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Capítulo 6 

 

Narrativas de experiências sobre a prática docente 
em um curso de Letras/Inglês: reflexões sobre o 

trabalho educacional 

Francini Percinoto Poliseli Corrêa 
Vera Lúcia Lopes Cristovão 

 

 

 

1. Introdução 

 

A alavanca propulsora desta pesquisa foi o momento histórico 

vivenciado em uma instituição pública de ensino superior em que este 

estudo foi realizado. Tendo sido criada há mais de 50 anos e ofertando 

apenas cursos de bacharelado ao longo desse período, tal instituição, até o 

ano letivo de 2008, oferecia à sua comunidade 680 vagas, distribuídas em 

nove (9) cursos de bacharelado, sendo que mais da metade, isto é, 380 

(55,88%), eram destinadas ao curso de Administração em quatro de suas 

habilitações. Em virtude da Resolução nº 04/2005, que estabeleceu as 

Diretrizes Nacionais para o Curso de Administração, extinguindo as suas 

habilitações, ocorreu uma grande mudança na oferta de cursos nessa 

instituição. Em 2010, após pesquisas e longas discussões com a 

Congregação (formada por docentes, funcionários, discentes e 

representantes da comunidade externa) sobre as reais demandas da 

comunidade regional no que diz respeito a cursos de graduação, chegou-se 

à conclusão de que a região carecia de cursos de licenciatura e que as 

vagas ociosas, das habilitações extintas do curso de bacharelado em 

Administração, seriam destinadas a essa modalidade de ensino superior.  

Dessa forma, inicialmente, em 2011, houve a criação do curso de 

licenciatura em Matemática e, logo após, em 2012, das licenciaturas em 

Pedagogia e de três cursos de licenciatura em Letras com habilitações 
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únicas, a saber: Letras Português; Letras Espanhol e Letras Inglês, sendo 

essa última licenciatura o único foco desta pesquisa.  

Salientamos que, dentre outros aspectos que concernem à esfera 

administrativa da instituição de ensino superior pública investigada 

(doravante IES/I) para a implantação desses novos cursos na modalidade 

licenciatura, houve, além dessas discussões e deliberações por parte da 

Congregação, a necessidade daqueles que ali exerciam seu ofício da 

elaboração de propostas e de delineamento de projetos pedagógicos para 

a formação dos futuros professores que ingressariam nas respectivas 

licenciaturas. Essa tarefa foi realizada sem que, necessariamente, os 

responsáveis tivessem experiência profissional na área do novo curso 

e/ou na elaboração de projetos pedagógicos. Ressaltamos que a 

conjuntura vivenciada por esses trabalhadores não é somente realidade na 

IES/I, mas também em instituições públicas de ensino superior em nível 

nacional quando da implantação de novos cursos. 

Além dessa responsabilização na elaboração de projetos, na ocasião, 

o trabalho da maioria dos professores que compunham o corpo docente 

da IES/I até o ano letivo de 2010 havia sido essencialmente desenvolvido 

em cursos superiores, como já mencionado, na modalidade de 

bacharelado. A experiência docente, portanto, limitava-se à formação de 

acadêmicos que atuariam em áreas outras que não na do Ensino. Assim, 

esses docentes teriam que assumir, além desta, também, a função de 

formar futuros professores.  

Ainda quanto ao perfil do corpo docente na IES/I, destacamos que 

os professores que atendiam aos nove cursos de bacharelado, em sua 

grande maioria, lecionavam no período noturno e possuíam outros 

vínculos empregatícios, atuando como profissionais liberais em outros 

campos que não o acadêmico.  

Assim, a proposição deste estudo originou-se com base no quadro 

histórico vivenciado por uma das pesquisadoras em seu contexto de 

trabalho, e com o enfrentamento de um triplo desafio: o de participar da 

elaboração de um projeto pedagógico, o de ministrar aulas no novo 

curso de licenciatura em Letras/Inglês, e, por último, mas que 

consideramos de absoluta responsabilidade, o de coordenar tal curso em 

ano de implantação sem ter tido experiência anterior como docente em 

cursos de Letras.  
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Dadas essas circunstâncias e acreditando que o trabalho do 

formador de professores é de extrema importância para a melhoria do 

cenário educacional brasileiro, o motivo primordial que impulsionou esta 

pesquisa foi a busca pelo desenvolvimento profissional por meio da 

compreensão do trabalho do formador e de formas de melhor contribuir 

para a formação de nossos alunos-professores e, consequentemente, de 

possibilitar a melhor atuação destes na formação de crianças, jovens e/ou 

adultos. 

Adicionaram-se a essas razões circunstanciais a carência de 

políticas educacionais/investimentos que propiciem o desenvolvimento 

do formador de professores e a escassez de pesquisas sobre o seu trabalho. 

Nesse sentido, Machado (2012) recomenda que muitas e muitas pesquisas 

devam ser realizadas para compreender o trabalho do formador de 

professor em todas as suas dimensões, englobando com isso tanto as 

dificuldades na organização material de seu trabalho quanto aquelas 

enfrentadas na planificação de ações de formação que nos aproximem de 

um trabalho mais efetivo. 

