto até aqui// Vamos imaginar que esse texto ele 324 
esteja dividido em parágrafos// Agora que vocês vão precisar entender o 325 
seguinte: técnica de resumo// Quem escolhe a melhor técnica sou eu/ que vou 326 
resumir/ só que eu preciso saber que técnicas que são essas// Então/ se eu 327 
tiver um livro/ por exemplo/ a melhor maneira/ imaginando que o professor diga 328 
pra você: “Resuma este... esse Caderno// Resume o Caderno.” Vamos dizer 329 
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que... um livro// Eu vou pegar o livro/ porque esse daqui tá meio difícil pra 330 
resumir assim/ todo// Vamos imaginar// Eu tenho aqui um livro na minha mão/ e 331 
eu digo pra vocês assim: “Resumam aqui esse livro.” Qual seria a forma mais 332 
inteligente de você segmentar/ dividir/ separar esse livro pra você resumir?  333 

(122) ALUNA: Por capítulo? 334 
(123) PROFESSORA: Por capítulo// Muito bem// Ótimo! Então você levaria uma 335 

estratégia pra fazer o resumo/ que seria inteligentemente... Parabéns! Você 336 
dividiria ele pelos capítulos/ olhando cada capítulo/ e faria o resumo// 337 
Exatamente. 338 

(124) E se você tiver um texto menor? 339 
(125) ALUNOS: Por parágrafo. 340 
(126) PROFESSORA: Ótimo! Por parágrafo// Muito bem/ querida!  341 
(127) ALUNO: Ó!!  342 
(128) PROFESSORA: Ela tá excelente hoje também! 343 
(129) ALUNO: [Comentário ininteligível] [31’38]. 344 
(130) PROFESSORA: Então eu vou resumir a partir dos parágrafos// Primeira coisa 345 

que eu vou fazer: eu já li? Já// Eu já sei qual é o assunto? Na segunda leitura 346 
agora... 347 

(131) [Escreve na lousa] 348 
(132) PROFESSORA: Numa segunda leitura/ eu vou fazer o que agora? Eu vou 349 

grifar// Eu vou grifar as partes mais importantes// Tudo bem? Então eu grifo as 350 
palavras-chave// Por isso que um conteúdo/ um conhecimento tá dentro do 351 
outro/ né? O que são palavras-chave? Hoje vocês já devem saber/ né? Então 352 
eu vou grifar as palavras-chave desses parágrafos e/ instantaneamente/ eu vou 353 
escrever na margem a síntese dessas palavras/ sempre observando: o que o 354 
autor está fazendo aqui?  355 

(133) [Escreve na lousa] 356 
(134) PROFESSORA: A autora define Filosofia. 357 
(135) PROFESSORA: A autora define Filosofia// No segundo parágrafo/ grifou? “Ah/ 358 

eu grifei.” O que a autora faz no segundo parágrafo? No segundo parágrafo a 359 
autora descreve alguma coisa – descreve alguma coisa// Quem é que trouxe 360 
esses verbos aqui? Você/ que está resumindo// Quando você chegou ao final/ 361 
essas palavras aqui são suas// E agora você faz o quê? Você textualiza o 362 
resumo// Então/ um bom resumo ficaria:... Eu já pus a resenha// Aqui abaixo eu 363 
apresentaria o quê? O resumo/ não é isso? E/ depois/ a avaliação/ não é isso? 364 
Então/ com o resumo aqui/ seria: A autora define Filosofia como... 365 

(136) [Escreve na lousa] 366 
(137) PROFESSORA: Vamos supor que tenha sido isso que eu tenha lido lá/ tá 367 

bem? Ainda/ segundo o texto/ há uma descrição... há uma descrição de... Deu 368 
pra entender? Aqui eu vou textualizar as ideias que eu li aqui/ só que eu estou 369 
interpretando o texto mudo// Quem é que vai ler esse meu resumo? Uma outra 370 
pessoa/ que não você. 371 

(138) ALUNO: [Comentário ininteligível] [34’55] 372 
(139) PROFESSORA: Uma outra pessoa/ não é você que está... Então/ aquele que 373 

leu o resumo/ sabe que este resumo veio de um texto original// Tudo bem? 374 
Esse texto original/ nós sabemos que/ originariamente/ tinha um outro autor e 375 
que/ hoje/ esse resumo ele é seu/ é a interpretação/ é o resumo que você dá 376 
do texto que você leu// Está dando pra entender? Aquele que quer ler o texto 377 
na íntegra ele vai no texto original// Aquele que quer ter passagens/ pinceladas 378 
rápidas/ ele lê o seu resumo. 379 

(140) E aqui/ agora/ a gente chega então na resenha// Se a resenha apresenta a 380 
parte A/ que é a descrição técnica/ a [parte] B/ que é o resumo/ a [parte] C é 381 
avaliação crítica// Agora/ quando eu faço avaliação crítica...  382 

(141) Aliás/ crítica... Muita gente acha que fazer crítica é sempre falar mal/ e criticar 383 
não é falar mal// Criticar ne sempre é falar mal// Criticar é você analisar 384 
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segundo os critérios que você levanta// Vamos supor que eu vá analisar essa 385 
cadeira/ vou fazer uma análise sobre essa cadeira/ eu preciso levar elementos 386 
pra análise da cadeira/ como por exemplo: eu posso falar da cadeira pela sua 387 
ergonomia/ ou seja/ ela é confortável ou não/ ou eu posso falar sobre o 388 
material/ é durável ou não. 389 

(142) PROFESSORA: O VentSilva/ por exemplo/ eu acho horrível/ mas ele é um 390 
componente importante para ambientes grandes// O VentSilva/ como usuária 391 
normal do VentSilva/ eu diria: qual a funcionalidade dele? “Ah/ é ót imo para 392 
grandes ambientes// Ele é fácil de ligar/ basta acionar um botão// Ele é feio pra 393 
caramba...”/ porque podia ser mais bonito/ né?  394 

(143) Fiz uma avaliação sobre esse... sobre a beleza/ funcionalidade e facilidade// Se 395 
eu fosse técnica nesse aparelho... Quanto maior conhecimento eu tivesse/ 396 
melhor eu conseguiria fazer a análise/ porque aí eu falaria da amperagem/ eu 397 
falaria da voltagem/ do motor/ da durabilidade// Aí eu ia...  398 

(144) Ou seja/ quanto mais conhecimento eu tiver do aparelho/ melhor análise eu 399 
poderia fazer// Por isso que às vezes a gente erra muito nas análises que nós 400 
fazemos das pessoas que a gente não conhece// Quantas vezes a gente na faz 401 
análise errada de pessoa? “Ai/ ela parece antipática! Ai/ olha essa menina que 402 
nojenta!” Aí/ senta uma hora com a menina: “Ai/ mas ela é tão legal!” 403 

(145) PROFESSORA: “Eu não achei que ela fosse tudo isso!” Pára!! 404 
(146) [Risos dos alunos] 405 
(147) PROFESSORA: O... E ocorre/ não ocorre? 406 
(148) ALUNO: [Comentário ininteligível][38’23] 407 
(149) PROFESSORA: A análise que a gente faz/ às vezes/ ela é muito parcial//  408 
(150) PROFESSORA: A gente precisa ampliar os horizontes/ ampliar a vida// Olha 409 

pros outros lados/ as outras pessoas// Conviver somente com o mesmo núcleo 410 
de amigos não é uma coisa tão boa// A gente precisa ampliar/ a gente precisa 411 
invadir o território das outras pessoas. 412 

(151) PROFESSORA: Batendo na porta/ antes/ pra entrar/ né? Mas eu acho que isso 413 
daí é importante para você conseguir então fazer uma avaliação mais 414 
condizentemente/ tá? 415 

(152) Com relação a livro/ quais seriam os critério que nós poderíamos levantar? 416 
Então critérios... 417 

(153) [Escreve na lousa] 418 
(154) PROFESSORA: Critérios de análise// Esses critérios de análise/ eles devem 419 

ser primeiro pensados pra você saber que tipo de avaliação você vai fazer// Eu 420 
vou dar um exemplo// Se eu tenho um livro para eu fazer uma análise/ eu 421 
posso falar/ em primeiro lugar/ sobre o título. 422 

(155) [Escreve na lousa] 423 
(156) PROFESSORA: Título e obra// Obra é o escrito/ né? É o que tá dentro/ escrito// 424 

A relação... A relação... Por exemplo/ os livros de literatura... Existe um livro de 425 
literatura que se chama “Lucíola”// Acho que vocês devem ter ouvido falar// 426 
Esse livro/ “Lucíola”/ ele não tem/ não apresenta nenhuma personagem dentro 427 
que tenha o nome de Lucíola// Nenhuma! A história vai falar sobre o quê?  428 

(157) PROFESSORA: A história fala sobre uma prostituta/ e ela se apaixona pelo 429 
cliente e/ os dois começam a namorar/ e ele atira daquele brejo onde ela 430 
morava/ daquele... daquele mar de lama onde ela estava/ e leva-a para casa// 431 
Só que ela morre por uma doença e ele fica muito triste// E ela tá grávida... E/ 432 
enfim/ a história é bacaninha. 433 

(158) PROFESSORA: O... Por que se dá o nome de Lucíola? Porque Lucíola/ olha 434 
que coisa estranha/ Lucíola/ o nome/ significa pirilampo/ pirilampo que nasce 435 
num brejo/ ou/ pirilampo que/ embora ele nasça no lodo/ na lama/ ele tem 436 
uma... um brilho/ ele tem uma luz. 437 

(159) Ora/ quem chega nessa história...? Quem é que chega nessa interpretação? 438 
Tem que entrar na mente do leitor! – porque você não chega a essa 439 
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interpretação// Porém/ há ainda alguns títulos que dá pra você chegar// Tem 440 
alguma relação? A linguagem é simples?  441 

(160) Eu posso fazer uma análise/ se for de livro/ a partir da linguagem//  442 
(161) [Escreve na lousa] 443 
(162) PROFESSORA: A linguagem é simples. 444 
(163) PROFESSORA: Eu posso fazer também uma análise sobre o formato/ o 445 

formato da obra// Pinta[?] [41’55] o formato livro? É um livro fácil de manuseio? 446 
Isso é avaliação também. 447 

(164) A sequência dos temas... A sequência dos temas aqui é coerente? Pra mim/ é 448 
coerente? Pra mim/ que sou professora de Língua Portuguesa/ eu não vejo 449 
coerência aqui// Por isso que eu me perco um pouquinho no Caderno [de 450 
Atividades]// Mas eu estou fazendo uma avaliação// A minha avaliação é 451 
subjetiva/ é minha! Eu tô fazendo/ no alto[?][42’36] lá do meu conhecimento de 452 
estrutura de texto// Então ela deve ser respeitada// A gente precisa respeitar a 453 
opinião dos outros// A sequência dos temas é coerente? Agora/ a gente precisa 454 
também precisa ter coragem pra fazer as avaliações/ porque às vezes a gente 455 
não tem coragem/ né/ de fazer uma análise// A análise crítica/ volto a dizer/ não 456 
é falar mal// Análise crítica é você levantar alguns aspectos que você pontua 457 
pra dizer: “Olha/ sob essa ótica/ sob esta outra... a sequência dos temas é 458 
coerente?  459 

(165) Deixa eu ver o que é que a gente poderia dizer mais aqui... O visual é 460 
atraente? 461 

(166) [Escreve na lousa] 462 
(167) PROFESSORA: Visualmente é atraente? Ou seja/ atrai a leitura essa obra 463 

escrita dessa maneira? Contribuição// Quais as...? 464 
(168) ALUNA: [Comentário ininteligível][43’48]. 465 
(169) PROFESSORA: O que foi/ querida? 466 
(170) ALUNA: [Palavra ininteligível] [43’50] a resenha. 467 
(171) PROFESSORA: Eu preciso ir lá/ na sua sala [trecho ininteligível][43’54] sobre 468 

essa aula. 469 
(172) ALUNA: [Comentário ininteligível] [43’56] 470 
(173) ALUNOS: Coerente. 471 
(174) PROFESSORA: Quais as contribuições? 472 
(175) [Escreve na lousa] 473 
(176) PROFESSORA: Quais as contribuições que você verifica na... no texto/ né? 474 

Nesse texto// Contribui para o conhecimento? 475 
(177) PROFESSORA: Contribui com relação a conhecimento/ né? Qual é o objetivo 476 

da autora? É informar/ não é? É claro o objetivo dela aqui// Agora/ é o tal 477 
negócio! Ó/ fazendo o contexto de produção: de onde vem esse Caderno? Ele 478 
vem do Departamento// Ele foi feito quando? Ele foi feito em 2013// Ele é 479 
destinado pra quem? Alunos de todos os cursos de Ciências Gerenciais// Ué! 480 
Qual é o objetivo desse Caderno? É informar// Informar sobre o quê? Deixa eu 481 
ver! “Ah/ informar sobre Mercosul/ organização mundial/ globalização/ redes 482 
sociais...” Uau! Há de um tudo aqui! Violência/ inclusão/ tolerância// Tem de um 483 
tudo! 484 

(178) PROFESSORA: Significa dizer que: o Departamento entende que os alunos 485 
precisam aperfeiçoar seus conhecimentos nos temas da atualidade// Esse 486 
Caderno ele traz temas da atualidade// Deu pra entender/ pessoal? Nada/ 487 
ninguém é assim/ inocente! Ninguém vem conversar com a gente sem outras 488 
intenções. 489 

(179) ALUNO: Será mesmo? 490 
(180) PROFESSORA: A relação entre as pessoas/ André/ ela é coberta de segundas 491 

intenções. 492 
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(181) PROFESSORA: Nós temos... O que movimenta a nossa vida... Isso não é 493 
negativo// Não é! O que movimenta a nossa vida é a relação social baseada 494 
nos interesses... 495 

(182) PROFESSORA: E/ desde pequena/ a criança chora porque quer mamar// 496 
Ponto! 497 

(183) PROFESSORA: Deixem ali! A gente já troca/ a gente já interage em sociedade 498 
sempre esperando um retorno/ e as relações/ de tudo o que existe na vida/ 499 
elas são relações baseadas nos interesses/ quer seja de menor ou maior grau//  500 

(184) Agora/ interesse é uma palavra que a gente sempre entende pelo lado 501 
negativo/ e não é negativo// “O meu interesse é que vocês aprendam.” Pô! 502 
Esse interesse é positivo! “O meu interesse é na sua grana.” Esse interesse é 503 
negativo. 504 

(185) ALUNO: Interesse/ ou não/ é positivo também// Positivo pra alguns lados. 505 
(186) PROFESSORA: Positivo pra alguns dos lados/ é/ né? É verdade! 506 
(187) ALUNO: Ele se interessa por um pontinho/ né? 507 
(188) [Risos dos alunos e da professora] 508 
(189) PROFESSORA: É! Eu sei! 509 
(190) ALUNO: Do que eu faço por mais um pontinho! 510 
(191) PROFESSORA: Eu sei! 511 
(192) ALUNO: [Comentário ininteligível] [47’11]. 512 
(193) PROFESSORA: É! Ah/ vai te catar! Vai/ vai... Vai trabalhar... 513 
(194) PROFESSORA: Bom... Ô/ pessoal/ então deu pra entender? 514 
(195) PROFESSORA: Quais os outros elementos que você pode tirar daqui? Isso 515 

daqui não é fixo// Você pode levantar outros critérios de análise como/ por 516 
exemplo/ número de páginas// Vocês... Chamaram a atenção de vocês a minha 517 
apostilinha pequena// “Ah/ ela tá lendo/ então/ o resumo.” É a mesma coisa da 518 
[apostila] de vocês! Qual é a quantidade de páginas?  519 

(196) PROFESSORA: Uma resenha/ quando ela é feita em sociedade/ uma 520 
resenha... Eu já assisti...  521 

(197) PROFESSORA: Psiu! Ouve essa agora! Ouve essa! Ô...  522 
(198) PROFESSORA: Eu já li uma resenha de um filme/ aquele filme “Um dia depois 523 

de amanhã”// Vocês assistiram a esse filme? 524 
(199) PROFESSORA: Quem não assistiu/ assista// É aquele que fala sobre a Era 525 

Glacial/ o retorno da Era Glacial// Então congela-se o mundo/ começando lá 526 
com Nova Iorque// O que eu estou fazendo aqui? Um resumo do filme. 527 

(200) PROFESSORA: A descrição técnica desse filme/ eu não sei// Eu não sei quem 528 
eram os atores/ eu só sei o local: Nova Iorque// Que ano? É recente esse 529 
filme// Vamos dizer 2000 e... 530 