O estudo de desenvolvido por Matsuoka (2012) também reforça 

essa necessidade de compreender melhor o trabalho do formador. Ao 

procurar retratar a realidade de muitos docentes que chegam ao ensino 

superior sem uma formação específica para ensinar a ensinar, sem 

qualquer curso específico que direcione seu fazer docente, a pesquisadora 

apresenta a seguinte indagação extraída de uma das narrativas dos 

formadores investigados: “Quem pode me ensinar a ensinar, os livros não 

me respondem totalmente, mas são os únicos com que posso dialogar, uma 

vez que os meus pares também buscam suas respostas.” (Matsuoka, 2012, 

p. 001778). Matsuoka ainda salienta que, embora os professores 

formadores de cursos de licenciatura dialoguem muito com seus pares 

acerca de suas pesquisas, isso ocorre muito pouco com relação a suas 

práticas, ficando o trabalho docente na formação inicial carente, portanto, 

de interdisciplinaridade e de articulação entre disciplinas, conteúdos e 

práticas. 

Assim, o objetivo deste artigo é ampliar a compreensão do trabalho 

de formadores por intermédio da análise de textos produzidos por 

professores formadores sobre o trabalho educacional.  
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A motivação para o delineamento deste estudo e a expectativa das 

pesquisadoras em relação aos resultados alcançados são possibilitar o 

desencadeamento de ações que possam contribuir para a formação de 

nossos alunos-professores e, eventualmente, para a melhor atuação destes 

na formação de nossos estudantes. 

A pesquisa se alicerça no referencial teórico-metodológico do 

Interacionismo Sociodiscursivo, doravante ISD (Bronckart, 1999, 2006, 

2008; Machado, 1995; Cristovão, 2002), aliado a subsídios teóricos das 

Ciências do Trabalho (Amigues, 2004; Saujat, 2002, 2004; Faïta, 2004; Clot, 

2006), para a geração e análise de seus dados. 

Na sequência, procuramos apresentar os pressupostos teórico-

metodológicos da pesquisa, um recorte de sua trajetória e alguns dos 

resultados alcançados.  

 

2. Fundamentação Teórica 

 

2.1 A concepção de trabalho representado 

Segundo Rios-Registro (2011, p. 213), ao lado do trabalho prescrito 

– e, adicionaríamos aqui – do trabalho realizado e do real da atividade – 

“há o trabalho representado, mais difícil de ser apreendido visto que parte 

de representações do indivíduo acerca de seu próprio agir.” A noção de 

trabalho representado (Bronckart, 2006), consequentemente, está atrelada 

ao conceito de representação. 

Alinhada à perspectiva sociointeracionista, adotamos aqui a 

concepção de Moscovici (2003), que toma as representações como “um 

sistema de valores, ideias e práticas que permitem as pessoas orientarem-

se em seu mundo material e social, controlá-lo e comunicarem-se umas 

com as outras através (sic) de um código de denominação e de 

classificação dos vários aspectos desse mundo e de sua história individual 

e grupal.” (Fernandez; Cristovão, 2012, p. 98). 

Ao ratificar tal noção de representação, atrelada à concepção 

vigotskiana da linguagem, reconhecemos que “o significado se constrói 

nas interações, o indivíduo é um ser primeiramente social, é a consciência 

da existência do outro que faz com que o eu seja construído” (Bronckart, 

1999/2003/2007/2009, 2006).  
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Dessa maneira, partimos do princípio de que a língua constitui “um 

meio […] de permanente confrontação das construções internas do 

indivíduo, ou de suas representações subjetivas, com as dos outros 

indivíduos; confrontação que produz a objetivação dessas representações, 

tornando-se o homem, através desse processo, ‘consciente de si mesmo’” 

(Humbold, 1835/1974 apud Bulea, 2010, p. 49).  

Afiliando-nos à perspectiva do ISD, que se coaduna com a 

concepção bakthiniana da linguagem, entendemos que esta não deve ser 

concebida como algo isolado do meio de produção, que não é possível 

ditar significados extremamente fixos para uma palavra. Logo, 

compreendemos que o sujeito que se apropria da linguagem, o contexto 

no qual ela se insere, para quem se dirige, em que forma (estrutura) é 

apresentada e em que momento da história se manifesta, vão determinar 

sua significação (Bakhtin, 2003). Ao reconhecer a linguagem dessa forma, 

o ISD considera o realismo como sendo histórico (Bakhtin; Volochínov, 

2006) e, consequentemente, influenciado por diversos valores. 

Sob esse prisma, as representações sociais são tomadas como 

elementos simbólicos historicamente construídos que se materializam nos 

textos em uma situação de comunicação específica, estando estreitamente 

vinculadas aos diferentes grupos socioeconômicos, sociais, culturais e 

étnicos que as expressam por meio de mensagens. 

Conforme explica Silva (2008, p. 53), alicerçada em Bakthin, o 

sujeito é permeado por conflitos contraditórios em seu fazer e dizer e 

carrega sempre vozes de outros. Vozes essas ligadas  

à própria história, às suas próprias experiências, aos grupos sociais em que 

vive seus conflitos, desejos, angústias e representações, e submetido às 

exigências de seu trabalho, dos órgãos institucionais, das políticas públicas, 

das instruções oficiais, dos pares, da sociedade, dos alunos e, por fim, dele 

próprio; enfim, é um sujeito constituído por representações. (SILVA, 2008, p. 

53). 

Os sociointeracionistas discursivos, tendo por base esse 

entendimento de vozes outras que atravessam nossas representações, 

defendem que “a verdade” é resultado da interação de valores, ideias e 

práticas, tratando-se da intersecção de representações construídas ao 



132  •  Francini Percinoto Poliseli Corrêa, Vera Lúcia Lopes Cristovão 

longo da história entre o mundo subjetivo e o social. A linguagem é 

constituída dialogicamente sendo constantemente permeada pela 

presença do “outro”, logo, também construída socialmente. Nesse viés, “os 

discursos dos outros vão se tornando o nosso discurso, num processo 

sucessivo de esquecimento de seus autores. Na verdade, apenas repetimos 

o que já foi dito, num processo inevitável de apropriação dos discursos 

alheios.” (Lousada, 2006, p. 36). 

Assim, o termo representação, nesta pesquisa, é utilizado para se 

referir às maneiras socialmente construídas de perceber, configurar, 

negociar, significar, compartilhar e/ou redimensionar fenômenos 

mediados pela linguagem e veiculados por escolhas lexicais e/ou 

simbólicas expressivas que dão margem ao reconhecimento de um 

repertório que identifica o indivíduo e sua relação sócio-histórica com o 

meio, com o outro e consigo mesmo (Freire; Lessa, 2003). 

Quanto a essas maneiras socialmente construídas, ou 

representações sociais, Buttler (2009, p. 24-25) ressalta que elas 

não são interpretadas e observáveis só por elas mesmas; elas são reveladas 

nos e pelos textos (orais e escritos) que as comentam “[...] assim, [...] o papel 

da linguagem nesse processo de interpretação é central, posto que é 

somente por meio de uma manifestação textual, seja oral ou escrita, 

complexa e concreta, que podemos detectar representações sobre o que 

somos, sobre o que pensamos e sobre como agimos, podendo dar sentido 

ao nosso agir. 

Portanto, a pesquisadora defende que “quando se analisa o trabalho 

do professor […] também se torna importante investigar os textos que 

falam sobre ele, quer eles sejam produzidos pelos próprios professores, 

quer sejam produzidos por agentes externos ao métier.” (Buttler, 2009, p. 

25). 

Ao incluir contribuições de áreas/disciplinas que adotam uma 

abordagem marxiana de trabalho, vigotskiana do desenvolvimento e/ou 

sociodiscursiva da linguagem, bem como os aportes teóricos provenientes 

das Ciências do Trabalho na análise de textos sobre o trabalho docente, é 

possível acessar elementos do trabalho representado que antes pareciam 

invisíveis aos olhos dos próprios trabalhadores/professores e, ainda, 
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propiciar aos pesquisadores fontes de dados que possam levar a uma 

melhor compreensão desse complexo métier – que se constitui por 

intermédio do trabalho prescrito, do trabalho realizado e do real da 

atividade.  

Além disso, Bronckart (1999/2003/2007/2009) e Machado e 

Bronckart (2009) consideram que os textos exercem influência sobre o 

agir humano, pois, ao mesmo tempo em que refletem reações/avaliações 

já existentes na sociedade, podem contribuir para a modificação dessas 

mesmas representações e das próprias atividades e ações. 

Considerando esses aportes do ISD e das Ciências do Trabalho 

aqui contemplados, o estudo das representações sobre o trabalho 

docente materializadas nos textos escritos produzidos pelas formadoras 

ao longo desta pesquisa tem o importante papel de contribuir para o 

entendimento de quais significações elas atribuem ao seu próprio 

trabalho. 

 

3. Metodologia 

 

3.1 O Contexto da Pesquisa 

3.1.1 O curso de licenciatura em Letras/Inglês  

O curso de licenciatura em Letras Língua Inglesa e respectivas 

Literaturas, cujas formadoras são participantes desta pesquisa, passou por 

recente aprovação e foi alocado, desde janeiro de 2013, no Centro de 

Ciências Humanas e da Educação de uma instituição pública estadual de 

ensino superior do norte do Paraná, oferecendo 20 vagas iniciais no 

período noturno, com carga horária total de 3.000 horas, considerando 

2.400 horas de disciplinas (600 h por série), 400 horas de estágio 

curricular (200 h a serem realizadas no Ensino Fundamental II e 200 h no 

Ensino Médio) e 200 horas de AAC (Atividades Acadêmicas 

Complementares – tais como participação em eventos, monitoria, cursos 

de idiomas etc.). As disciplinas que compõem a sua matriz curricular 

podem ser integralizadas num período de no mínimo quatro e no máximo 

sete anos, estabelecida a seguinte carga horária, conforme disposto no 

Quadro 1: 
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Quadro 1 – Matriz curricular do curso de licenciatura em Letras Língua 
Inglesa e respectivas Literaturas 