(201) ALUNO: Onze! 531 
(202) ALUNO: Oito! 532 
(203) PROFESSORA: Oito/ né? Mais ou menos/ foi isso mesmo. 533 
(204) PROFESSORA: 2008/ 2009/ né? 534 
(205) ALUNO: 2008/ se não me engano. 535 
(206) ALUNO: 2009. 536 
(207) PROFESSORA: Conta-se... Tá bom! Tá bom! 537 
(208) ALUNO: Um dia depois de amanhã! [Comentário ininteligível][48’43]. 538 
(209) [Risos dos alunos] 539 
(210) PROFESSORA: Foi... É! “Um dia depois de amanhã” conta a história do 540 

mundo/ que começa o congelamento lá com Nova Iorque// A ciência conta que/ 541 
um dia/ o mundo já acabou debaixo do gelo. 542 

(211) PROFESSORA: Houve já a Era Glacial// Nós não estávamos aqui// Nessa fase 543 
desse mundo/ nessa Terra/ o ser humano não estava. 544 

(212) PROFESSORA: O ser humano não estava na Terra/ quando a Terra/ pela 545 
primeira vez/ se congelou// Conta esse filme que Nova Iorque então fica “crau”/ 546 
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toda congeladona lá/ e vem um navio e invade a Terra lá/ né? Vocês viram 547 
isso? 548 

(213) ALUNO: Vi! 549 
(214) ALUNO: Não! 550 
(215) PROFESSORA: E o navio ele vai/ nossa/ quase próximo de onde as 551 

personagens centrais estavam/ que era numa biblioteca. 552 
(216) PROFESSORA: Eu tô fazendo um resumo// Lembrou? Aí tem alguns 553 

carinhas... Como é que...? Tanto frio/ tanto frio... 554 
(217) ALUNO: Começa a quebrar os vidros. 555 
(218) PROFESSORA: COMEÇA a quebrar os vidros/ né? 556 
(219) ALUNO: é! 557 
(220) PROFESSORA: Ótimo! É isso daí mesmo! E o gelo começa de cima pra baixo/ 558 

lembra? 559 
(221) ALUNO: É! 560 
(222) PROFESSORA: Que o gelo vai fazendo “assim”/ né? Vai congelando/ desde 561 

a... 562 
(223) ALUNO: Você vai falar o filme todo/ professora?! 563 
(224) PROFESSORA: Não! Eu não vou contar! 564 
(225) [Risos dos alunos] 565 
(226) ALUNA: É o resumo. 566 
(227) PROFESSORA: Esse é... 567 
(228) PROFESSORA: É! É o resumo// Pronto! Acabei aí/ André! Você tá certo! 568 
(229) ALUNO: Não/ professora! Eu não vou querer assistir mais! [Risos] 569 
(230) PROFESSORA: Não! André/ assiste/ que é ‘mó’ [maior] 10! “Mó” legal! 570 
(231) PROFESSORA: Ô... E aí... 571 
(232) ALUNA: “Mó” bacaninha! 572 
(233) [Risos dos alunos] 573 
(234) PROFESSORA: “Mó” bacaninha! E aí/ a avaliação crítica agora/ André/ sobre 574 

esse filme? 575 
(235) PROFESSORA: O filme é espetacular! Cenas mirabolantes! Cenas 576 

espetaculares! 577 
(236) PROFESSORA: Eu estou fazendo a avaliação crítica// A avaliação crítica do 578 

filme: temos adjetivos// Eu posso falar sobre a linguagem? “Ah/ eu posso// Mas 579 
é tão chato falar sobre linguagem de filme!” / “Ah/ é uma linguagem fácil.” Ó 580 
que bobagem! Eu posso falar de um filme/ que a linguagem é fácil/ objetiva// 581 
De filme/ não// Eu vou falar pra cenas// Cenas empolgantes/ imagens 582 
espetaculares! O roteiro muito bem ligado// Você fica... 583 

(237) PROFESSORA: Tem filme que você assiste e não parece que tem ligação/ né? 584 
Tem filmes que você assiste e você fica assim/ eletrizado/ porque as cenas são 585 
empolgantes/ e uma atrás da outra/ e te convencem// As imagens são 586 
altamente convincentes (tudo avaliação crítica que eu estou fazendo)/ porém... 587 
Ah/ tá! Qual é o porém? 588 

(238) PROFESSORA: Segundo a Física/ hoje não poderia mais ocorrer o retorno da 589 
Era Glacial// Não pode// Por quê? Por quê? Porque/ segundo a Física/ 590 
[primeiro] o mundo já acabou uma vez pela água; dois/ pelo gelo/ e a Bíblia fala 591 
que/ terceira vez/ vai ser pelo fogo. 592 

(239) ALUNO: A Bíblia fala? 593 
(240) PROFESSORA: A Bíblia fala isso// A terceira vez que o mundo acabar vai ser 594 

pelo fogo. 595 
(241) ALUNO: Já acabou duas vezes? 596 
(242) PROFESSORA: Já acabou duas vezes: uma pela água/ segundo a Bíblia/ 597 

outra pela ciência/ pela... pelo gelo/ para... 598 
(243) PROFESSORA: E a terceira vez vai ser pelo fogo// Agora/ volta pra ciência// 599 

Segundo a Física/ o mundo não poderia terminar pelo gelo// Então a tese que 600 
esse filme levanta não é verdadeira/ segundo a Física// Porém/ o filme ele não 601 



216 

 
 

tem... O cinema/ ele não tem a obrigação de ser verdadeiro// O cinema é uma 602 
obra de arte... 603 

(244) ALUNO: É verdade! 604 
(245) PROFESSORA: Não é? Então o cinema ele pode trabalhar com o imaginário 605 

das pessoas// Então por isso que não precisamos trabalhar com fatos reais// 606 
Porém/ o filme é espetacular! 607 

(246) Isso é uma resenha// Eu não disse: parte A/ parte B agora/ ó! Parte C// Não//  608 
(247) PROFESSORA: É um texto único que você vai compondo colocando os dados 609 

que a gente espera ver numa resenha// Deu pra entender/ pessoal? 610 
(248) ALUNO: Entendi. 611 
(249) PROFESSORA: Isso é resenha// Ao falarmos sobre a resenha/ falamos/ 612 

naturalmente e obrigatoriamente/ sobre resumo// Eu acho que estamos 613 
próximos... Ah/ estamos! 614 

(250) ALUNO: Ao recreio... 615 
(251) PROFESSORA: Próximos ao recreio// É bom/ né? Quer ver... 616 
(252) PROFESSORA: Calma! 617 
(253) [Risos dos alunos] 618 
(254) ALUNO: Faz a chamada! [Comentário ininteligível] [53’37] 619 
(255) PROFESSORA: Olha/ eu vou dar umas dicas depois/ de onde é que nós temos 620 

os verbos do dizer do autor// E nós temos aí/ outras coisas aqui na nossa 621 
apostila. 622 

(256) [FIM DA GRAVAÇÃO] 623 
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(1) PROFESSORA – Então vocês me deem licença pra gravar// Hoje que dia que 1 
é/ gente? 2 

(2) ALUNOS – Hoje é 31 [de outubro]// 3 
(3) PROFESSORA – Ah! O nosso dia! O meu dia! 4 
(4) ALUNA – Hoje é o Dia das Bruxas! 5 
(5) PROFESSORA – É! 6 
(6) ALUNA – Nosso dia! Tem até uma mensagem// 7 
(7) PROFESSORA – É! Eu vou passando a lista/ e hoje a gente vai fazer o 8 

seguinte: 9 
(8) ALUNA – [Comentário ininteligível] [0'20]// 10 
(9) PROFESSORA – É!! Ó! Depois vamos fazer as poções/ O que vocês acham? 11 

Poções da felicidade...  12 
(10) ALUNA – Isso! 13 
(11) PROFESSORA – Né? Poções do... Nossa! Vai ter muita coisa aí! Ô meninas/ 14 

eu fiz o seguinte então: a minha... o meu interesse hoje com vocês aqui é 15 
trabalhar leitura/ mas eu nunca trabalho leitura destituído de objetivos/ né? 16 
Sempre tem uma intenção/ na verdade/ e a minha intenção é trabalhar a 17 
escrita de uma resenha/ resenha acadêmica/ e também eu gostaria de fazer 18 
uma leitura... Já fizemos aqui algumas estratégias de leitura/ como o plano 19 
global/ por exemplo/ a leitura holística... né? Foram leituras que nós já 20 
fizemos// Uma prática de leitura – isso falado pela Mara/ né/ porque eu dizia 21 
assim: "Mara/ é uma estratégia de leitura o pensar alto?" Ela disse assim: na 22 
verdade/ Cristina/ é uma prática de leitura o pensar alto//" Aí eu disse assim: 23 
"Interessante! Eu gostaria muito de usar essa prática com o meu pessoal da 24 
pós– graduação inicialmente/ e depois eu vou levar a prática de leitura também 25 
para a graduação// Então eu vou fazer essa jogadinha/ né? Vamos ver se dá 26 
certo// E nós temos aqui... Na verdade o que é a leitura "pensar alto"? O que é 27 
essa prática de leitura "pensar alto"? Quer falar um pouquinho/ Ana? Você 28 
que... [Risos] 29 

(12) ALUNA – É porque a gente fez esse trabalho do pensar alto/ né? Pensar alto 30 
é... Primeiro/ eu copiei um texto pra que eles discutem/ né? Tipo discutir com 31 
as suas vivências// Então cada um acaba aprendendo um pouco mais 32 
interpretar cada um a tua opinião// 33 

(13) ALUNA – Então seria a interpretação de cada um// 34 
(14) ALUNA – De cada um/ isso// Um amplo debate// 35 
(15) ALUNA – E você vai discutir o que cada um interpretou...  36 
(16) ALUNA – Hum/ hum// O que cada um entendeu daquilo/ junto com suas 37 

vivências// 38 
(17) PROFESSORA – Perfeito! Perfeito! Então eu sugiro... A princípio/ o método 39 

melhor seria ler/ não é? 40 
(18) ALUNA – É// 41 
(19) PROFESSORA – Vamos ler juntas/ ou cada uma quer ler pra si? Como 42 

fazemos? 43 
(20) ALUNA – Ler juntas// 44 
(21) ALUNA – Juntas// 45 
(22) PROFESSORA – Vamos ler juntas? – fazer o trabalho que a gente já vinha 46 

fazendo/ né? Esse material de leitura aqui eu trabalho então com a resenha 47 
crítica do artigo "Abordagem gestáltica e psicopedagógica: um olhar 48 
compreensiva para a totalidade criança– escola/" O que eu fiz? Eu aliei o útil ao 49 
agradável// De nó vamos trabalhar resenha/ a gente vai trabalhar com o 50 
conteúdo de nossas aulas/ tá? Essa resenha foi escrita por Marcus Deminco/ 51 
em 09 de janeiro de 2012/ Está na categoria resenhas// Sobre resenha/ o que 52 
vocês conhecem? Sinceramente! 53 

(23) ALUNA – Eu não lembro! 54 
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(24) PROFESSORA – Não? 55 
(25) ALUNA – Eu também// 56 
(26) ALUNA – Eu já tive isso/ mas eu não lembro// 57 
(27) ALUNA – Precisamos relembrar// 58 
(28) PROFESSORA – É? Ótimo! Resenha acadêmica/ então/ é um gênero...  59 
(29) ALUNA – É um tema novo// 60 
(30) PROFESSORA – É um tema novo// Ótimo! Então a gente vai trabalhar esse 61 

tema novo! E vocês sabem que eu adoro/ né/ começar com quem não 62 
conhece...  63 

(31) ALUNA – É! 64 
(32) PROFESSORA – Né? Nada/ né? Ótimo! Eu tô bem feliz! Então não fiquem 65 

nada assustada// Aqui nós temos... Na verdade esse material não é toda a 66 
resenha que está aqui// Aqui eu tenho a resenha e tenho o artigo original/ tá? 67 
Então vamos fazer primeiro a leitura? 68 

(33) ALUNA – Pra você escrever resenha você tem que tá... ter um artigo pra você 69 
se apoiar/ ler/ estudar/ tal/ pra poder escrever a resenha sobre o artigo// 70 

(34) PROFESSORA – Isso mesmo! Então eu gostaria assim/ que a medida da 71 
minha leitura vocês fossem grifando partes interessantes e 'parassem' a mim// 72 
No pensar alto o professor interfere muito pouco// Quem tem a voz agora são 73 
vocês/ alunos/ tudo bem? Então a qualquer momento que vocês queiram me 74 
'parar': "Professora/ não entendi direito aqui// Isso daqui quer dizer o quê?" 75 
Acho interessante isso/ tá? Então a gente pode ir levantando esses dados/ 76 
esses aspectos// Tudo bem? Tá? 77 

(35) Os autores. Então, se é uma resenha crítica do artigo "Abordagem Gestáltica", 78 
as autoras desse artigo é [são]: a Miriam, a Marisa e a Sheila, tá? Isso tá 79 
escrito aí sob forma de referência bibliográfica.  80 

(36) As credenciais dos autores. A Miriam é psicóloga da Secretaria de Educação 81 
do Distrito Federal, a Marisa é doutora em psicologia e Professora da 82 
Secretaria da Educação, e a Sheila é psicóloga da Secretaria do Estado de 83 
Saúde do Distrito Federal.  84 

(37) Resumo do artigo. O texto visa estabelecer ligação entre abordagem 85 
gestáltica e a psicopedagogia. Abordam– se as teorias de base, concepção de 86 
campo holístico– relacional a teoria do ciclo de contato bem como as 87 
contribuições da gestaltpedagogia para compreensão no processo de 88 
aprendizagem e prática escolar. Dentro da psicopedagogia é descrito a 89 
abrangência, a conceituação, processo de avaliação e intervenção junto à 90 
criança e instituição educativa; dentro de suas bases teóricas e praticas. São 91 
citados fenômenos de aprendizagem, avaliação e intervenção na visão 92 
gestaltica.  93 

(38) Essa interação busca uma compreensão e ação interventiva do processo de 94 
aprendizagem, conseqüentemente demonstrando o desenvolvimento da 95 
criança. A abordagem gestaltica é totalidade, onde envolve a relação entre o 96 
todo e suas partes, formando uma unidade significativa. A psicopedagogia é 97 
área interdisciplinar baseada em conteúdos psicológicos e pedagógicos e 98 
contribuições de outros campos específicos do conhecimento.  99 

(39) A gestalt– terapia busca examinar atentamente o comportamento humano e 100 
sua relação com o meio, trazendo aliança com aos filósofos do humanismo, 101 
Existencialismo e Fenomenologia, tornando possível uma observação com 102 
minúcia do processo de grandeza e de sua relação com o indivíduo, mundo 103 
para sua própria construção. Observa– se que no contato que os bloqueios são 104 
mecanismos psicológicos que exercem funções defensivas e constituem 105 
padrões de comportamento e percepção pelos qual o indivíduo mantém, no 106 
presente, situações mal resolvidas do passado, impedindo– se de realizar um 107 
contato saudável.  108 
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(40) A gestaltpedagogia é uma associação de ideias que provém da gestat– terapia 109 
e gestaltpsicologia, que tem em foco o desenvolvimento completo de suas 110 
capacidades e potencialidades tendo como essencial busca um processo de 111 
crescimento que desencadeia a modificação do meio. A atuação 112 
psicopedagógica faz– se essencial para que se possa compreender a 113 
aquisição da aprendizagem e como possibilitar a construção de novos saberes. 114 
Na relação pela qual o principal objetivo é resgatar o prazer, não somente de 115 
aprender, mas também de ensinar.  116 

(41) Portanto, reflete sobre as relações estabelecidas com o conhecimento e as 117 
diferentes formas de se adquirir este conhecimento. A abordagem gestáltica e 118 
psicopedagogica tem um papel importante na contribuição dos fenômenos 119 
aprendizagem e desenvolvimento como também para a re– estruturação de 120 
campos perceptuais.  121 

(42) Conclusão Crítica. A fim de apresentar as contribuições – sob uma interface 122 
entre a perspectiva gestáltica e as práticas psicopedagógicas nas demandas 123 
que emergem no universo escolar – as autoras, primeiramente, conceituam a 124 
psicologia da Gestalt, descrevem seus precursores, suas principais influências 125 
e suas fundamentações teóricas, mas ainda não correlacionam nada sobre as 126 
conseqüências da restauração do equilíbrio parte– todo nas implicações 127 
pedagógicas:  128 

(43) Nenhuma pessoa dotada de um sistema nervoso normal apreende a forma 129 
alinhavando os retalhos da cópia de suas partes [...] o sentido normal da visão 130 
apreende sempre um padrão global [...] Se os elementos percebidos não 131 
apresentam equilíbrio, simetria, estabilidade, simplicidade e regularidade, não 132 
será possível alcançar a boa– forma. O elemento que objetivamos 133 
compreender deve ser apresentado em seus aspectos básicos, de tal maneira 134 
que a tendência à boa– forma conduza ao entendimento. Essa formulação 135 
representa uma das conseqüências pedagógicas da psicologia da Gestalt. 136 
(ARNHEIM, 1980 apud BOCK, 2004).  137 