1ª SÉRIE Aulas Horas Prática Teórica APCC 

Oficina de Oralidade em Língua Inglesa I 72 60 50 - 10 

Oficina de Leitura e Produção Escrita em 
Língua Inglesa I 

72 60 50 - 10 

Gramática e Léxico da Língua Inglesa I 144 120 50 50 20 

Introdução à Linguística 144 120 - 100 20 

Literaturas de Língua Inglesa I 144 120 - 100 20 

Língua, Cultura e Sociedade 72 60 - 50 10 

Inclusão na Educação 72 60 - 50 10 

SUBTOTAL 720 600 150 350 100 

2ª SÉRIE Aulas Horas Prática Teórica APCC 

Oficina de Oralidade em Língua Inglesa II 72 60 50 - 10 

Oficina de Leitura e Produção Escrita em 
Língua Inglesa II 

72 60 50 - 10 

Gramática e Léxico da Língua Inglesa II 144 120 50 50 20 

Linguística Aplicada de Língua Inglesa 144 120 - 100 20 

Literaturas de Língua Inglesa II 144 120 - 100 20 

Tecnologias da Informação e o Ensino de 
Inglês 

72 60 50 - 10 

Psicologia da Educação 72 60 - 50 10 

SUBTOTAL 720 600 200 300 100 

3ª SÉRIE Aulas Horas Prática Teórica APCC 

Oficina de Oralidade em Língua Inglesa III 72 60 50 - 10 

Oficina de Leitura e Produção Escrita em 
Língua Inglesa I 

72 60 50 - 10 

Gramática e Léxico da Língua Inglesa III 144 120 50 50 20 

Literaturas de Língua Inglesa III 144 120 - 100 20 

LIBRAS 72 60 - 50 10 

Fonética e Fonologia do Inglês 72 60 - 50 10 



Narrativas de experiências sobre a prática docente em um curso de Letras/Inglês…  •  135 

Metodologia de Ensino de Língua Inglesa I 72 60 50 - 10 

Seminários de orientação de Estágio I 36 30 - 25 5 

Iniciação à pesquisa em Letras – Projeto de 
Pesquisa 

36 30 - 25 5 

SUBTOTAL 720 600 200 300 100 

Estágio Supervisionado I – Ens. Fundamental  200 200 - - 

4ª SÉRIE Aulas Horas Prática Teórica APCC 

Oficina de Oralidade em Língua Inglesa IV 72 60 50 - 10 

Oficina de Leitura e Produção Escrita em 
Língua Inglesa IV 

72 60 50 - 10 

Gramática e Léxico da Língua Inglesa IV 144 120 50 50 20 

Gêneros Textuais Acadêmicos de Língua 
Inglesa 

72 60 50 - 10 

Leitura em Língua Inglesa: Aspectos teóricos 
e aplicados 

72 60 - 50 10 

Políticas Educacionais Brasileiras 72 60 - 50 10 

Filosofia da Linguagem 72 60 - 50 10 

Seminários de orientação de Estágio II 36 30 - 25 5 

Iniciação à pesquisa em Letras- TCC 36 30 - 25 5 

SUBTOTAL 720 600 200 300 100 

Estágio Supervisionado I – Ens. Médio  200 200 - - 

Fonte: Projeto pedagógico do curso investigado. 

 

Com base nas ementas das 34 disciplinas que compõem a matriz 

curricular do curso investigado, apresentada no Quadro 1, dentre outras 

análises, observamos, de forma geral, que estas visam a contribuir 

diretamente para a formação inicial dos alunos-professores e, por 

conseguinte, aparentam ter sido delineadas intencionando o 

desenvolvimento de capacidades necessárias para o exercício da docência. 

Ademais, conforme determina a Resolução CNE 1/2002 e CNE 2/2002, a 

Atividade Prática como Componente Curricular – APCC – atravessa cada 

uma das cargas horárias atribuídas às disciplinas. Portanto, no curso 

investigado, todas as disciplinas, independentemente de terem como foco 

aspectos teóricos ou práticos, têm uma carga horária específica para a 
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aplicação de sua dimensão prática, evidenciando a preocupação com a 

articulação entre teoria e prática educativa. 

 

3.1.2 As formadoras participantes 

Foram convidadas todas as oito (8) formadoras que ministraram 

aulas nas 13 disciplinas constitutivas da matriz curricular do 1º e 2º anos 

letivos da primeira turma do curso de licenciatura em Letras Língua 

Inglesa e respectivas Literaturas, conforme apresentamos no Quadro 2. 

 
Quadro 2 – Formadoras convidadas e disciplinas ministradas  

1ª SÉRIE Formadora Responsável 

Oficina de Oralidade em LI I A 

Oficina de Leitura e Produção Escrita em LI I A 

Gramática e Léxico da LI I B 

Introdução à Linguística C 

Literaturas de LI I D 

Língua, Cultura e Sociedade E 

Inclusão na Educação F 

2ª SÉRIE Formadora Responsável 

Oficina de Oralidade em LI II A 

Oficina de Leitura e Produção Escrita em LI II A 

Gramática e Léxico da LI II B 

Linguística Aplicada de LI D 

Literaturas de LI II G 

Tecnologias da Informação e o Ensino de Inglês D 

Psicologia da Educação H 

Fonte: As autoras. 

 
Conforme pode ser observado, o número de disciplinas não 

corresponde ao número de formadoras convidadas ou participantes, 

pois algumas delas (formadoras A, B e D) foram responsáveis por 
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ministrar mais de uma disciplina ao longo dos dois primeiros anos da 

primeira turma. 

Salientamos que a formadora E, professora efetiva na IES/I, embora 

tenha concordado, assinado o termo de consentimento livre e esclarecido 

e contribuído em todas as quatro etapas da pesquisa realizadas entre os 

anos de 2013 a 2015, solicitou a retirada de seus dados da pesquisa. Assim, 

as oito formadoras convidadas, de fato, participaram da pesquisa, no 

entanto uma delas não consentiu que as análises referentes aos seus 

dados fossem disseminadas.  

 

3.3 A Geração de Dados 

Outros instrumentos de geração de dados foram utilizados nesta 

pesquisa (entrevista semiestruturada, grupo focal), no entanto, neste 

artigo, restringimos a apresentação de dados gerados por meio do relato 

de experiência reflexivo. 

 

3.3.1 O relato de experiência reflexivo 

Elias (2014) explica que o relato de experiência “faz parte dos 

gêneros pertencentes ao domínio social da memorização e documentação 

das experiências humanas, situando-as no tempo”. Dentre outros exemplos 

de gêneros pertencentes a essa natureza, a pesquisadora ainda menciona 

os diários, as biografias e as autobiografias. 

Quanto à importância da utilização de diários e/ou relatos de 

experiência reflexivos para melhor compreensão do trabalho do professor, 

Machado (2004) defende que estes 

se configuram como textos avaliativos do trabalho educacional e podem ser 

considerados como uma fonte de dados rica e nova para pesquisas 

direcionadas para a avaliação do agir educacional. [...] A polifonia 

constitutiva da linguagem e do ser humano faz com que as avaliações do 

trabalho do professor sejam feitas a partir de diferentes perspectivas, de 

diferentes lugares sociais e de diferentes critérios, o que aponta para a 

multiplicidade de interferências sobre o trabalho desse profissional 

professor, a quem é solicitado, implícita ou explicitamente, que atenda a 

critérios de avaliação múltiplos e quase sempre conflituosos.  
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Utilizando o termo da Clínica da Atividade, Perez (2013, p. 130) 

explica que o diário pode se configurar como um instrumento valioso para 

dar acesso ao trabalho real do professor, que se refere não apenas ao 

trabalho prescrito e realizado, mas ao que foi suspenso, modificado, 

impedido, imprevisto, etc. 

Especificamente quanto ao gênero relato, Rios-Registro (2011, p. 

230) esclarece que é “no e por meio desse gênero que vão sendo 

construídas e reconstruídas as representações, interpretações e 

ressignificações dos eventos passados, criando-se um espaço de tomada 

de consciência, possibilitando o desenvolvimento e viabilizando diferentes 

modos de agir”.  

Corroborando essa percepção, Mariano, Diniz e Tancredi (2007, p. 

48) explicam que “por meio dos relatos, […] viabilizam-se conhecimentos 

que falam sobre as imagens, os saberes e os fazeres, conhecimentos que 

falam das identidades assumidas e transformadas que vão se colocando na 

vida pessoal e profissional.” 

Dessa forma, tanto os diários como os relatos de experiência se 

constituem como um espaço legítimo do dizer autoral dos sujeitos 

produtores (as professoras formadoras, no caso desta pesquisa) com o 

caráter híbrido, dialógico e polifônico (Bakhtin, 2003) da escrita 

memorialística. Nesse sentido, o instrumento – relato de experiência 

reflexivo – assemelha-se à narrativa de experiência (Prado; Damasceno, 

2007) ou à narrativa de vida (Josso 2004). Quanto à primeira, Prado e 

Damasceno (2007) argumentam que ela possibilita o “encontro de 

problematizações. Encontro de movimentos do pensamento, da reflexão, 

do questionamento, da ressignificação de experiência, reelaboração de 

outras práticas e compreensão da própria prática docente” (Prado; 

Damasceno, 2007, p. 23). 

Já quanto à narrativa de vida, Josso (2004, p. 60) afirma que: 

em sua produção, entra em cena um sujeito que se torna autor ao pensar na 

sua existencialidade. […] O processo auto-reflexivo necessário a produção 

desse gênero textual obriga o sujeito a um olhar retrospectivo e 

prospectivo, a uma atividade de sócio-histórico-interpretação crítica e de 

tomada de consciência da relatividade social, histórica e cultural dos 
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referenciais interiorizados pelo sujeito e, por isso mesmo, constitutivos da 

dimensão cognitiva da sua subjetividade.  

Corroborando as ideias de Josso (2004) e as de Prado e Damasceno 

(2007), defendemos que os diários e/ou relatos de experiência reflexivos 

ou ainda os registros reflexivos (Pontes, 2007) sobre a prática pedagógica, 

assim como as narrativas de vida ou de experiências profissionais, 

pertencem ao gênero memorialístico. A reconstrução dos eventos pelo 

tempo cronológico, tanto nas narrativas de vida/experiência quanto nos 

diários e/ou relatos/registro de experiência, é parte integrante da 

organização da experiência.  

Reis (2009, s.p.) explica, alicerçada em De Fina (2003), que nas 

narrações, de forma geral, as histórias podem ser contadas para divertir, 

informar, acusar e, também, argumentar. A pesquisadora ainda esclarece 

(Reis, 2009, s.p.) que tais histórias podem ser contadas “para justificar 

ações e posicionamentos, para construir o sentido de nossa ação no 

mundo tanto para nós mesmos quanto para os outros, para reconstruir o 

significado do passado ante a nossa perspectiva do presente, baseada na 

análise que podemos fazer dos contextos em que nos encontramos 

inseridos”. Nesse viés, para Reis (2009, s.p.), “a composição discursiva do 

gênero memorialístico se assemelha mais a uma construção 

argumentativa e avaliativa do que propriamente narrativa”. E é esta, 

justamente, a ação de linguagem que visamos a desencadear 

(argumentação e avaliação) nas formadoras quando propusemos que elas 

redigissem/produzissem um relato sobre sua experiência docente no 

contexto investigado adicionando o termo “reflexivo”. 