(44) PROFESSORA – Em seguida, e aí eu paro, observações.  138 
(45) ALUNA – Gestáltica o que seria mesmo? 139 
(46) PROFESSORA – Gestáltica é o método/ né? 140 
(47) ALUNA – É// É uma linha// 141 
(48) PROFESSORA – É uma linha, né? 142 
(49) ALUNA – É uma linha// 143 
(50) PROFESSORA – Explica pra nós// 144 
(51) ALUNA – Nossos cenários tem gestáltica comportamental... É uma linha// 145 
(52) PROFESSORA – É uma linha// 146 
(53) ALUNA – Mas é uma linha que se trata... é uma linha de atuação que se trata 147 

sobre... não tem nada a ver com gestão? 148 
(54) ALUNA – Não// 149 
(55) PROFESSORA – Não/ 150 
(56) ALUNA – É do corpo// A gestalt é o indivíduo como um todo/ né? É diferente, 151 

assim, de... É uma linha comportamental/ a psicanálise/ a sistêmica/ é a 152 
gestáltica// É uma linha// É uma linha de... Acho que você pode atuar como 153 
Psicóloga// 154 

(57) ALUNA – Ela escolhe como atuar, numa dessas linhas? 155 
(58) ALUNA – Sim//  156 
(59) ALUNA – Sempre segue...  157 
(60) ALUNA – Isso, segue uma linha/ É/ Gestáltica é uma linha de... de [palavra] 158 

[11'58]. 159 
(61) ALUNA – E é uma linha global/ assim/ como um todo...  160 
(62) ALUNA – É/ que vê o indivíduo como um todo/ né? 161 
(63) ALUNA – Gestáltica// 162 
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(64) PROFESSORA – A mais apropriada/ né?  163 
(65) ALUNA – É// 164 
(66) PROFESSORA – Quer dizer/ as vezes nas avaliações/ nas análises/ tem que... 165 

As vezes você lança a mão mais de uma/ né? 166 
(67) ALUNA – É// 167 
(68) PROFESSORA – De uma linha/ né? 168 
(69) ALUNA – É// 169 
(70) ALUNA – Porque a comportamental/ normalmente a gente que tá meio fora/ 170 

assim/ desse campo de estudo de psicologia/ você fala: "Nossa!" Você 171 
procurar uma psicóloga que trata comportamental/ você já imagina que é pra 172 
mudança de comportamento// Mas isso são todas/ né? Não é a linha// Isso é 173 
uma linha/ na verdade/ comportamental// 174 

(71) ALUNA – Comportamental//  175 
(72) ALUNA – Hum/ hum// É uma outra linha? 176 
(73) ALUNA – Eu sigo a linha Comportamental Cognitiva/ né? Então/ assim/ tudo o 177 

que causa sofrimento são os pensamentos distorcidos que geram sofrimento/ e 178 
isso... então eu trabalho esse sofrimento da pessoa// Então quando paciente 179 
chega: "O que te causa sofrimento?" / "É isso//" / Então é em cima disso que eu 180 
trabalho// Então essa mudança comportamental cognitiva/ juntamente com os 181 
pensamentos que são distorcidos que estão gerando comportamentos 182 
inadequados que estão trazendo sofrimento para o indivíduo// Tanto que tem 183 
muitas mães que me procuram/ e eu falo assim: isso tá causando sofrimento 184 
pro seu filho? Ele tá sofrendo com esse comportamento?" / "Está?" / "Então é 185 
hora de procurar terapia// Se esse comportamento não está causando nenhum 186 
prejuízo pra vida dele/ então tudo bem/ pode mantê– lo// Mas se está 187 
prejudicando a vida da criança/ tá trazendo prejuízos/ aí é hora de buscar uma 188 
terapia/ né? 189 

(74) PROFESSORA – Muito bem! Quem mais levanta alguma coisa? 190 
(75) ALUNA – Do [ininteligível] [13'48]/ o que eu achei interessante dos 191 

mecanismos psicológicos é que às vezes as crianças têm dificuldade de ler/ 192 
escrever/ por algum bloqueio/ né? E isso acaba impedindo ela de... E aí é 193 
taxada como disléxico/ mas é um bloqueio que teve/ alguma dificuldade que 194 
teve em algum momento da alfabetização/ ou com alguma professora/ que 195 
gerou um bloqueio/ e aí a criança não lê/ e aí... né? "Ah/ é disléxico// Não 196 
consegue ler/ é dislexia//" E pra escola também isso é tranquilo/ né? Trazer... 197 
"Ai/ o problema não tá na escola/ o problema tá na criança – é a dislexia/ né?” 198 

(76) PROFESSORA – É verdade// 199 
(77) ALUNA – Então acaba sendo cômodo às vezes até pra escola/ que eu 200 

percebo// Que quando a gente leva assim... "Ai/ ele tem dislexia// Ah/ então tá!" 201 
Então... 202 

(78) PROFESSORA – "Tá"/ né? "Já tá resolvido"/ né? 203 
(79) ALUNA – "Tá tranquilo!" Mas isso não te impede de que você tenha que fazer 204 

um trabalho diferenciado nessa criança/ né? Não é só porque ele tem dislexia 205 
que você não vai fazer mais nada// Como você vai trabalhar essa dislexia? – 206 
porque às vezes nem pode... nem é dislexia/ é um bloqueio mesmo que a 207 
criança teve naquela frase/ e que ninguém observou e que passou pra criança// 208 

(80) ALUNA – E é um bloqueio... Mesmo os psicólogos também até se confundem/ 209 
suponhamos assim/ porque você pode acreditar que seja uma dislexia/ mas 210 
causada/ e não adquirida// 211 

(81) ALUNA – Causada// Isso/ isso// Pode ser assim/ um bloqueio mesmo... 212 
(82) ALUNA – O bloqueio que causou aquilo – todas aquelas características de 213 

dislexia// E às vezes não/ ela não tem a dislexia/ não nasceu com aquilo// 214 
(83) PROFESSORA – Sim// E ele tem... Na verdade nem é dislexia/ é uma 215 

dificuldade de leitura/ é um trauma às vezes porque a pessoa não quer crescer/ 216 
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que continuar ali – não tem dificuldade// É um jeito de chamar a atenção/ e ela 217 
[ininteligível][15'37]// "Não sei ler//"/ né? Então fica naquela área de conforto/ 218 
né? 219 

(84) PROFESSORA – Com relação à estrutura do texto/ holisticamente/ o que a 220 
gente observa nessas duas folhas aqui? Ele tá dizendo que é uma resenha// 221 

(85) ALUNA – Holisticamente é o que mesmo? – relembrando// 222 
(86) PROFESSORA – Passar os olhos/ assim... 223 
(87) ALUNA – Ah/ tá! 224 
(88) PROFESSORA – No olhar/ o que a gente identifica? 225 
(89) ALUNA – Mas isso não é o global? 226 
(90) PROFESSORA – Ãh? 227 
(91) ALUNA – Essa não é a leitura glogal? 228 
(92) ALUNA – Não// 229 
(93) PROFESSORA – Não// 230 
(94) ALUNA – Essa é a holística// 231 
(95) PROFESSORA – Essa é a holística// Holística é aquela que a gente passa os 232 

olhos/ né? 233 
(96) PROFESSORA – O global identifica/ né? 234 
(97) ALUNA – Só relembrando porque... [Risos] 235 
(98) PROFESSORA – Hum/ hum// E aí? Porque é que esse texto está dizendo que 236 

é uma resenha? – ele se intitula uma resenha? Quais os dados aqui? 237 
(99) ALUNA – Pra mim/ assim... 238 

(100) PROFESSORA – Como que é a composição dele até agora? O que vocês tão 239 
sentindo? Ainda é cedo? 240 

(101) ALUNA – Ah/ é um resumo/ né? Assim/ passando... 241 
(102) PROFESSORA – Hum/ hum// Passando os olhos... 242 
(103) ALUNA – Dá a impressão de que é um resumo com alguns tópicos// 243 
(104) PROFESSORA – Então/ que dizer/ a resenha ela é feita de que maneira/ 244 

assim? 245 
(105) ALUNA – Que a pessoa tira uma visão crítica do assunto abordado? 246 
(106) PROFESSORA – Hum/ hum// Também// Isso/ também// Então o resenhista/ no 247 

caso aqui/ é quem/ mesmo?  248 
(107) ALUNA – O Marcus// 249 
(108) PROFESSORA – O Marcus/ né? Ele leu/ a princípio/ o artigo dessas três 250 

moças aqui/ não é? E agora ele está elaborando uma resenha//  251 
(109) ALUNA – Sim// Tirando as ideias básicas/ as ideias mais importantes// 252 
(110) PROFESSORA – As ideias mais importantes/ né? E está construindo... 253 
(111) ALUNA – Hum/ hum// Um resumo/ né? Uma resenha// 254 
(112) PROFESSORA – É/ mas aqui ele está também/ na página 2/ ele apresenta 255 

esse recuo aí// Nós vimos esse resumo aí no artigo/ né? 256 
(113) ALUNA – Citação// 257 
(114) PROFESSORA – É uma citação/ né? Por que será que ele foi fazer essa 258 

citação/ né? Vamos continuar a ler/ tá? Vamos continuar a ler! Eu trouxe essa 259 
resenha porque eu achei a construção dessa resenha interessante//  260 

(115) Então nós temos lá: "Em seguida, com brevidade, discorrem superficialmente 261 
sobre o princípio figura– fundo, sobre a noção do aqui e agora, e valendo– se 262 
de Ribeiro (1994) definem o campo perceptivo– existencial. Permitindo– nos, 263 
todavia, uma maior compreensão e complementaridade através de trechos do 264 
artigo, A concepção de homem em gestalt– terapia e suas implicações no 265 
processo psicoterápico:  266 

(116) Também como conceitos básicos destacam– se: o todo e a parte (onde se 267 
ressalta a concepção estruturalista desta escola – o problema para o gestaltista 268 
não é como o dado é solucionado, mas como é estruturado), figura e fundo (do 269 
todo uma parte emerge e vira figura, ficando o restante indiferenciado ou num 270 
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fundo) e aqui e agora (a experiência passada da percepção de um objeto ou 271 
forma tem menor influência na visão de um objeto que se está vendo aqui e 272 
agora do que a experiência da percepção aqui e agora). A aplicação destes 273 
princípios e conceitos em psicoterapia é bastante vasta e fecunda. Mostra– nos 274 
claramente a diferença entre realidade psíquica (o que eu percebo) e realidade 275 
objetiva (o mundo das coisas) e assegura– nos a adequação da proposição 276 
fenomenológica de que não existem sujeito e objeto puros e independentes um 277 
do outro: a consciência é sempre consciência de alguma coisa e o objeto é 278 
objeto para a consciência. (GINGER, 1987 apud CAMACHO, 2008)" 279 

(117) Observem que as citações que ele faz são citações do artigo delas// Sim ou 280 
não? 281 

(118) ALUNA – Sim// 282 
(119) PROFESSORA – Pela referência/ Cris? 283 
(120) ALUNA – Ah/ não! Pela referência não// 284 
(121) PROFESSORA – Não// Quer dizer que...? Qual é a conclusão que a gente 285 

pode tirar? 286 
(122) ALUNA – Que ele pesquisa// Ele vai atrás/ pra ver se... 287 
(123) ALUNA – Que... 288 
(124) PROFESSORA – Ele também... Ele quem/ Ana? 289 
(125) ALUNA – O Marcus// 290 
(126) ALUNA – Quem resenha// 291 
(127) PROFESSORA – O resenhista// Vamos chamá–lo de resenhista? 292 
(128) ALUNA – Vamos// 293 
(129) ALUNA – Resenhista// 294 
(130) PROFESSORA – Então o resenhista fez o quê/ Ana? 295 
(131) ALUNA – Ele foi atrás pra ver se realmente... pra comprovar o que elas tinham 296 

escrito// 297 
(132) PROFESSORA – Perfeito! Perfeito/ Ana! Perfeito// Vamos seguir? 298 
(133) [Continua a leitura da resenha] 299 
(134) "Ainda conceituando a abordagem gestáltica, as autoras passam a pontuar..."  300 
(135) PROFESSORA – Vamos parar um pouquinho? Vamos estão vendo esses 301 

trechos que ele vai pontuando? Ele pontua e ele apresenta uma citação//  302 
(136) Ele diz assim: "Em seguida, com brevidade, discorrem..." na página anterior// 303 

Aí você tem também agora, ainda conceituando abordagem gestáltica, "As 304 
autoras..."  305 

(137) Falem um pouquinho sobre isso/ que foi objeto de uma de nossas aulas// 306 
Quem lembra? 307 

(138) ALUNA – É uma citação/ né/ que ele faz sobre as autoras/ que elas... 308 
(139) PROFESSORA – Ãhn? 309 
(140) ALUNA – Elas... né? 310 
(141) PROFESSORA – Então/ lembra que quando nós fazemos resumo a gente 311 

nunca perde quem nós somos/ a referência de quem nós somos e quem é o 312 
autor do texto original// Lembram o discurso segundo? Eu até expliquei isso no 313 
resumo// "Segundo a autora..." "Para o texto..." "De acordo com o texto..." 314 

(142) ALUNA – Então/ é que nomeia// Aqui/ numa resenha/ você nomeia// Você 315 
pode só citar as autoras porque as autoras são as citadas... né? 316 

(143) PROFESSORA – Hum/ hum// Então/ ele tá sempre resgatando isso// 317 
(144) ALUNA – As autoras// 318 
(145) PROFESSORA – As autoras// "Em seguida/ com brevidade/ discorre..." Quem 319 

discorre? Elas discorrem// Deu pra entender? Você lembrou/ Mileide/ disso? 320 
(146) ALUNA – Hum/ hum// 321 
(147) PROFESSORA – Lembrou/ Mileide// Então/ esse ato de afastamento... 322 
(148) ALUNA – Eu tô na sua frente? [Aluna troca de lugar] 323 
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(149) PROFESSORA – Ele é interessante// Ele é importante// Lembra disso no 324 
resumo? "De acordo com o texto..." "Para o autor..." Isto era o caderno de 325 
vocês/ porque eu fiz no quadro o resumo/ tá? É só pra resgatar isso daí// Então 326 
tá! Aí ele diz assim: 327 

(150) "Ainda conceituando a abordagem gestáltica, as autoras passam a pontuar os 328 
princípios centrais de suas teorias de base. Corroborando com a sua definição 329 
resumida concernente a Teoria Organísmica de Kurt Goldstein – constituída 330 
sobre a premissa de que a busca da auto– realização é a lei que governa o 331 
funcionamento humano – encontramos em Capra (1986 apud GUIMARÃES, 332 
1996):  333 

(151) O organismo é uma só unidade e o que ocorre em uma parte afeta o todo [...] 334 
As leis do organismo são as leis de uma totalidade dinâmica, que harmoniza as 335 
"diferentes" partes que constituem esta totalidade. Portanto, é necessário 336 
descobrir as leis pelas quais o organismo inteiro funciona, para que se possa 337 
compreender a função de qualquer de seus componentes, e não o inverso, 338 
como se tem feito até hoje.  339 

(152) No parágrafo subseqüente, ao tentarem sintetizar os principais conjuntos de 340 
conceitos inseridos na Teoria do Campo desenvolvida pelo psicólogo alemão, 341 
Kurt Lewin, as autoras não descreveram as três etapas criadas por ele que 342 
revolucionou a ideia de mudança em organizações (descongelamento, 343 
movimento e recongelamento), nem a sua famosa equação como proposta 344 
para explicar o comportamento humano: C = f (P,M). Onde o comportamento 345 
(C) é função (f) ou resultado da interação entre a pessoa (P) e o meio ambiente 346 
(M) que a rodeia." 347 

(153) PROFESSORA – Vamos dar uma parada aqui// O que ele tá fazendo aqui? 348 
(154) ALUNA – Criticando// 349 
(155) PROFESSORA – Isso! Ele está questionando, ele está criticando// Pode 350 

colocar aí do lado// Eu não estou vendo vocês fazendo anotações// Estão 351 
fazendo? 352 

(156) ALUNA – Que elas... Aliadas/ né? Assim/ fechadas... 353 
(157) PROFESSORA – Não é? Exatamente// Ele ressaltou uma coisa aqui// Foi isso/ 354 

Mileide? Foi isso/ Jã/ o que ele fez? 355 
(158) ALUNA – Sim// 356 
(159) PROFESSORA – Percebemos...? 357 
(160) ALUNA – Sim// 358 
(161) PROFESSORA – Que ele está aí fazendo uma crítica// 359 
(162) ALUNA – Criticando// 360 
(163) PROFESSORA – Agora vamos dar uma parada aqui// Ele tá fazendo uma 361 

crítica aqui// Ele tá dizendo que elas deixam de fora/ não é? – algumas etapas 362 
que elas não falaram//  363 