Em relação ao papel do discurso, apoiada em Bakthin (2003), Reis 

(2009, s. p.) ainda explica que 

no discurso presente nas narrativas de vida, podemos brevemente 

perceber que as narradoras constroem múltiplos posicionamentos pessoais, 

profissionais e de outros personagens para recompor a trajetória de vida 

profissional, através do gênero memorialístico, por si só caracterizado por 

uma riqueza de possibilidades discursivas que permite às narradoras 

produzirem diversos efeitos discursivos, tanto com reflexo para elas 

próprias, que podem refletir sobre o caminho percorrido, reconstruindo 

suas histórias a partir de escolhas discursivas específicas, que produzem 
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efeitos específicos nos leitores/interactantes, como também em seu caráter 

formador, permitindo que as autoras rememorem e reconstruam os 

significados e sentidos desta trajetória na temporalidade e espacialidade 

situadas do discurso. 

A pesquisadora chama ainda a atenção para o fato de que, na 

produção desse gênero, e nós acrescentaríamos aqui, como na produção 

de qualquer texto, seus produtores “não somente observam um 

determinado objeto ou sua situação de mundo sob determinado ponto de 

vista, mas também constroem as expressões de como desejam que esse 

objeto seja interpretado” (REIS, 2009, s. p.).  

Portanto, de forma geral, os textos que pertencem ao gênero 

memorialístico, sejam eles narrações de experiência ou de vida, diários ou 

relatos de experiência “reflexivos”, exercem a função de gêneros 

catalisadores, promovendo e orientando articulações e ressignificações 

(Signorini, 2005) referentes à constituição da identidade pessoal e, 

também, profissional dos agentes-produtores dos textos. Eles 

“possibilitam, a seus produtores, um processo de ressignificação da 

experiência, retomada e construção de sentidos, reflexão e revisitação da 

prática através de um olhar perspectivizado na direção do presente para o 

passado de suas práxis” (Reis, 2009). 

Entretanto, Zabalza (1994) alerta os pesquisadores que se apoiam 

em instrumentos para a geração de dados sobre o trabalho por meio da 

escrita memorialística da necessidade de orientar seus participantes para 

que eles contemplem em seus registros/textos as dimensões referenciais 

relativas às tarefas realizadas, e as expressivas, relativas às suas 

impressões.  

Devido a essa ressalva de Zabalza (1994), adicionada à 

manifestação de insegurança das participantes desta pesquisa em relação 

aos temas que, supostamente, elas “deveriam” abordar quando da 

produção de seus relatos de experiência reflexivos, optamos por 

direcionar, de certa forma, a produção desses textos. Assim, informamos, 

tanto informalmente como por correio eletrônico, que o enfoque, na 

produção do relato, deveria ser em fato(s) marcante(s) da experiência do 

participante no contexto investigado, assim como em suas 
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considerações/reflexões sobre possíveis alterações (ou sobre a 

manutenção) de suas práticas. 

 

3.4 Procedimentos de análise de dados na perspectiva do ISD 

Embora a proposta do ISD seja para se analisarem tanto os 

elementos que constituem o contexto sociointeracional de produção como 

aqueles constitutivos das três camadas ou níveis do folhado textual – nível 

organizacional, enunciativo e semântico e seus respectivos elementos, 

neste artigo restringir-nos-emos a detalhar exclusivamente aqueles 

elementos que foram necessários para explorar uma das temáticas 

propostas para os artigos que compõem este livro, qual seja: narrativas de 

experiência com avaliações sobre a prática docente em cursos de Letras. 

Assim, passamos a expor e detalhar recortes dos 

elementos/procedimentos/fatores que foram considerados na análise 

tanto do contexto sociointeracional de produção quanto na análise 

linguístico-discursiva do texto propriamente dito. 

 

3.4.1 O nível organizacional: detecção dos constituintes da 

infraestrutura textual 

Para detecção dos constituintes da infraestrutura textual, 

determinados elementos que organizam o texto devem ser considerados, 

dentre eles: o plano geral/global dos textos. Nesta etapa da análise, 

consideram-se as características globais do texto tanto no que se refere a 

aspectos visuais (títulos e subtítulos, subdivisões) quanto aos que estão 

interligados com a organização do planejamento geral do conteúdo 

temático. Já no nível da organização temática, consideram-se os conteúdos 

temáticos mobilizados nos textos, procurando identificar temas e 

subtemas que reincidem, bem como as “representações construídas pelo 

agente produtor” (Bronckart, 1999/2003/2007/2009, p. 119) neles 

manifestadas. Tais representações se constituem em conhecimentos 

adquiridos que se relacionam com a experiência e o nível de 

desenvolvimento do agente produtor, armazenando-se e organizando-se 

em sua memória antes mesmo da ação de linguagem. Portanto, a 

organização do planejamento geral do conteúdo temático é de natureza 

cognitiva e não linguística, podendo dar acesso aos aspectos subjetivos da 

ação de linguagem. Para definir os temas ou segmentos de orientação 
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temática (doravante SOT) e os subtemas ou segmentos de tratamento 

temático (doravante STT), buscam-se segmentos que, de um lado, 

introduzam um tema, e, de outro, como esse segmento é “tratado”, 

reformulado, questionado, particularizado, exemplificado ou enfatizado. 

(Bulea, 2010, p. 90); e a forma como cada tema (ou SOT) é desenvolvido. 

 

34.2 A análise linguístico-discursiva: enfocando os SOT 

mobilizados nos relatos de experiência reflexivos 

O procedimento de levantamento e codificação de SOT e STT 

possibilitou primeiramente a identificação de um total geral coletivo de 12 

SOT que foram contabilizados nos relatos de experiência reflexivos da 

seguinte forma: 

 

Quadro 3 – Percentuais de incidências coletivas de SOT mobilizados nos 
sete (7) relatos de experiência reflexivos 

 
Fonte: As autoras. 

Notas: Elaborado a partir dos dados gerados pelos relatos de experiência 
reflexivos. 

 

Foi possível identificar, por meio dos números e percentuais de 

menção dos mesmos SOT, que eles apontam para convergências na 

compreensão do trabalho educacional. 

Dessa forma, dentre os 12 SOT totais que foram mencionados, 

considerando coletivamente os textos produzidos, alguns deles se 
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sobressaíram pela sua ocorrência em todos os relatos (100%), como é o 

caso dos temas Avaliações da formadora (SOT 2) e Soluções/ações frente 

aos desafios no desenvolvimento do trabalho educacional (SOT 5) em quase 

a totalidade dos textos, circunstância essa constatada quanto aos temas 

Desafios enfrentados no desenvolvimento do trabalho educacional; A 

disciplina; e Atividades/tarefas desenvolvidas e/ou designadas aos alunos 

(respectivamente SOT 4, 9 e 11), que obtiveram um percentual de 85,71% 

das menções coletivas.  

Os temas Avaliação de outrem sobre o desenvolvimento do trabalho 

educacional; Dados pessoais/profissionais da formadora; e Instrumentos 

didático-pedagógicos (respectivamente SOT 3, 7 e 12), por sua vez, foram 

contemplados também nos relatos por mais da metade do grupo de 

formadoras, totalizando 71,42%, assim como o tema Sentimentos das 

formadoras (SOT 1), que abrangeu 57,14% do coletivo.  

Da mesma forma que houve alguns temas mencionados pela 

maioria das formadoras, outros parecem ter sido considerados menos 

importantes, conforme revela o levantamento do conjunto de SOT dos sete 

(7) textos produzidos. Essa menor relevância foi atribuída aos temas 

Expectativas pessoais (SOT 10); Contexto de atuação/trabalho (SOT 8); e O 

processo de produção do relato de experiência reflexivo (SOT 6), que se 

restringiram a menos da metade das menções, contabilizando 14,28%, 

(SOT 10) e 28,57% (SOT 8 e 6) de ocorrências nos textos produzidos, ou 

seja, foram mencionados por uma formadora (SOT 10), ou por duas (SOT 8 

e 6) dentre as sete (7) participantes, como pode ser visualizado no Quadro 

3. Essas afirmações podem também ser constatadas pela observação do 

Gráfico 1, a seguir, no qual sintetizo os percentuais de incidências coletivas 

de SOT mobilizados nos relatos das sete (7) formadoras, ilustrando os 

percentuais de cada um deles: 
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Gráfico 1 – Percentual de incidências coletivas de SOT mobilizados nos 
sete (7) relatos de experiência reflexivos 

 
Fonte: As autoras. 

Nota: Elaborado a partir dos dados gerados pelos relatos de experiência reflexivos. 
 

Ainda, observando tanto o Quadro 3 quanto o Gráfico 1, 

esclarecemos que representamos com a cor amarela os SOT mobilizados 

unanimemente por todo o corpo docente (SOT 2 e 5), com a cor roxa os 

segundos SOT mais recorrentes (4, 9 e 11), e nas cores verde, azul, laranja 

e branca ilustramos os percentuais partindo dos mais citados no coletivo 

dos textos para os SOT menos abordados.  

Retomando o Gráfico 1, assim como a última coluna vertical do 

Quadro 3, que contém o percentual coletivo de abordagem dos SOT, e 

constatando que o maior percentual incide sobre os SOT 2 e 5 (100%); 

imediatamente seguidos dos SOT 4, 9 e 11 (85,71%); do SOT 3, 7 e 12 

(com 71,42% das menções), e, finalmente do SOT 1 (57,14%), entendemos 

que esse cenário corresponde ao posicionamento do grupo de formadoras 

em relação ao eixo temático proposto pelas pesquisadoras, ou seja, relatar 

e refletir sobre (um) fato(s) marcante(s) na experiência vivenciada. O 

levantamento dos SOT que constituíram os textos permitiu acessar 

informações referentes ao objetivo geral desta pesquisa, que é o de 
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analisar como formadoras de um curso de licenciatura em Letras/Inglês 

compreendem seu trabalho no contexto de formação inicial.  