(164) ALUNA – Isso!  364 
(165) ALUNA – Será que ele vai explicar agora? 365 
(166) PROFESSORA – Será? Exatamente/ Cris! 366 
(167) ALUNA – [Riso] 367 
(168) PROFESSORA – Se ele criticou/ se ele tirou o chão/ será que ele coloca?  368 
(169) ALUNA – Veremos/ né?  369 
(170) PROFESSORA – Parabéns! Parabéns! Meninas/ olha só! Ainda que a gente 370 

não entenda muito os conceitos que ele emprega aí/ a gente tem hoje 371 
condições de ler estruturalmente/ estão percebendo? 372 

(171) ALUNA – Hum/ hum// 373 
(172) PROFESSORA – Tá? Então todo o exercício é sempre válido para ampliar aí 374 

os nossos horizontes// Então vamos ver! 375 
(173) "Ambiente psicológico...” 376 
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(174) Agora ele vai falar sobre o ambiente/ os objetos e as pessoas que ele falou 377 
aqui em cima, né?" 378 

(175) Ambiente psicológico (ou ambiente comportamental) é o ambiente tal como é 379 
percebido e interpretado pela pessoa. Mais do que isso, é o ambiente 380 
relacionado com as atuais necessidades do indivíduo. Alguns objetos, pessoas 381 
ou situações podem adquirir valência no ambiente psicológico, determinado um 382 
campo dinâmico de forças psicológicas;" 383 

(176) PROFESSORA – Ele está fazendo isso/ Cris? Vamos seguir?  384 
(177) Os objetos, pessoas ou situações adquirem para o indivíduo uma valência 385 

positiva (quando podem ou prometem satisfazer necessidades presentes do 386 
individuo) ou valência negativa (quando podem ou prometem ocasionar algum 387 
prejuízo);  388 

(178) Os objetos, pessoas ou situações de valência positiva atraem o indivíduo e os 389 
de valência negativa o repelem. A atração é a força ou vetor dirigido para o 390 
objeto, pessoa ou situação; a repulsa é a força ou vetor que o leva a se afastar 391 
do objeto, pessoa ou situação, tentando escapar;  392 

(179) Um vetor tende sempre a produzir locomoção em certa direção. Quando dois 393 
ou mais vetores atuam sobre uma pessoa ao mesmo tempo, a locomoção é 394 
uma espécie de resultante de forças. (GOLEMAN, 1995).  395 

(180) PROFESSORA – Então ele apresenta aqui um gráfico/ não é? – da situação 396 
desejada// As forças restritivas/ a situação atual e as forças impulsionadas// A 397 
posteriori... 398 

(181) ALUNA – Eu acho que ele apresentou a teoria de Kurt Lewin// 399 
(182) PROFESSORA – Ele apresenta... 400 
(183) ALUNA – Inclusive ele está apresentando aqui// 401 
(184) PROFESSORA – Está apresentando/ né? Inclusive com algo que elas não 402 

apresentaram/ inclusive a tabela aí/ né? 403 
(185) ALUNA – Hum/ hum// 404 
(186) PROFESSORA – Aí ele diz: 405 
(187) "A posteriori, as autoras abreviam a concepção de Campo Holístico Relacional 406 

proposto por Ribeiro e sustentado na Teoria do Campo e na Teoria 407 
Organísmica. No entanto, mediante a nossa análise correlacional encontramos 408 
esta definição de forma mais ilustrativa, através de sua explicação detalhada 409 
disponível em outro artigo com o enfoque gestáltico mais direcionado à prática 410 
psicopedagógica:" 411 

(188) PROFESSORA – Vamos parar aqui um pouquinho/ na página 4/ e vocês vão 412 
agora/ por favor/ à página... Deixa eu ver... À página 14// Estamos na 4// 413 
Vamos lá 14// O que nós temos aqui/ na página 14?  414 

(189) ALUNA – Um artigo/ né? 415 
(190) PROFESSORA – Que artigo? 416 
(191) ALUNA – Página 14... 417 
(192) ALUNA – [Ininteligível] [29'49]//  418 
(193) PROFESSORA – Oi? 419 
(194) ALUNA – Desse [ininteligível] [29'51]// 420 
(195) PROFESSORA – É o artigo das meninas// É o artigo das meninas// 421 
(196) ALUNA – Das autoras// 422 
(197) PROFESSORA – É o artigo das meninas// Ó título lá em cima// O que está 423 

escrito lá em cima? 424 
(198) ALUNA – Abordagem Gestáltica... 425 
(199) PROFESSORA – Não// Lá em cima// 426 
(200) ALUNA – Texto original// 427 
(201) ALUNA – Texto original// 428 
(202) PROFESSORA – Texto original// Então eu coloquei aqui o texto original// Ele 429 

fez a resenha desse texto original aqui// Então vamos ver! 430 
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(203) ALUNA – Ah/ então é aqui que começa a resenha? 431 
(204) ALUNA – É o artigo delas// 432 
(205) PROFESSORA – É o artigo delas. 433 
(206) ALUNA – Ah/ tá! Mas você falou do... Ah/ tá! 434 
(207) PROFESSORA – Então observe: esse é o texto original// A gente tá fazendo 435 

dois movimentos aqui/ né? Nós estamos fazendo o da leitura/ e nós estamos 436 
construindo também o conceito do que seja resenha/ tá? Na prática// Além 437 
disso/ nós também estamos fazendo uma leitura com a prática do pensar alto// 438 
Deu pra entender? Estamos fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo// 439 

(208) ALUNA – Eu só não tô entendendo a prática do pensar alto// 440 
(209) PROFESSORA – Oi? 441 
(210) ALUNA – A prática do pensar alto é a discussão? 442 
(211) PROFESSORA – É a discussão// É a discussão! Agora/ observe/ Cris e a 443 

sala// Aqui na página 14 vocês têm o texto original// Leitura holística// Passa os 444 
olhos nesse... Eu posso dizer que é um artigo/ Janaina? 445 

(212) ALUNA – O que é? 446 
(213) PROFESSORA – Eu posso dizer que isso é um artigo acadêmico? 447 
(214) ALUNA – Sim// 448 
(215) PROFESSORA – Por quê? 449 
(216) ALUNA – Porque está de acordo com as normas do artigo// Tem resumo/ tem 450 

abstract/ e assim por diante/ pra ilustrar// Tudo o que constituí um... 451 
(217) PROFESSORA – O que é que tem mais/ Janaina? 452 
(218) ALUNA – Introdução/ aí tem os tópicos que... 453 
(219) PROFESSORA – Esses tópicos a gente vai chamar de que/ Janaína? 454 
(220) ALUNA – Ai/ eu esqueci o nome! 455 
(221) ALUNA – Seções// 456 
(222) PROFESSORA – Seções! E depois? E depois/ o que a gente procura? 457 
(223) ALUNA – As considerações finais// 458 
(224) PROFESSORA – Ótimo! As considerações finais e as...? 459 
(225) ALUNA – Referências// 460 
(226) PROFESSORA – Perfeito! As referências bibliográficas// Então tá! Essa daí 461 

seria a estrutura de um artigo/ né? Eu quero que vocês olhem agora/ passando 462 
as páginas aí/ vejam os gráficos que elas utilizam, e, assim/ as seções que 463 
elas utilizaram também// Como é que elas construíram essas seções? 464 

(227) [Professora aguarda alguns minutos para as alunos analisarem os gráficos] 465 
(228) PROFESSORA – Eu vou algumas perguntas agora// Os gráficos que ela [elas 466 

– as autoras] são os mesmos que ele utiliza/ pelo o que nós vimos até lá/ à 467 
página 4 468 

(229) ALUNA – Não// 469 
(230) PROFESSORA – Não/ né? Não são os mesmos/ não... 470 
(231) ALUNA – Mais ele poderia usar o mesmo? 471 
(232) PROFESSORA – Poderia// Poderia// Ele se aprofundou mais/ não é? 472 
(233) ALUNA – Hum/ hum//  473 
(234) PROFESSORA – Na verdade/ ao que nos parece/ até agora ele está fazendo 474 

uma avaliação/ uma crítica ao trabalho dela/ né? Uma... E aí ele mostra... 475 
(235) ALUNA – Ele só usou uma... 476 
(236) ALUNA – Mas o objetivo da resenha é esse// 477 
(237) PROFESSORA – Vamos construir! Ao que parece... né? Ao que parece/ é/ né?  478 
(238) ALUNA – É o objetivo da resenha// 479 
(239) PROFESSORA – O objetivo da resenha é qual/ Ana Paula? 480 
(240) ALUNA – É criticar/ aprofundar... 481 
(241) PROFESSORA – Hum/ hum// Aprofundar pelo o quê? 482 
(242) ALUNA – Investigar... 483 
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(243) PROFESSORA – Investigar// Pelo o quê? Pelas pesquisas  que ele fez/ 484 
né? 485 

(244) ALUNA – Pela pesquisa de campo// 486 
(245) PROFESSORA – Exatamente//  487 
(246) ALUNA – Pesquisa de campo/ pesquisa... 488 
(247) PROFESSORA – Então quem é o resenhista? O resenhista é uma pessoa que/ 489 

ao analisar o objeto/ como por exemplo o artigo/ ele precisa apresentar... 490 
(248) ALUNA – Argumentos críticos como provas/ né? 491 
(249) PROFESSORA – Argumentos// Hum/ hum// 492 
(250) ALUNA – Aprofunda/ né? Ele sempre aprofunda// Acho superinteressante// 493 
(251) PROFESSORA – Exatamente// Hum/ hum// E aí... 494 
(252) ALUNA – Mas todo resenhista precisa ser crítico? Precisa colocar...? 495 
(253) PROFESSORA – Então tá! Qual é o nível dessa resenha? Onde que circula 496 

essa resenha? 497 
(254) ALUNA – Fora o livro? 498 
(255) PROFESSORA – Fazendo o contexto de produção/ que nós já vimos/ dessa 499 

resenha/ qual é o ambiente em que circula essa resenha? 500 
(256) ALUNA – Acadêmico? 501 
(257) PROFESSORA – Acadêmico/ não é? Essa criança circula em um ambiente 502 

acadêmico// Então tá// Ele vai falar para pessoas... Agora/ então/ na verdade/ 503 
qual que é o objetivo então da resenha? Se ela vai fazer/ como a Ana disse/ o 504 
que mesmo Ana? 505 

(258) ALUNA – Aprofundar// 506 
(259) ALUNA – Investiga/ aprofunda/ e aí então parece que [trecho 507 

ininteligível][35'57]//  508 
(260) ALUNA – Eu acho que tem que ter o maior respeito sobre o tema/ né? 509 
(261) PROFESSORA – Isso// 510 
(262) ALUNA – Antes de tudo ele analisa/ né/ também// 511 
(263) PROFESSORA – Também//  512 
(264) ALUNA – [Trecho ininteligível] [36'07]/ do holismo// 513 
(265) PROFESSORALUNA – Hum/ hum// 514 
(266) ALUNA – Porque pra criticar/ pra aprofundar e pra explicar melhor... 515 
(267) PROFESSORA – Exatamente! 516 
(268) ALUNA – Aí eles veem... Aí eles vão ficar junto[?][36’13]// 517 
(269) PROFESSORA – Ah!! [Risos] 518 
(270) ALUNA – Eu acabei de falar! [Risos] 519 
(271) ALUNA – [Comentário ininteligível] 520 
(272) ALUNA – Pensaram que ia ser moleza! 521 
(273) PROFESSORA – Vocês acharam que ia ser moleza/ né? 522 
(274) ALUNA – Eu acabei de falar pra ela! [Comentário ininteligível]/ do artigo. 523 
(275) PROFESSORA – É! Vocês acharam! [Riso] 524 
(276) ALUNA – Uma coisa que conforta é que a Cris acha que nós somos capazes// 525 
(277) PROFESSORA – É verdade!  526 
(278) ALUNA – De fazer uma resenha// 527 
(279) PROFESSORA – E são mesmo! 528 
(280) ALUNA – É! De história... [Risos] 529 
(281) ALUNA – Ser resenhista// 530 
(282) ALUNA – E críticas! 531 
(283) PROFESSORA – E crítica! E olha só que coisa interessante/ Mileide! Porque lá 532 

no... O gênero a que pertence esse texto/ ele começa como resenha crítica do 533 
artigo// Criticar não é falar mal, criticar é fazer uma análise aprofundada// E aí 534 
vocês foram detalhando essas análises, né? 535 

(284) ALUNA – Hum, hum// Uma análise aprofundada/ e pondo as opiniões dele 536 
também/ né? 537 
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(285) PROFESSORA – Isso! Exatamente! Ele coloca as opiniões dele baseada nos 538 
conhecimentos/ né/ Janaína? 539 

(286) ALUNA – Hum/ hum// 540 
(287) PROFESSORA – Mesmo porque vai apresentando aí o que/ Jana? 541 
(288) ALUNA – Não entendi// 542 
(289) PROFESSORA – Se ele vai emitir a opinião dele, ele também vai 543 

apresentando argumentos// Onde que estão os argumentos dele? 544 
(290) ALUNA – Bom/ ele vai argumentando de acordo com as pesquisas que ele 545 

obteve// 546 
(291) PROFESSORA – Perfeito! Perfeito/ Janaína! E aí ele vai apresentando nessas 547 

citações/ né? 548 
(292) ALUNA – Isso. 549 
(293) PROFESSORA – E nos gráficos// 550 
(294) ALUNA – Também// 551 
(295) PROFESSORA – Né? Que são os argumentos// 552 
(296) ALUNA – Hum/ hum// 553 
(297) PROFESSORA – Perfeito! Perfeito! Tá? Então nós temos aqui/ a partir da 554 

página 14/ o artigo/ que foi publicado... Vejam a última página// A última página 555 
está lá: “Recebido em 27/03/2006/ Aceito para publicação em 23/08/2006.” Foi 556 
até relativamente rápido/ né? Aí/ fonte// “Disponível em: ... “Acesso em:...” É 557 
como se deve fazer as referências/ né? Vamos voltar lá na página 4// Aí você 558 
tem o seguinte: aí ele apresenta essa nova figura no campo holístico relacional/ 559 
espaço vital/ meio ambiente/ pessoa// Isso está bem dentro... 560 

(298) [INTERRUPÇÃO DA GRAVAÇÃO] 561 
(299) [REINÍCIO DA GRAVAÇÃO] 562 
(300) [Conversas de fundo das alunas, ininteligíveis] [até 1’02] 563 
(301) PROFESSORA – Ô/ gente/ olha/ eu acho que tá gravando// Não sei/ depois eu 564 

vejo aí// Que estranho/ viu? Pena! Mas não tem problema/ não// Espero que lá 565 
esteja gravando/ né? Ô meninas/ aí a gente continua// Então ele apresenta 566 
uma outra explicação/ e aí ele vem aí pra esse gráfico/ né/ do campo 567 
geobiológico// Eu não vou... Eu não vou ler/ gente! Gostariam que eu lesse? 568 

(302) ALUNAS – [Não há resposta verbal// Sinalização afirmativa/ corporal] 569 
(303) PROFESSORA – Acham interessante/ né?  570 
(304) [ Professora continua a leitura do artigo] 571 
(305) “O campo geobiológicose faz representar, pela geografia da organização e por seu 572 

"corpo"; instalações, equipamentos, localização, móveis, grau de organização, 573 
limpeza, odor, iluminação, localização das pessoas, grau de proximidade ou de 574 
distanciamento de mesas, departamentos etc. 575 

(306) O campo psicoemocional compreende as emoções e a psique da e na 576 
organização; nesse sentido podemos pensar em associar a esse campo 577 
elementos relacionados a variáveis tais como clima organizacional, motivação, 578 
afetividade, justiça.” 579 

(307) PROFESSORA – Alguém gostaria de ler/ ou não? 580 
(308) ALUNA – Eu vou continuar// 581 
(309) PROFESSORA – Pois não/ Cris! 582 
(310) ALUNA – Tem umas palavras aqui... 583 
(311) PROFESSORA – Nossa! Eu também acho! 584 
(312) [Aluna continua a leitura do texto] 585 
(313) O campo psicoemocional compreende as emoções e a psique da e na 586 

organização; nesse sentido podemos pensar em associar a esse campo elementos 587 
relacionados a variáveis tais como clima organizacional, motivação, afetividade, 588 
justiça. 589 

(314) O campo sócioambiental compreende a socialização da organização, sua estrutura 590 
organizacional, elementos de sua cultura, como credos, valores, o ambiente onde 591 
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está inserida, onde se desenvolveu, relações com a comunidade, responsabilidade 592 
social; 593 

(315) O campo transdental... transden... [aluna tem dificuldade de pronunciar a palavra]... 594 
(316) PROFESSORA – Transcendental// 595 
(317) [Professora interrompe a leitura para corrigir a aluna] 596 
(318) [Aluna continua a leitura] 597 
(319) “Transcendental [sacrotranscendental] encontra– se no âmbito do sagrado, do 598 

inconsciente coletivo, referindo– se ao "estado de espírito" da organização. 599 
(320) Quanto mais ela vive o contata, mais se realiza e se torna sagrada. O sagrado é a 600 

busca do aperfeiçoamento, alcançado a partir do equilíbrio, no e com o mundo, e 601 
da realização de suas necessidades e dos membros que a compõem, uma busca 602 
de valores universais pautados pela ética, pela valorização do humano, pelo 603 
respeito, solidariedade, preservação do planeta; 604 

(321) O self é o sistema vital central, afetado pelos quatro campos, aquilo que a 605 
organização vem se tornando a partir de sua existência no mundo, das relações 606 
que estabeleceu ao longo do tempo; partindo de um paradigma existencialista. Tal 607 
visão de self acena para uma ideia de uma identidade em movimento, construída e 608 
reconstruída permanentemente ao longo de sua existência relacional, sintetizada 609 
nesses quatro campos. 610 

(322) O espaço vital representa a totalidade dos processos da organização; se compõe 611 
do sistema interno, a organização em si, com seus campos e seu self, e do 612 
ambiente circundante daquela parte do ambiente que tem significado para a 613 
organização, que faz parte de seu meio psicológico. (MERRY & BROWN, 1987 614 
apud ALVIM, 2005) 615 

(323) Ainda sobre as proposições desenvolvidas por Ribeiro, embora as autoras ilustrem 616 
e descrevam os conceitos relativos ao Ciclo do Contato, em virtude de sua 617 
relevância ante ao tema, e como forma de adornar uma visão holística da Gestalt, 618 
a partir de uma maneira de intervenção, poder– se– ia inserir também, o modelo de 619 
Ciclo dos Fatores de Cura e Bloqueios do Contato e/ou o de Ciclo Motivacional: 620 

(324) De acordo com a teoria da Gestalt, os bloqueios do contato são mecanismos 621 
psicológicos que exercem funções defensivas e constituem padrões de 622 
comportamento e percepção pelos quais o indivíduo mantém, no presente, 623 
situações mal resolvidas do passado, impedindo– se de realizar um contato 624 
saudável. Cada indivíduo pode interromper o ciclo em qualquer ponto, conforme as 625 
exigências do contexto. Porém, existe um lugar onde o bloqueio é mais constante e 626 
define a sua dinâmica intra e interpessoal. É válido ressaltar que esses processos 627 
do contato possuem uma função saudável quando empregados flexivelmente, 628 
atendendo às condições da situação e às necessidades originais do indivíduo. 629 
(ibidem).” 630 

(325) PROFESSORA – Eu vou chamar a atenção agora pra vocês verem o seguinte: 631 
ele está falando aqui dentro de qual seção? 632 

(326) PROFESSORA – Quais foram as seções da resenha dele que nós lemos até 633 
agora? 634 

(327) ALUNA – Foi uma sensação[?] [ininteligível]// Eu vou voltar[?] [7’56]! 635 
(328) PROFESSORA – Hum... Ó/ então vai! Vamos fazer novamente então o... 636 

Vamos dar uma olhadinha nessa estrutura dessa resenha. Lá na primeira 637 
página... Então nós estamos na página 5/ né? Na primeira página/ ele começa 638 
de que maneira mesmo o texto que ele disse que é uma resenha? 639 

(329) ALUNA – Hum... Ele quer estabelecer relação. Aí é... 640 
(330) PROFESSORA – Não é o que ele está fazendo// Agora é leitura estrutural// 641 
(331) ALUNA – O texto// Ah! 642 
(332) PROFESSORA – Fala sobre o texto// Como ele começa? O que ele 643 

apresenta? 644 
(333) ALUNA – O texto do artigo? 645 
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(334) PROFESSORA – Hum... Antes lá! Você tá certa// O resumo do artigo// Está 646 
certo/ Mileide! Mas antes você tem alguns elementos iniciais ali que são 647 
importantes/ né? 648 

(335) ALUNA – Os autores? 649 
(336) PROFESSORA – Antes dos autores// 650 
(337) ALUNA – A resenha crítica? 651 
(338) ALUNA – Eu acho que a resenha crítica// 652 
(339) PROFESSORA – Aí... Isso daí é o quê?  653 
(340) ALUNA – É o nome// 654 
(341) PROFESSORA – É o nome. 655 
(342) ALUNA – “Abordagem Gestáltica...” 656 
(343) PROFESSORA – Isso! É o nome// É o nome... Então ele diz assim: “Resenha 657 

crítica do artigo.” Aí ele abre aspas/ e ele pega exatamente o título do texto 658 
original// 659 

(344) ALUNA – Do artigo// 660 
(345) PROFESSORA – Se você for lá/ na página 14/ é exatamente o nome... o título 661 

do artigo das moças lá// “Abordagem Gestáltica e psicopedagogia: um olhar 662 
compreensivo para a totalidade criança– escola.” Não é isso? 663 

(346) ALUNA – É// 664 
(347) PROFESSORA – Tá// Aí ele faz o que depois? 665 
(348) ALUNA – Por que ele põe entre aspas aqui? 666 
(349) PROFESSORA – Porque é o título/ né? É o título... 667 
(350) ALUNA – Tá// Mas na pesquisa não tá// No artigo não tá [ininteligível] [2’03]... 668 
(351) PROFESSORA – Hum/ hum// Por que será? Boa pergunta! Quem responde? 669 
(352) ALUNA – Porque o título foi produzido pelas próprias autoras//  670 
(353) PROFESSORA – Parabéns/ Janaína!  671 
(354) ALUNA – [Risos] 672 
(355) PROFESSORA – Parabéns/ Janaína!  673 
(356) ALUNA – Não foi produzido por ele// 674 
(357) PROFESSORA – O título foi produzido por outras autoras/ não foi escrito por 675 

eles [ele]// Parabéns! Ótimo! E aí/ o que nós temos na sequência? 676 
(358) ALUNA – Escrito por ele... 677 
(359) PROFESSORA – Escrito por ele// O resenhista é o Marcos// Aí ele diz quando 678 

foi publicado na categoria resenhas aí// Aí o que ele vai apresentar? 679 
(360) ALUNA – As autoras// 680 
(361) PROFESSORA – As autoras// Isso é importante/ Mileide? 681 
(362) ALUNA – Sim// 682 
(363) PROFESSORA – É importante/ né? Por que/ Mileide? 683 
(364) ALUNA – Ah/ porque se ele tá falando de um tema que não é dele/ ele tem que 684 

colocar os autores/ senão é plágio/ né? 685 
(365) PROFESSORA – Claro! Claro! 686 
(366) ALUNA – É isso mesmo a resposta? [Risos] 687 
(367) PROFESSORA – Hum/ hum// É! Tá certo/ Mileide! 688 
(368) ALUNA – [Comentário ininteligível][2’59] 689 
(369) PROFESSORA – Por que é que tá com medo? [Risos] Tá certíssimo!  690 
(370) ALUNA – Você sabe também porque ele coloca os autores e as autoras aqui 691 

em cima? 692 
(371) PROFESSORA – Ãhn? 693 
(372) ALUNA – Porque diferentemente de um artigo/ que a gente coloca “Segundo 694 

fulano de tal...”/ aqui ele cita os autores porque no texto que ele... na resenha 695 
dele/ ele coloca: “Segundo as autoras...”. Só! Não põe o nome delas porque o 696 
nome já tá aqui na frente? Ou não tem nada a ver? 697 

(373) PROFESSORA – Exatamente// Claro que tem// 698 
(374) ALUNA – Tá// 699 
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(375) PROFESSORA – Isso daí seria uma característica para a resenha/ Cris? 700 
(376) ALUNA – Eu acho que sim/ né? Os autores/ inicialmente... 701 
(377) PROFESSORA – Né? Então quer dizer que... 702 
(378) ALUNA – Mas não na bibliografia/ como num artigo// 703 
(379) PROFESSORA – Então quer dizer que/ se eu fizer uma resenha/ eu tenho que 704 

seguir essa...? Se eu seguir esse modelo tá certo? 705 
(380) ALUNA – Bom/ eu nunca vi antes uma outra resenha! [Risos] 706 
(381) ALUNA – [Comentário ininteligível] [3’50] 707 
(382) PROFESSORA – Perfeito! Seria interessante ler uma outra resenha/ não é? 708 

Até mesmo pra comparar as resenhas/ pra dizer: “Então isso é uma resenha.” 709 
Não é? 710 

(383) ALUNA – Hum/ hum. 711 
(384) PROFESSORA – Ótimo! A seguir/ o que ele faz aí? 712 
(385) PROFESSORA – Ele apresentou o nome das autoras/ ele disse onde 713 

encontrar/ né? 714 
(386) ALUNA – A pesquisa partiu de... 715 
(387) PROFESSORA – Na revista Paideia// E aí/ antes do resumo do artigo/ Mileide? 716 
(388) ALUNA – Credenciais dos autores// 717 
(389) PROFESSORA – O que que é essas credenciais dos autores? No caso aí/ das 718 

autoras/ o que que é isso? 719 
(390) ALUNA – Formação? 720 
(391) PROFESSORA – Formação// Por que é que...? Por que ele apresenta isso/ 721 

Mileide? Ana/ por que ele apresenta...? 722 
(392) ALUNA – A importância das autoras? 723 
(393) PROFESSORA – Hum/ hum// 724 
(394) ALUNA – Né? Essas autoras... Ser mestre...  725 
(395) PROFESSORA – Exatamente// 726 
(396) ALUNA – Então você acredita que seja um artigo... 727 
(397) PROFESSORA – Hum/ hum// Que tem... 728 
(398) ALUNA – Acadêmico... 729 
(399) PROFESSORA – Acadêmico/ passado por uma revista/ pelo crivo de muita 730 

gente/ né? Exatamente! 731 
(400) ALUNA – É// [Comentário ininteligível] [4’55]// 732 
(401) PROFESSORA – Oi? 733 
(402) ALUNA – Aqui/ supervisora não/ né? Quem te... 734 
(403) PROFESSORA – Avaliador? 735 
(404) ALUNA – Quem tem auxilia// 736 
(405) ALUNA – Orientadora? 737 
(406) PROFESSORA – Orientadora// 738 
(407) ALUNA – Né? Teve orientador/ né? 739 
(408) PROFESSORA – Exatamente// Teve/ teve orientadores/ né? Então a gente faz 740 

esse contexto/ né?  741 
(409) ALUNA – Hum/ hum// 742 
(410) PROFESSORA – Esse contexto// Quem é? 743 
(411) ALUNA – É// Quem são? 744 
(412) PROFESSORA – Quem são esses autores/ né? Qual é o papel social desses 745 

autores/ né? São mestres/ são doutores? Então... São confiáveis? – né? 746 
Ótimo! Aí/ Mileide/ chegou o que você queria! [Risos]  747 

(413) ALUNAS – [Risos] 748 
(414) PROFESSORA – Que é o que/ Mileide? [Risos] 749 
(415) ALUNA – O resumo! 750 
(416) PROFESSORA – É o resumo do artigo// Ele utilizou quantitativamente/ vamos 751 

dizer/ uma página pra fazer o resumo do artigo? Você viu? 752 
(417) ALUNA – Hum/ hum// 753 
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(418) PROFESSORA – E aí depois/ ele vai fazer o quê? 754 
(419) ALUNA – Conclusão// 755 
(420) ALUNA – A conclusão do artigo// 756 
(421) PROFESSORA – A conclusão crítica a gente esperaria que fosse uma 757 

conclusão já/ né? Mas olha! Estamos já em algumas páginas/ e lendo ainda/ e 758 
ele continua fazendo essa conclusão crítica/ e ele vai seguir essa conclusão... 759 
Passem aí as folhas/ por favor// 760 

(422) ALUNA – É aqui? 761 
(423) PROFESSORA – Não é? Não é? Vai falar sobre Vygotsky// Aí depois ele vai 762 

representar em quatro as...? 763 
(424) ALUNA – As indicações// 764 
(425) PROFESSORA – As indicações/ né? Ô... Vamos continuar/ pessoal? 765 

Podemos? 766 
(426) ALUNA – Sim! 767 
(427) PROFESSORA – Tá? É como eu disse: é só uma vez que a gente faz uma 768 

leitura como essa/ em cada módulo/ tudo bem? 769 
(428) ALUNA – Tá! 770 
(429) PROFESSORA – Mas eu acho que é de grande... Não sei como tem sido pra 771 

vocês// Me falem um pouquinho// 772 
(430) ALUNA – É/ é de grande importância/ né/ porque ele vai apontando/ assim/ 773 

explicando certinho pequenas dúvidas... 774 
(431) PROFESSORA – Hum/ hum. E a leitura pra nós? 775 
(432) ALUNA – É leitura crítica// Tem que ser crítico// 776 
(433) PROFESSORA – Isso mesmo/ né? Como ser crítico/ né? Aí é que está o 777 

grande nó/ hoje//  778 
(434) ALUNA – Crítico/ mas mais do que crítico// Crítico na... 779 
(435) ALUNA – É/ no bom sentido/ né?  780 
(436) ALUNA – Não adianta ser crítico sem conhecimento/ né? 781 
(437) PROFESSORA – Exatamente! 782 
(438) ALUNA – Aí que tá! 783 
(439) PROFESSORA – Fala/ Ana Paula! 784 
(440) ALUNA – Não/ porque pra você ser crítico você tem que conhecer/ e conhecer 785 

bem// Então você tem se aprofundar// 786 
(441) PROFESSORA – E esse é um movimento que nos parece que é o movimento 787 

da resenha? 788 
(442) ALUNA – Nesse sentido/ nessa resenha/ sim// 789 
(443) PROFESSORA – Parece– nos que sim/ né? Pelo menos o que a gente sente 790 

aqui é que o movimento da resenha crítica é que seja uma resenha que... E aí? 791 
(444) ALUNA – Aí eu fico pensando como que a gente é pobre... Não vou dizer a 792 

gente/ eu vou dizer eu// Pobre sobre leituras acadêmicas/ escritas/ né? 793 
(445) PROFESSORA – É verdade// 794 
(446) ALUNA – Eu não tinha nem conhecimento/ assim// Eu nunca tinha lido 795 

realmente// 796 
(447) ALUNA – Eu acho... 797 
(448) PROFESSORA – Fala/ Mileide! Pode falar! 798 
(449) ALUNA – Só pra saber// E a resenha que nós vamos escrever/ é em cima de 799 

qual artigo? 800 
(450) PROFESSORA – É! [Risos] 801 
(451) ALUNA – [Risos] 802 
(452) ALUNA – Se é [trecho ininteligível ] [8’12]// 803 
(453) ALUNA – [Comentário ininteligível]// 804 
(454) ALUNA – São dois trabalhos/ hein! 805 
(455) PROFESSORA – É uma resenha/ gente! 806 
(456) ALUNA – Simples/ né? 807 
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(457) PROFESSORA – Simples! 808 
(458) ALUNA – [Risos] 809 
(459) ALUNA – E tem a [ininteligível] [8’24] clínica// 810 
(460) PROFESSORA – É! 811 
(461) ALUNA – É bem mais fácil o artigo/ né? Mas acho que vai ser! 812 
(462) [Risos dos alunos] 813 
(463) PROFESSORA – Ô... Ô gente/ mas o passar pra uma leitura/ como nós 814 

estamos fazendo/ né/ é uma coisa assim/ muito importante ler um artigo 815 
acadêmico/ na íntegra/ como nós estamos fazendo/ e ainda mais porque eu fui 816 
vasculhar/ eu fui pesquisar pra ver// Então eu disse assim: “Nossa! Eu tinha um 817 
objetivo... né? Bom/ depois eu falo sobre isso/ senão o meu “pensar alto” fica 818 
só o meu “pensar alto”/ e não o de vocês/ né? Então vamos seguir? 819 

(464) ALUNA – Posso ler... 820 
(465) PROFESSORA – Posso continuar Cris/ alguém gostaria de ler/ alguém mais/ 821 

vamos/ “Segundo/. é/ a partir das teorias das relações humanas/ verificou-se 822 
que todo o comportamento humano/ é motivado/ que a motivação no sentido 823 
psicológico/ é a questão persistente que leva o indivíduo alguma forma de 824 
comportamento/ visando a satisfação de uma ou mais determinadas 825 
necessidades/ o organismo humano permanece em estado de equilíbrio 826 
psicológico/até que um estímulo rompa e crie/ uma necessidade/ essa 827 
necessidade provoca um estado de atenção/ em sua instituição/ anterior ao 828 
seu estado de equilíbrio/ a atenção conduz a um comportamento ou ação 829 
capazes de atingir alguma forma de satisfação/ daquela necessidade/ quando 830 
satisfeita a necessidade/ o organismo retorna ao seu estado de equilíbrio 831 
inicial/ até que outro estimulo sobrevenha/ toda satisfação é basicamente uma 832 
liberação de tensão/ uma descarga tensional que permite o retorno ao 833 
equilíbrio anterior”/ Aí eu tava pensando/ o que que te// quer falar alguma coisa 834 
Ana/  835 

(466) ALUNA – Não/ equilíbrio/ quando a gente discutiu/ isso na faculdade/ a gente 836 
falou de uma (salazinha)/ ta gravando né/ 837 

(467) PROFESSORA – Fica à vontade/  838 
(468) ALUNA – Sobre o orgasmo/  839 
(469) PROFESSORA – Hum/ hum/  840 
(470) ALUNA – Neh/ então aquele negócio/ vai estimular/ estimular/ estimular/ vai 841 

chegar no auge/ aí depois vai te dar o equilíbrio e acalma/  842 
(471) PROFESSORA – Ham/ ham/ interessante né/ é isso mesmo/ e em uma 843 

situação também de sala de aula/ a gente/ eu diria assim/ quantas vezes eu 844 
deixei vocês em crise né// que é a desestabilidade né/ a desestabilidade leva a 845 
ação/ e a ação leva a superação/ não é aí depois entra em equilíbrio 846 
novamente/  847 

(472) LUNA – A gente discutiu isso na faculdade/ a gente só na faculdade/ 848 
(473) PROFESSORA – Ana/ pode fazer as suas/ não// porque ela ali tem os 849 

conhecimentos da psicologia/ né/ Aí você tem/ (de novo)”/ uma figura dinâmica/ 850 
dado o ciclo motivacional/ do equilíbrio/ estimulo/ necessidade/ tensão/ 851 
comportamento e satisfação”/ né/ acho que é bem isso né Ana/ que você disse/ 852 
né/ esse ciclo do/ da// estabilização/ passe todo por esse/  853 

(474) ALUNA – O orgasmo seria um exemplo/ foi isso que você (estudou) na 854 
faculdade/ 855 

(475) ALUNA – Isso/ é 856 
(476) ALUNA – Um exemplo  pra/ pra// 857 
(477) ALUNA – É/ a motivação/ o equilíbrio 858 
(478) ALUNA – Eh// você vai no auge/ aí depois relaxa/ né/ entra em equilíbrio/ é a 859 

necessidade né/a satisfação de uma necessidade/  860 
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(479) PROFESSORA – Hum/ hum/ “Sobre o processo/ de aprendizagem através do 861 
sistema gestaltico/ 862 

(480) As autoras replicam/ as definições de Marx e Nietzsche ao destacarem/ os 863 
quatro indicadores comportamentais/ envolvidos nesse fenômeno/ a transição 864 
da incapacidade/ para o domínio do problema/ o desempenho rápido e 865 
desembaraçado de uma  retenção  correta/ a boa retenção o imediatismo com 866 
que a solução pode ser transferida para outras situações semelhantes/ 867 
Falando-se na obra de Way/ wa/ bom/ Shults e Shultz/ (risos)/ reafirmam que 868 
ainda que o pensamento se processem em termos de todos e as resoluções/ 869 
só são possíveis por meio da apreensão dessa totalidade/ retomam o princípio 870 
de figura fundo com o constituinte do objeto de conhecimento/ ressaltam o 871 
sentido da experiência como decorrente da aprendizagem/ significativa e a 872 
utilizarem a expressão (tal)/ vislumbramos uma nítida correlação com aquilo 873 
que Hauser chamou de redução fenomenológica/ ou (Epochet)/ A (awerness)/ 874 
não é estática/ é o processo de orientação/ que se renova a cada instante/ é 875 
uma forma de atenção sobre a forma/ uma reflexão da forma em si mesma/ 876 
temos/ uma hierarquia de necessidades/ que continuamente se desenvolvem/ 877 
e organizam/ a redução fenomenológica/ é o método pelo qual tudo é dado/ é 878 
mudado em nome do fenômeno que se dá/ e é conhecido na e pela 879 
consciência/ corresponde a correção dos atos/ sobrenaturais de um modo que 880 
é livre de teorias e pressuposições/ seja a respeito desse atos/ mesmo ou 881 
acerca da existência de um objetos num/ mundo que se lhe correspondam/ O 882 
objeto não precisa de fato existir/ Em seguida mencionam (Golstem)/ para 883 
descrever a aprendizagem como a aquisição de respostas por meio da 884 
introvisão/  insite/ resultando de uma súbita mudança no campo perceptual/ 885 
caracterizam uma gestaltica aberta e lhe atribuem o fenômeno do não 886 
aprendizado/ ao não fechamento de uma gestalti em formação/ e não na  887 
duração de uma situação que permanece inacabada/ fixada/ incompleta/ toda 888 
via/ embora (Drause) e (Chaduani)/ complementem essas situações/ além do 889 
modelo de aprendizagem de Kurt Lewin/ (as cierssantes) atribuiria multifatores/ 890 
do envolvimento/ da dificuldade/ de aprendizado/ Segundo a psicologia da 891 
gestalti/ uma aprendizagem realmente significativa implica/ no fechamento de 892 
uma gestalti/ na qual se atribui sentido/ busca-se portanto uma totalidade/ 893 
funcional por meio da integração dos sistemas cognitivos/ quando isso não é 894 
possível/ a gestalti permanece aberta/ permitindo a existência de uma energia/ 895 
não totalmente descarregada/ que estaria represada exigindo maior 896 
investimento do indivíduo e por conseguinte acarretando mais dificuldade/ na 897 
resolução da atividade/ dessa forma/ o não aprender refere-se ao não 898 
fechamento de uma gestalti em formação/ e não elaboração de uma situação 899 
que permanece inacabada/ (fixada)/ incompleta/A dificuldade de 900 
aprendizagem/ denotaria uma faze do processo/ seria pontual mas/ não 901 
definitiva/ enquanto que a queixa/ muitas vezes/ concretizada/ com o fracasso 902 
escolar/ seria apenas uma condição de mensuração/ ou qualificação do 903 
insucesso desse projeto/ Conferir aos dois conceitos tratamento (equivalente) 904 
prejudicaria o destino da dificuldade de aprendizagem/ esta que deveria ser 905 
mista/ com o aumento da experiência e não como uma deficiência/ do ser/ ou 906 
do estar do aluno”/ Nós temos mais um modelo de aprendizagem ai/ que cita o 907 
Kurt/ e ele apresenta/ não é/ a experiência concreta/ as observações e 908 
impressões/ a formação de conceitos e generalização por abstração/ aplicação 909 
dos conceitos em novas situações/ e aí/ é faz novamente o ciclo/ “De acordo 910 
com uma visão multifatorial/ a dificuldade de aprendizagem/ seria caracterizada 911 
por um grupo heterogêneo/ de transtornos que englobaria as várias faces da 912 
capacidade humana sendo elas cognitivas/ ou mesmo físicas/  sem considerar 913 
ainda aspectos emocionais/ cognitivos/ genéticos/ neurológicos/ alem/ dos 914 
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fatores ambientais/ familiares e sociais/ incorpore-se também a essa 915 
concepção as  desordens/ compo/ compor/ comportamentais/ tais como/ auto-916 
evolução/ auto regulação/ percepção social/ e a interação social/ lugar 917 
cersante/ (alto/ e biper)/ embasando-se em Perl e o outro/ definem a 918 
gestaltipedagogia/ com conceitos pedagógicos/ e se orientam nas ideias 919 
teóricas e práticas da gestaltiterapia e na gestaltipsicologia/ e apresentam os 920 
quatro sentidos amplos da gestaltiterapia/ conforme descritivos de (desenhos)/ 921 
com tudo/ a título informativo/ não mencionaram o precursor da gestaltiterapia/ 922 
nem a sua contextualização pedagógica/ ou as conquistas de seus princípios 923 
filosóficos/ ampliando-as em outras áreas conforme encontramos destacados 924 
em (Shibane)/ o (Olso Ilarion) radicado na Alemanha/ foi o primeiro a 925 
apresentar essa possibilidade na área educacional/ em setenta e sete/ ele cria 926 
a gestaltipedagogia/ uma transferência dos princípios terapêuticos/ da/ da/ da 927 
filosofia da gestalti/ para o contesto da educação/ com o objetivo de resolver os 928 
principais problemas pedagógicos da atualidade/ mais de cinquenta anos 929 
depois de criação da gestaltiterapia/ esses princípios filosóficos/ conquistaram 930 
o seu lugar no panorama psicoterapêutico/ bem como a educação primaria de 931 
recursos humanos na empresa”/ Eu// vou fazer novas perguntas/ atenção/ Ao 932 
que te parece/ a intenção// a intencionalidade/ que a gente verifica aqui o 933 
nosso amigo/ o// Marcos/ é/ qual seria/ ao fazer a// resenha/ sobre os// o artigo 934 
das meninas/ Provavelmente/ Ele/ ele// a princípio antes de fazer a resenha/ 935 
qual foi o primeiro movimento dele/  936 

(481) ALUNA – Acho que o interesse/ o interesse em fazer a resenha dele 937 
(482) PROFESSORA – Antes de fazer a resenha dele/  938 
(483) ALUNA – A resenha dele acaba sendo diferente do artigo né/ 939 
(484) PROFESSORA – Oi/ 940 
(485) ALUNA – A resenha dele acaba ficando diferente do artigo/ por que ele vai// 941 

aprofundando/ vai criticando/ ele vai aumentando/ aumentando/ aí/ é um outro  942 
(486) PROFESSORA – Então resenha/ é// outro/ texto né/  943 
(487) ALUNA – É outro texto 944 
(488) PROFESSORA – Então qual seria o contexto de resenha/ qual o objetivo da 945 

resenha/  946 
(489) ALUNA – Você analisar o assunto de maneira diferente/  947 
(490) PROFESSORA – Ham/ se eu analisar somente/ eu faço outro texto/ não faço 948 

uma resenha/  949 
(491) ALUNA – Então seria só um texto/  950 
(492) PROFESSORA – Hum/ para que ele fizesse a resenha dele ele fez um 951 

movimento especial/  952 
(493) ALUNA – Estudo/ 953 
(494) ALUNA – Pesquisa 954 
(495) PROFESSORA – Estudo/ pesquisa/ mais ou menos/ ele não pegou o texto das 955 

meninas pra/ ler/  956 
(496) ALUNA – Pegou né/ 957 
(497) PROFESSORA – Ele leu né/ ele se sentou e leu/ e ele leu pela metade/  958 
(498) ALUNA – Não/ ele leu/ 959 
(499) PROFESSORA – Ele leu na sua totalidade/ ele leu o texto todinho/ quando ele 960 

leu o texto todinho/ isso deve ter feito nele alguma/ um// uma motivação né/ 961 
levou/ a leitura do texto original/ o motivou então para/  962 

(500) ALUNA – Escrever a resenha..  963 
(501) PROFESSORA – Ele foi escrever a resenha/ tudo bem/ Agora/ ele tem uma 964 

intenção/ que ele deixa transparecer nas linhas aqui/ vocês observam/  vocês 965 
já até falaram/ a Ana falou a primeira vez lá atrás/ a Cris também/  966 

(502) ALUNA – A crítica/ 967 
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(503) PROFESSORA – A crítica mesmo/ por que na verdade ele vai/ onde/ ele critica 968 
o que/ no texto das autoras/  969 

(504) ALUNA – O que ela deixou de fazer 970 
(505) PROFESSORA – Isso/ aquilo que ela deixou de fazer/ e aquilo que ela deixou 971 

de fazer/ é exatamente/  972 
(506) ALUNA – O que demonstra que ele estudou e ela não estudou/  973 
(507) PROFESSORA – Que ele estudou e ela não estudou/ que o que ele está 974 

demonstrando aqui/ estão percebendo/ embora/ Cris/ termos técnicos/ da 975 
psicologia/ embora// oh// intertexto fechado/ né/ texto até difícil de ler/ mas ele 976 
não deixa de ser compreendido/ por nós/ quando nós utilizamos um/ 977 
estratégias de leitura adequadas/ quais são elas/ quais são essas estratégias/ 978 
que nós estamos usando aqui hoje/ [Trecho ininteligível]/ o que vocês estão 979 
sentindo/  980 

(508) ALUNA – Então/ eu preciso ver aqui/ porque é uma prática de leitura/  981 
(509) PROFESSORA – Não/ essa é o que nós estamos fazendo aqui/ agora/  982 
(510) ALUNA – Pensar alto 983 
(511) PROFESSORA – Tá/ mas/ o// o// eu e o que mais/ pode / não/ não/ não 984 

precisa nomear/ né// as estratégias/mas o que a gente ta fazendo/ 985 
(512) ALUNA – Eu acho que são as paradas/ as discussões/ esclarecimento das 986 

dúvidas/ é instigar a vontade de aprender/ porque isso é importante né/ então 987 
você instiga todo mundo/ a/ perguntar// a saber se está entendendo// isso é o 988 
que faz entender/  989 

(513) PROFESSORA – E isso seria Cris/ ima boa estratégia de leitura lá/ para os 990 
nossos alunos/ menores/ 991 

(514) ALUNA – Sim/ acho que sim 992 
(515) PROFESSORA – Quais seriam os pontos positivos Jam e os pontos negativos/  993 

de uma leitura feito como essa que estamos fazendo agora/ Pra/ nós/ nós 994 
estamos na pós/ estamos com um texto maior/ estamos com um texto/  995 

(516) ALUNA – Mas/ mesmo pros/ alunos/ se for uma leitura de pesquisa/eu acho 996 
que pode ser pontuado// do jeito/ da mesma forma que a gente ta/ fazendo 997 
aqui/  998 

(517) ALUNA – Hum/ 999 
(518) ALUNA – Você pode fazer a leitura/ você pode pedir pra que o aluno leia 1000 

também/ você pode pedir/ 1001 
(519) ALUNA – Que ele para 1002 
(520) ALUNA – Pode pedir pra/ que ele pare/pra/ esclarecer as dúvidas/ o professor 1003 

esclarece as dúvidas também/  1004 
(521) PROFESSORA – Hum/ hum/ 1005 
(522) ALUNA – Mas/ isso  1006 
(523) ALUNA – Compreender também/ você acaba compreendendo o texto/ 1007 
(524) ALUNA – Certificar/ a pessoa se certificar/  1008 
(525) ALUNA – Se todos entenderam 1009 
(526) ALUNA – Se todos entenderam/ o que é uma resenha,..  1010 
(527) PROFESSORA – E aí eu to percebendo as contribuições/ não é/ as 1011 

contribuições/ elas vão numa somatória/ não é/ até mesmo você falando/ e 1012 
falou bem acertadinho/ não é/ até ela falou/ é e essas 1013 

(528) ALUNA - Isso até a Silvana  falava 1014 
(529) PROFESSORA – E// a Silvana falou bem acertada ali/ Aí/ nós/ eu/ eu/ percebi 1015 

que nós estamos utilizando/ coisas de outras aulas/ que a gente viu/então a 1016 
gente ta/ mobilizando/ nesse momento pra/ trazer/ aspectos também/ do nosso 1017 
vivencia/ do nosso dia a dia/ do nosso trabalho/ né/ tudo isso a gente mobiliza 1018 
aqui nesse momento/ né// da leitura/ que a princípio poderia até nos parecer/ 1019 
oh/ que difícil/ né/ mas/ 1020 
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(530) ALUNA – Eu acho que assim/ tem coisas que você precisa da ajuda/ de um 1021 
orientador/ pra/ que você// entenda/ por que senão/ não é interessante/ assim/ 1022 
tão// interessante/ a princípio/ e se você não tiver uma orientação/ você fica 1023 
desestimulada/  1024 

(531) PROFESSORA – Ou seja/ se fizermos a leitura pela leitura/ mesma/ é um 1025 
desestímulo total/ não é/ agora/ ao passo que/ voe tirar desse texto// 1026 
elementos/ né/ é a princípio o professor sempre tem que ter um objetivo bem 1027 
claro/ não é/ quando ele tem um objetivo bem claro/ e ele tem a escolha do 1028 
material adequado/// não tem como dar errado/  1029 

(532) ALUNA – E o que eu achei bem importante nessa leitura/ é você/ ensinar algo/ 1030 
né/ então quer dizer o orientador/ ele precisa também ensinar algo novo/ou é 1031 
uma estratégia agora/ que a gente chega a ter essa estratégia/ mas/ não de 1032 
leitura/ mas/ de compreensão/ né/ esse vai e vem o texto/ pra ver se realmente 1033 
compreendeu/ é uma estratégia que a gente não tem sozinha/ né/ por um texto 1034 
acadêmico/ é o professor/ o orientador que precisa/  1035 

(533) PROFESSORA – E é necessário o coletivo/ 1036 
(534) ALUNA – E ensinar/ né/ ensinar esse/ aí vem mesmo/ porque não são todos 1037 

os professores/ principalmente adulto/ né// já sabe/ tem que saber// é assim// 1038 
(535) PROFESSORA – Eh//  1039 
(536) ALUNA – Eh/ quem não sabe é que não aprendeu/ por que não sei o que/ 1040 

então/ não é assim/ a gente ta/ tem que ter a oportunidade de aprender/  1041 
(537) PROFESSORA – É verdade/ 1042 
(538) ALUNA – E ser estimulado né/ 1043 
(539) PROFESSORA – Hum/ hum/ Então esta aula de leitura nós poderíamos 1044 

colocá-la em qualquer que fosse o nível/ é isso Cris/ que eu to entendendo/  1045 
(540) ALUNA – Acho que sim/ 1046 
(541) PROFESSORA – Igualadas as proporções da faixa etária/ poderíamos então/ 1047 

micro texto/ médios textos/ longos textos/ vamos aí/ né/ implementando/ essas/ 1048 
é práticas de leitura/ como disse a Mara né/ a/ a minha orientadora/ essas 1049 
práticas/ de leitura/ interessante/né/ deixa eu ver aqui/ vamos seguir mais um 1050 
pouquinho/  1051 

(542) ALUNA – Que horas são/ 1052 
(543) PROFESSORA – São vinte pras/ dez/ vamos até as dez/ o que vocês acham/ 1053 
(544) ALUNA – Vamos/ a cantina a gente já combinou/ né/ vai ficar o mesmo 1054 

combinado/  1055 
(545) PROFESSORA – É mais eu já deis dez minutinhos/  1056 
(546) ALUNA – É deu dez minutinhos/ que vocês só fizeram dois/  [Trecho 1057 

ininteligível]/ (risos)  1058 
(547) PROFESSORA – Ta/ onde eu parei gente/ agora é lá em cima/ valendo-se/  1059 
(548) ALUNA – Isso/ valendo-se 1060 
(549) PROFESSORA – “Valendo-se posteriormente das considerações de (Woral)/ “ 1061 

eu acho que eu já li isso aí hem/ 1062 
(550) ALUNA – Não/  1063 
(551) PROFESSORA – Não// “Concernente ao cerne da gestaltipedagogia”/ ah// uma 1064 

pergunta que eu ia fazer/ vocês vejam que ele num///eu tenho que falar pouco 1065 
aqui por que/ mas/ vocês/ mas eu vou instigando/ estimulando vocês/ como é a 1066 
linguagem dele/ qual a linguagem dele/ que ele utiliza aqui/ na resenha/ 1067 

(552) ALUNA – Gente/ 1068 
(553) PROFESSORA – Pode falar/ oi/.  1069 
(554) ALUNA – Ele utiliza uma linguagem diferenciada/ uma linguagem mais formal/  1070 
(555) PROFESSORA – Isso/ você ta/ certa Janaina/ ele utiliza uma linguagem mais 1071 

formal/ mas/ ele trabalha com palavras tão distantes daquelas que a gente usa/  1072 
(556) ALUNA – Sim/ também/ 1073 
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(557) PROFESSORA – Os termos/ são técnicos né/ gestalti/ gestaltiterapia/ 1074 
gestaltipsicologia/ etc e tal/ aí são termos técnicos/ né/ mas/ tirando os termos 1075 
técnicos/ até que a linguagem dele não é tão difícil né/ uma outra coisa/. é em 1076 
que pessoa ele se coloca/  1077 

(558) ALUNA – Terceira pessoa/ 1078 
(559) PROFESSORA – Você acha/ o eu/  aqui por exemplo/  1079 
(560) ALUNAS – Não/ 1080 
(561) PROFESSORA – Neh/ ele não tá falando em primeira pessoa/  1081 
(562) ALUNA – Não 1082 
(563) PROFESSORA – Não/ ele tá falando nós/ 1083 
(564) ALUNA – Não/ 1084 
(565) PROFESSORA – O que que vai emergir do texto/ dele/ o que emergi/  1085 
(566) ALUNA – Acho que a opinião dele/ 1086 
(567) PROFESSORA – A opinião dele sobre o assunto/ mas/ o que emerge aqui 1087 

então na verdade é o assunto/ por isso ele vai colocar a opinião dele/ segundo 1088 
as autoras/ elas esqueceram/ então disso/ e per isso/tam/tam/né// 1089 

(568) ALUNA – Eu acho que pra você fazer uma resenha/ você// é uma crítica/ né/ é 1090 
uma crítica/ 1091 

(569) PROFESSORA – Hum/ hum/ 1092 
(570) ALUNA – Então você escolher/ né/ por exemplo assim um artigo/ tem que ser 1093 

da sua área/ você já tem que ter conhecimento de alguma coisa/ daquilo/ pra/ 1094 
você criticar/você não vai ser leigo no assunto/ pegar um texto e criticar/ então 1095 
você tem que ter muito conhecimento daquilo/ que você vai ta/ lendo/ você já 1096 
escolhe um artigo/ou que você trabalha/ ou você já estudou bastante/ a 1097 
respeito disso pra/ você fazer uma resenha/ 1098 

(571) PROFESSORA – Perfeito/ essa é uma característica boa pra resenha/ uma 1099 
característica boa que// seria que/// 1100 

(572) ALUNA – Que trabalhe ou ta/ trabalhando com o conhecimento/ da área/ 1101 
(573) PROFESSORA – Então uma/coisa imensa ele precisa ler na totalidade/ o seu 1102 

objeto/ não é/ no caso aqui o artigo/ poderia ser um livro/  1103 
(574) ALUNA – Creio que sim/ 1104 
(575) PROFESSORA – Poderia/ mas/ Quais seriam os possíveis/ objetos de/ da/ de 1105 

uma resenha/ eu posso fazer resenha sobre o que/ 1106 
(576) ALUNA – Eu acredito que filme/ livro/ artigo/ é isso 1107 
(577) PROFESSORA – Perfeito/ Janaina 1108 
(578) ALUNA – Nossa a Janaina/  1109 
(579) ALUNAS – (risos) 1110 
(580) ALUNA – Está sensacional/. 1111 
(581) PROFESSORA – Sensacional/ oh// eu gostei/  1112 
(582) ALUNAS – (risos) 1113 
(583) PROFESSORA – Oh// Janaina/ você está certíssima/ minha querida/ na/ 1114 

universidade é possível fazer a resenha/ de artigos/ de livros/ é possível fazer 1115 
até aula/ não é/ tudo aquilo que você vê/uma palestra/// tudo o que você vê/ 1116 
você presencia/ só que como a Ana disse/ você vai precisar/  1117 

(584) ALUNA – Conhecimento/ 1118 
(585) PROFESSORA – Conhecimento// um da sua totalidade/ outro conhecimento 1119 

sobre o assunto/ hum/ hum/ aí fora em sociedade/ quais as possui/ é que 1120 
(possíveis) resenhas eu posso fazer/ em sociedade/  1121 

(586) ALUNA – Ah/ se você quiser de qualquer coisa/  1122 
(587) PROFESSORA – Oi/ 1123 
(588) ALUNA – Qualquer assunto né/  1124 
(589) PROFESSORA – Eu encontro em sociedade/ as resenhas feitas// sobre/ falam 1125 

do que/  1126 
(590) ALUNA – Jornal/ assim/ resenhas de jornal/ coluna/ 1127 
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(591) PROFESSORA – Uma coluna/ pode ser falando do que/  1128 
(592) ALUNA – Ah/ pode ser de política/ também/ pode ser  sobre temas/ assim/ 1129 

atuais/ mesmo/ né// 1130 
(593) PROFESSORA – Olha só/  1131 
(594) ALUNA – Medicina// área da saúde/// política/ 1132 
(595) PROFESSORA – Não pode coisa boba então/ 1133 
(596) ALUNA – Não pode 1134 
(597) PROFESSORA – A resenha que a gente vê aí em sociedade/ são sobre filmes/ 1135 

quem é que vai ao cinema e vê primeiro aquela sinopsesinha/ todo mundo né/ 1136 
Oh// a maioria/ e aí você liga a televisão/ e vai lá e procura saber a sinopse/ né/ 1137 
se o filme é bom ou se não é/ tem a avaliação lá.. tem a crítica lá/ Então/ uma 1138 
peça teatral/ um filme/ é restaurantes/ a vejinha/ a Veja São Paulo/ ali são 1139 
resenhas dos restaurantes/ dos vinhos/ dos bares/  1140 

(598) ALUNA – Do (Lívio)/ a gente teve que fazer uma estágio/ eles chamam de 1141 
estágio cultural/ por exemplo/ você teria que cumprir trezentas horas de estágio 1142 
cultural/ o que seria estágio cultural/ cinema/ teatro/ eh/ é restaurante/ 1143 
depende/ se for uma coisa mais cultural mesmo.,..  1144 

(599) PROFESSORA – Aí se vocês pudessem/ soubessem fazer resenha/ já tinha 1145 
feito/ 1146 

(600) ALUNA – Não/ então a gente teve que fazer/  1147 
(601) PROFESSORA – Tiveram/ 1148 
(602) ALUNA – Mas/ não a resenha acadêmica/ mas/ tinha que fazer/  1149 
(603) ALUNAS – (risos)/  1150 
(604) ALUNA –  Tinha que fazer uma resenha crítica/ 1151 
(605) ALUNA – Tinha que fazer pra/ cada filme/ que assistia/ 1152 
(606) PROFESSORA – Que que tinha/ ter nessa resenha/ 1153 
(607) ALUNA – Show/ 1154 
(608) PROFESSORA – O que que / qual que era a estrutura dessa resenha/  1155 
(609) ALUNA – Então a estrutura da resenha/ era// a gente fazia uma crítica/ né/e 1156 

apontava o porquê dessa crítica/ não apontava com conhecimentos científicos 1157 
nem nada/ porque né/ é diferente/ mas/ a gente fazia o apontamento/ da crítica/ 1158 
se houvesse/ né/ ou um// um elogios e lá/ se tivesse gostado do filme/ o 1159 
porquê/ Então sempre tinha o porquê da crítica/ mas/ era uma coisa simples/ (a 1160 
gente) lia o que tinha que entregar/Você não estudou lá/ quem estudou lá/  1161 

(610) ALUNA – A Thais e a Grazi/ 1162 
(611) ALUNA – A Thais e a Grazi/ eu sei que eu tive que fazer/ e olha que faltam 1163 

ainda vinte horas que eu tinha que fazer/ e olha que mandaram cobrar essas 1164 
vinte horas/ eu não tinha.. e gente que nem foi no filme/ e ahm/ 1165 

(612) PROFESSORA – Eh// né// Oh// oh/ meninas vamos terminar essa página aqui/ 1166 
não é/ e depois a gente encerra/ eu gostaria assim de encerrar/ é na página 1167 
oito que nós estamos né/ eu vou ler a página oito e ao final eu gostaria que/ 1168 
vocês fizessem  assim uma conclusãozinha/ do trabalho de hoje/ com relação à 1169 
resenha/ fizessem uma conclusão/ ta// então o que que te parece uma 1170 
resenha/ enfim/ ahm/ “Valendo-se posteriormente das considerações de 1171 
(Vano)”/ eu já li isso 1172 

(613) ALUNA – Isso a primeira linha/  1173 
(614) PROFESSORA – Concernente ao cerne/ da gestaltipedagogia 1174 
(615) “Justifica a sua formulação em decorrência das necessidades dos indivíduos/ 1175 

tentando desencadear um processo de crescimento que/ tem como meta a 1176 
sua/ modificação/ e do meio e depois com todo o processo de ensino/ a 1177 
aprendizagem não começa na matéria/ mas/ nas possibilidades e 1178 
necessidades/ dos alunos/ assemelhando-se das proposições dos 1179 
pensamentos fenomenológicos/ representados por Edmund Rossout”/ ai é 1180 
cada nome/” acerca da dificuldade da aprendizagem/ Os maus resultados/ se 1181 
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devem menos a uma incapacidade cognitiva básica do aluno/ do que a uma má 1182 
escolha/ ou  a uma escolha inadequada das estratégias de aprendizagem/ a 1183 
dificuldade de aprendizagem estaria portanto/ na ineficiência das estratégias/ 1184 
no próprio movimento do aluno/ e em suas próprias formas de aprender”/  Aí 1185 
vocês têm uma figura/ que fala sobre aprendizagem/ conforme o modelo em 1186 
gestaltipedagogia/ “posteriormente recorrem a (bossa) dois mil/ para a 1187 
Psicopedagogia/. e a sua visão sobre aprendizagem/ e as suas repercussões 1188 
no processo do desenvolvimento humano/ e amparando-se em outro autor/ 1189 
ressaltam a importância de  se encarar o aluno em sua totalidade/ e 1190 
apresentam através de um diagrama/ os sistema desenvolvidos no diagnostico  1191 
psicopedagogico/ contudo/ alem desse conjuntos/ (Bassetas) de Souza/ 1192 
considera que em nível interno a escola pode se tornar a instituição 1193 
potenciadora ou então pelo contrário/ pode ser fonte de conflitos e dependendo 1194 
de como esteja estruturados/ e se relacionem em diferentes níveis (tossiu)/  ou 1195 
subsistemas como a equipe/ dirigente e administração entre outros/ 1196 
observamos enquanto psicopedagogas/ em nossa prática que o diagnostico 1197 
escolar se situa no espaço e no tempo/ espaço para que o psicopedagogo 1198 
possa visibilizar/ viabilizar sua ação que se constitui na criação de um 1199 
ambiente/ psicopedagocico do qual falaremos mais adiante/ Lugar espacial/ 1200 
onde ocorre a ação educativa/ e leve o psicopedagogo aliar a teoria e a prática/ 1201 
diagnosticando por não aprender/ e tempo refere se/ a doação das atividade 1202 
que envolvem ação psicopedagogica/ diagnostica/ considerando vários fatores 1203 
independentes/ o ano letivo/ a situação dos alunos/ de como é feito o 1204 
aproveitamento de suas potencialidades/ a complexidade de fatores que 1205 
envolvem a instituição/ em confluência com as referências utilizadas pelas 1206 
autoras/ para mencionarem a elaboração do conhecimento do aluno/ a 1207 
concepção construtivista/ e considerando a educação/ enquanto processo 1208 
social/ e individual/ (parceiras)/ salienta que o aluno aprende em resposta em 1209 
cada situação/ este está inserido em dois.. sis/ em dois sistemas diferenciados/ 1210 
a escola/ e a família/ sendo de fundamental importância/ a relação que/ 1211 
estabelece/com cada sistema/ e como inter relaciona os dois/ consideramos o 1212 
aluno como um sujeito/ que elabora o seu conhecimento e sua evolução 1213 
pessoal a partir de um sentido próprio/ e diluindo às situações que vivem e com 1214 
as quais aprende/ esse processo de crescimento/ exerce um papel primordial 1215 
na capacidade de autonomia/ reflexão/. e de interação constante com outros 1216 
sujeitos da comunidade”/  Ele ta/ falando primeiro no plural/ nós/ né/ “ao 1217 
descreverem as considerações que resumem/ ser relevantes na prática 1218 
diagnostica/justificam a relação entre diagnostico/ e tratamento/ e// sugerirem 1219 
como deve ser atuação psicopedagogica/ no âmbito clinico ou institucional/ as 1220 
autoras não abordam esse procedimento/ pois o enfoque construtivista/ nem 1221 
apresentam  um modelo/ psicogenético/ piagetiano de desenvolvimento 1222 
cognitivo e aprendizagem”/  Ah// faz um tracinho ai/ pessoal/ e a gente só vai 1223 
continuar/ daqui a nossa leitura/ e ai eu/ eu gostaria/ hum/ ta faltando tão 1224 
pouquinho/ não é judiação/ vamo// vamo/ terminar/ a que ta faltando tão 1225 
pouquinho/ gente/ né/ é uma judiação/ “No diagnostico escolar/ à luz do 1226 
construtivismo/ acreditamos que o crescimento se dá num processo de 1227 
motivação/ no qual o sujeito continuamente elabora/ seus conflitos/ sobre a 1228 
realidade/ que o cerca/ por isso a questão do diagnostico escolar/ visto sob 1229 
esse prisma/ vai diferenciar do diagnostico/ tradicional/ a diferença vai residir 1230 
principalmente/ no processo do aluno porquê.. na medida que entendemos 1231 
quais os esquemas mentais/ o aluno utiliza para resolver conflitos/ no aprender/ 1232 
vamos também  pode explicar as fraturas/ nesse processo/ o diagnóstico/ que 1233 
pensamos construir é a partir de um sujeito que aprende em interação com um 1234 
objeto/do conhecimento e que possui uma gramática própria/ original/ sua”/ 1235 
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temos um outro esquema/ que é o modelo do desenvolvimento cognitivo/ de 1236 
aprendizagem de Jean Piaget/ é se vocês quiserem ver melhor/ é só entrar no 1237 
site/ ta/ é porque esse modelo a gente vai usar também/ “ Ao acordarem as 1238 
queixas escolares ante a compreensão psicopedagogica/ as autoras citam/ as 1239 
pesquisas de (Colares Oses)/ onde  a não aprendizagem/ está condicionada a 1240 
questões de saúde/ classe econômica/ estrutura familiar/ contexto  social/ é 1241 
através dos dados/ abrangidos de outra pesquisa/ ampla e completa/. que as 1242 
características psicológicas/ dos integrantes das classes baixas/ favorecem 1243 
perseguições preconceituosas pra/existentes/ preexistentes/ certamente 1244 
replicam / as afirmações de Machado/ de que o próprio aluno pode aparecer 1245 
sintomaticamente/ como o mobilizador de um conflito de ambiguidades 1246 
escolares/ e sobre o papel de escola/ valem da ressalva de Wais/ quanto mais 1247 
a escola fizer a sua auto avaliação/ quanto menos mantiver estereótipos/ e 1248 
ambiguidades/ mais ela livrará o aluno de ser o responsável/ pelo fracasso de 1249 
sua aprendizagem/ todavia/ (Massedas)/ antes de pontuar/ a responsabilidade 1250 
do professor/ adverte/ a ação educativa da escola/ não pode ser desvinculada/ 1251 
das funções educativas dos pais/. dos alunos/ e consequentemente/ o 1252 
professor também deve manter contato/ com eles/ o lugar do professor é 1253 
aquele lugar em que ele gerencia o processo/ de aprendizagem/ sua principal 1254 
ação é mediar/ o objeto do conhecimento/ o professor tem a responsabilidade 1255 
de estimular todos os alunos pela// aprendizagem de uma série de diversos 1256 
conteúdos/ valores e hábitos/ o papel solicitado/ ao professor  no papel de 1257 
ensino e aprendizagem/ é o de uma atuação constante/ com intervenções para 1258 
todo o grupo de aula/ pra cada um dos alunos/ em particular/ visando a 1259 
observação sistemática do processo de cada aluno durante a aprendizagem/ 1260 
para poder intervir no mesmo/no mesmo/ com ajuda educativa adequada/ 1261 
Sobre o objetivo da psicologia escolar e da psicopedagogia/ as autoras 1262 
atribuem a investigativa a fim de descobrir os processos subjetivos revelados 1263 
pela criança/ nas manifestações apáticas/ ou agressivas/ como suas 1264 
estratégias de defesa/ pelas práticas pedagógicas produzidas/ na escola/ cujas 1265 
relações/ são atravessadas por preconceitos/ por estereótipos/ e ao não 1266 
ressaltarem através de Neves Almeida/ a necessidade de um desempenho 1267 
efetivo/ definitivo na transformação da realidade escolar/ a contarem a queixa 1268 
escolar como constituição de uma história/. coletiva/ e criticarem a pretensão e 1269 
potência da escola em homogeneizar indivíduos em seus aspectos cognitivo/ 1270 
afetivos e social/ sociais/ verificamos uma estreita relação com algumas teorias 1271 
propostas/ pelo autor (Vygotsky)/ Segundo (Orlis)/ valor”/  1272 

(616) ALUNA – Valor/ 1273 
(617) PROFESSORA – Valor/ é através da relação com o meio humano/ que a 1274 

criança passa de um estado de total sincretismo/ para um progressivo/ 1275 
processo de diferenciação/ onde afetividade está presente/ permeando a 1276 
alienação/ entre a criança e o outro/ constituindo elemento/ essencial na 1277 
construção da identidade/ da mesma forma/ é ainda através da afetividade que 1278 
o indivíduo acessa o mundo simbólico/ originando atividade cognitiva/ e 1279 
possibilitando o seu avanço/ observa-se que o valor de (Binoski)/ tem muitos 1280 
pontos em comum/ em se tratando de afetividade/ ambos assumem o seu 1281 
caráter social/ e tem uma abordagem no desenvolvimento paralelo/ 1282 
demonstrando cada um à sua maneira/ que as manifestações emocionais/ 1283 
portanto/ de caráter comum/ vão ganhando complexidade/ passando/ a atuar 1284 
no universo do simbólico/ dessa maneira ampliam-se as formas de 1285 
manifestações/ constituindo os fenômenos afetivos/ da mesma forma defende 1286 
a intima relação que há/ entre o ambiente cultura/social/ e processos afetivos e 1287 
cognitivos/ além de afirmarem que ambos// inter relacionam-se mutuamente/ 1288 
Posteriormente as autoras passam a discorrer sobre o processo de avaliação/e 1289 
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intervenção da atuação psicopedagogica/ da ótica gestaltica/ na qual considera 1290 
que a maioria das crianças necessitadas/ ajuda  possuem alguma dificuldade/ 1291 
em suas funções de contato e tendem a adotar algum tipo de comportamento 1292 
de defesa e que lhe constituem uma forma de ajustamento criativo/ e 1293 
esclarecem que o trabalho de avaliação/ de intervenção psicopedagogica/ na 1294 
perspectiva Gestáltica/ visa a ampliação da consciência do indivíduo em seu 1295 
movimento de ciclo de contato/ proporcionando a redescoberta do seu próprio 1296 
ser/ e de suas habilidades e potencialidades valendo-se de Ribeiro/ salientam 1297 
ainda que o passado e o corpo estão presentes no aqui e agora/ a pessoa 1298 
como um todo e isso basta para aprende-la pra/ que se possa mudar/ com ela 1299 
criativamente/ conseguinte as autoras reafirmam/ a imergência da criatividade 1300 
como mais um objetivo a ser alcançado/ com a própria criança/passando a ser 1301 
concebida como recurso necessário profissional que se utiliza do fenômeno 1302 
como ponto de partida para as intervenções que devem priorizar/ a liberdade/ 1303 
para avaliar/ oferecendo a criança as condições necessárias para responder 1304 
aos seus próprios questionamentos/ permitindo-lhe conscientizar/ do seu 1305 
potencial criativo/ Concernentes a isso/ Goustem compreendia que o 1306 
funcionamento do indivíduo normal/ poderíamos  verificar dois movimentos 1307 
distintos em sua interação com o meio/ um/ que busca evitar a experiência da 1308 
ansiedade a partir da criação de padrões de conduta e de mecanisma/ oh// 1309 
mecanismos estereotipados para poder lidar com situações/ e outro igualmente 1310 
importante/ que leva o individua a buscar novas experiências através da 1311 
expansão de suas possibilidade/ de ação de reflexão/ antes das considerações 1312 
finais/ as autoras descrevem no preconceito/ uma influência depreciativa/ ante 1313 
a queixa escolar/ atribuindo/ uma visão predeterminista/ (pretensiosa) que 1314 
impede a observação do fenômeno (augure)/ desvalorizando o aqui e agora/  e 1315 
proporcionando  causas padronizadas a dificuldade escolar/ sobre uma postura 1316 
acomodativa/ que visa muitas vezes mascarar os problemas existentes/ seja 1317 
ele de ordem pedagógica/ psicopedagogical/ ou de aplicação ao contexto/ 1318 
permite-nos uma melhor compreensão por meio das considerações de tempo/ 1319 
e complementares por (Demadovisk)/ ao apontarem para as carências das 1320 
habilidades interpessoais/ os educadores e professores/ apontam para o 1321 
próprio fracasso/ na educação/ pois esta tem como uma de suas funções a de 1322 
ser socializadora/ ou seja transformar o sujeito desumanizado/ a comunidade/ 1323 
a continuidade da conduta humana/ se faz na aprendizagem/ e se é/ e se é na 1324 
conduta que se centram as maiores queixas/ é então sobre a educação que 1325 
deveria cair a maior responsabilidade/ portanto/ cada pessoa/ compreende a 1326 
priori e intuitivamente o que quer dizer/ agressividade/ mas/ é necessário que 1327 
se deslíngua/ primeiramente agressividade como/ estado potencializado 1328 
conduta agressiva/ observada/ pois/ considerada a criança agressiva depende 1329 
daquele que observa/ assim deve se ter claro o que a escola observa/ como 1330 
agressividade. Indicações/ O presente artigo apresenta a idéia de que o 1331 
indivíduo desde o seu nascimento/ busca a sua totalidade e nesse caminho ele 1332 
abre e fecha a gás/ gaustratem/ relacionada não só no seu conhecimento/ mas/ 1333 
também/ ao do outro e do mundo/ daí é que vem o plano de se inserir o prisma 1334 
gestaltico no contexto escolar/ fazendo assim uma inter face com 1335 
psicopedagogia/ já que persiste a crença de que o processo de aprendizagem 1336 
necessita/ efetivamente de mudanças de sentimentos/ enfim/ toda uma gama 1337 
que circunda o indivíduo/recomenda-se a leitura desse trabalho recomenda-se 1338 
a leitura desse  trabalho/ não restrita apenas a psicólogos e pedagogos/ mas/ 1339 
também à estudantes e profissionais da área da saúde/ e educação/ ressalve-1340 
se entretanto que a sua leitura não encerra a necessidade de outras fontes 1341 
bibliográficas/ pois este é somente/ uma lacônica exposição do tema/ na 1342 
consulta das referências utilizadas pelas autoras desse resumo critico/ o leitor 1343 
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poderá encontrar disponível uma lista de sugestões concernentes/ ao tema que 1344 
permita aprofundar mais os seus estudos”/  E aí ele// quem é o Marcos/ ele é 1345 
escritor/ tutor/prl/ do transtorno do deficit de atenção/ da interatividade/ 1346 
graduando em psicologia/ olha as referências que ele aponta/ virou a página/ 1347 
virou a página/ duas páginas de referências/ que ele aponta/ é que ele vai 1348 
usando ao longo do texto dele/ pode falar gente/ Quem faz o resumo da obra 1349 
hoje.. são (breinstorn) o que vier na cabeça/ sobre resenha/ sobre o que que 1350 
nós vimos/  1351 

(618) ALUNA – Eu só achei que essa/ éBais/ aqui fosse a Thelma Bais/ psicóloga/ 1352 
mas/ não é/ é psicopedagoga/ mas/ essa Thelma Bais se escreve assim/ eu 1353 
não lembro/  1354 

(619) ALUNA – Então professora eu só queria comentar uma coisa básica/ que eu 1355 
achei muito interessante a resenha dele  porque ele fala o seguinte/ como ele 1356 
cita o nome/ tal/ autores/ citou todos os resumos do artigo/ porque ele faz um 1357 
resumo básico/ do artigo/mas/ a resenha dele se baseia na conclusão crítica/ a 1358 
conclusão/ a conclusão critica dele/ é a resenha toda/ toda/ ali ele coloca o 1359 
processo do artigo// o que ele entendeu/ o que ele achou/o que as autoras/ 1360 
faltou expor mais/ explicando da maneira mais clara dele/ do entendimento 1361 
através das pesquisas/ que ele obteve/  1362 

(620) PROFESSORA – Perfeita (risos) 1363 
(621) ALUNA – Nossa// 1364 
(622) ALUNAS – (risos) 1365 
(623) PROFESSORA – É perfeita/// excelente/ e ao final/ como ele termina a resenha 1366 

dele na indicação que ele faz/ ele fez essa indicação pra/ quem na verdade/ 1367 
pra/ quem e do que/ ele indica o que pra/ quem/  1368 

(624) ALUNA – Ele indica/ não só/ pra/// psicólogos/ mas/ também pra/ outras 1369 
pessoas.. 1370 

(625) PROFESSORA – Sim/ mas/ ele ta indicando o que gente/  1371 
(626) ALUNA – Professores 1372 
(627) PROFESSORA – Ele ta indicando/ se ele indica/ indica algo à alguém/ ele ta 1373 

indicando o que/  1374 
(628) ALUNA – O que ele indica/ 1375 
(629) PROFESSORA – É/ 1376 
(630) ALUNA – [Comentário ininteligível]/ e estudantes/  1377 
(631) PROFESSORA – E ele indica o que/ 1378 
(632) ALUNA – Mas/ o que ele indica/ pros/ estudantes e pro///  1379 
(633) PROFESSORA – Qual é o objeto/ 1380 
(634) ALUNA – Essa resenha dele/  1381 
(635) PROFESSORA – A resenha dele/  1382 
(636) ALUNA – Mas/ então o que ele quer dizer/  1383 
(637) PROFESSORA – Indica a resenha dele/  1384 
(638) ALUNA – A leitura desse trabalho/ 1385 
(639) PROFESSORA – Qual trabalho/  1386 
(640) ALUNA – Das meninas/  1387 
(641) PROFESSORA – Das meninas/ Lembra que ele ta fazendo o// a resenha do 1388 

artigo das meninas/ ta.. então  ele indica a resenha/ de quem/ ele indica a 1389 
leitura de que texto/ da resenha dele ou do artigo das meninas/ 1390 

(642) ALUNAS – Do artigo/  1391 
(643) PROFESSORA – Do artigo das meninas/ e nessa indicação/ ele indica muito 1392 

bem.. quem indica / hum/ eu quero uma indicação de uma empregada/se vocês 1393 
disserem/ olha/ ela não é muito boa// ela não é muito// 1394 

(644) ALUNA – Você  não indica né/ 1395 
(645) PROFESSORA – Você não indica né/ ele/ aí na verdade que tipo de indicação 1396 

ele faz.. ele faz/ uma indicação altamente positiva/  1397 
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(646) ALUNA – Não// 1398 
(647) PROFESSORA – Ele usa// um adjetivo aí que// me pegou o fígado/ que 1399 

adjetivo que ele utiliza aí/ na//  1400 
(648) ALUNA – “ Apenas uma lacônica exposição do tema”/  1401 
(649) PROFESSORA – Lacônica/ nossa/ se te falam Ana// você acabou de fazer 1402 

uma lacônica exposição do tema/ você vai sair daqui muito alegre/ ou muito 1403 
chateada/  1404 

(650) ALUNA – Ah/ eu não sei o significado/ 1405 
(651) PROFESSORA – O que é lacônica// que que é lacônica/ que que é uma 1406 

lacuna/  1407 
(652) ALUNA – [Comentário ininteligível] 1408 
(653) PROFESSORA – Eh// preencham a lacuna/  1409 
(654) ALUNA – Faltou dado/ 1410 
(655) PROFESSORA – É um espaço em branco né// e ta faltando alguma coisa né// 1411 

então na verdade ele diz que é uma exposição lacônica né// é uma exposição 1412 
que deixa// muitos espaços/ e aí ele propõe/ preencher esses espaços/ não é/ 1413 
é aí/ 1414 

(656) ALUNA – Com as indicações/  1415 
(657) PROFESSORA – Com as indicações/ que ele faz/ 1416 
(658) ALUNA – Mas/ ele também é escritor né// gente/é escritor já parece/  1417 
(659) PROFESSORA – Ele tá certo/ pra/ fazer uma resenha ele tinha que dar conta 1418 

né// mas/ ele foi um crítico feroz desse artigo não foi/ foi um crítico feroz/ não 1419 
foi/  1420 

(660) ALUNAS – (risos) 1421 
(661) PROFESSORA – Né 1422 
(662) ALUNA – Mas/ ele escreve muito difícil/ eu acho/ as escritas dele são 1423 

assim//os estudos que ele procurou.. 1424 
(663) PROFESSORA – Ele foi.. parece que o artigo das meninas mexeu tanto com 1425 

ele que ele foi/ 1426 
(664) ALUNA – Agressivo/ né//  1427 
(665) ALUNAS – [Comentário ininteligível] 1428 
(666) PROFESSORA – Eh// verdade/  1429 
(667) ALUNA – Você vê agressividade/ você Vê a agressividade/ no final/  1430 
(668) PROFESSORA – E aí parece que elas falam preconceituosa/ né// é o que 1431 

deixou parecer/ transparecer/ né// é nas análise dela/  1432 
(669) ALUNA – Dá vontade de ler o artigo delas/  1433 
(670) PROFESSORA – Muito bem/  1434 
(671) ALUNAS – (risos) 1435 
(672) PROFESSORA – Esse é o segundo passo.. . o próximo passo seria/ agora o 1436 

que seria melhor/ nós fazermos a leitura em sala de aula/ ou// vocês trazerem a 1437 
leitura pronta/ do artigo/ é/  1438 

(673) ALUNA – Eu acho que trazer pronta/ é melhor pegar o artigo e ter/  1439 
(674) PROFESSORA – Afinal já lemos a resenha/ vocês poderiam trazer pronto o 1440 

artigo na próxima aula/ e a gente começa dele/ tudo bem/ e aí meninas/ oh/ 1441 
nós poderíamos/ Obrigada gente/ 1442 

(675) [FIM DA GRAVAÇÃO] 1443 
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