Assim, fazendo uma síntese geral do percentual coletivo de SOT 

mobilizados nesses sete (7) relatos, percebemos que ao abordar o(s) fatos 

marcante(s) em suas experiências na turma, cada uma das formadoras 

discorreu sobre suas avaliações/reflexões (SOT 2), sobre as práticas 

possíveis considerando a sua própria condição de formação acadêmica e 

experiência profissional (SOT 7) em relação à disciplina ministrada (SOT 9). 

Essas avaliações desencadearam determinadas ações (SOT 5) que, à medida 

que foram sendo executadas, encontraram ou não determinadas barreiras 

(SOT 4). Ao se depararem com possíveis desafios (SOT 4), novas 

avaliações/reflexões (SOT 2) foram efetuadas e novas soluções 

realizadas/propostas (SOT 5), sendo designadas determinadas 

tarefas/atividades aos alunos-professores (SOT 11) cujo desenvolvimento 

foi possibilitado/facilitado pela escolha de determinados recursos para o 

agir – instrumentos didático-pedagógicos (SOT 12). A maioria das 

formadoras (71,42%) optou por apresentar não exclusivamente as suas 

avaliações/pessoais, mas igualmente as avaliações sobre o trabalho 

educacional na voz de outrem (SOT 3), demonstrando a relevância destas no 

exercício da docência. Novos desafios (SOT 4) emergem a partir das 

colocações/vozes desses “outros personagens” (SOT 3), realimentando esse 

ciclo contínuo do trabalho das formadoras (avaliação e/ou 

reflexão/ação/desafio...). Diante desse ciclo, pouco mais da metade das 

formadoras (57,14%) trata, em seus relatos de experiência reflexivos, 

também de seus sentimentos em relação ao trabalho realizado (SOT 1), 

podendo estes serem de satisfação ou de frustração. 
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Figura 1 – Cadeia de SOT mobilizados nos sete (7) relatos de experiência 
reflexivos 

 
Fonte: As autoras. 

Nota: Elaborado a partir de dados gerados por meio dos relatos de experiência 
reflexivos.  

 

De forma geral, esse levantamento de SOT nos textos produzidos 

pelas formadoras acerca de seu trabalho no contexto de formação inicial 

de professores de Letras Inglês, confirmou elementos constitutivos do 

trabalho do professor propostos por Machado (2007), juntamente com o 

precursor da perspectiva do ISD – Bronckart (1999/2003/2007/2009; 

2004) e com estudiosos das Ciências do Trabalho – Clot (1999/2006) e 

Amigues (2004). Os SOT desenvolvidos no coletivo dos sete (7) textos 

revelaram a complexidade do trabalho docente como uma atividade 

situada,  sobretudo, pelas menções de mudanças de procedimentos ou de 

atividades/instrumentos didático-pedagógicos (SOT 5 – STT5B2), tanto 

pessoal (SOT 1) quanto impessoal, prefigurada (SOT 9), instrumentada 

(SOT 12), interacional (SOT 4/SOT 5), interpessoal (SOT 5), conflituosa 

(SOT 1 e SOT 4) e que pode ser fonte de aprendizagem, considerando-se as 

(re)ações desencadeadas (SOT 5).   

O levantamento dos SOT mais mencionados apontou, ainda, que tais 

elementos constitutivos do trabalho educacional seriam constantemente 

perpassados por reflexões/avaliações. Assim, foi possível perceber que as 

formadoras exercem seu trabalho inseridas em uma rede de relações 
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sociais que acontecem dentro de um determinado contexto sócio-histórico, 

bem como de um sistema educacional e de um sistema de ensino 

específicos (determinantes externos de seu trabalho educacional – plano 

motivacional, conforme Bronckart e Machado, 2004) e que, ao optar por 

determinados instrumentos para organizar um meio que possibilitasse a 

aprendizagem de conteúdos disciplinares e capacidades docentes (plano 

intencional e recursos para o agir – Bronckart e Machado, 2004), seu 

trabalho passa por uma autoavaliação constante, assim como pela 

avaliação de outrem (reiterando as relações sociais), gerando, por vezes, 

diante das dificuldades ocorridas, a necessidade de (re)direcionar o 

processo de ensino/aprendizagem tornando-se o trabalho educacional 

esse circuito permanente. Tal ciclo está estreitamente relacionado ao 

movimento em espiral proposto por Vygotsky (1989) no processo de 

desenvolvimento do indivíduo e ao materialismo histórico-dialético de 

Marx. Isso porque as formadoras, ao tentarem realizar seu trabalho, 

encontram barreiras (contradições) que as fazem retroceder para refletir 

no sentido de compreender as adversidades e, ao mesmo tempo, de 

pensar em ações para transpô-las.   

 

3.4.3 Avaliações sobre o trabalho educacional na voz das 

formadoras: enfocando os STT do SOT 2 

No SOT 2 – Avaliações sobre o trabalho educacional na voz das 

formadoras – foram mobilizados sete (7) STT relativos a avaliações tecidas 

pelas formadoras sobre o desenvolvimento de seu próprio trabalho 

educacional, conforme sintetizamos no Quadro 4.  

 

Quadro 4 – Categorização de STT do SOT 2 em grupos e subgrupos, respectivas 
codificações, quantidades totais e percentuais coletivos de menções 

 
Fonte: As autoras. 

Nota: Elaborado a partir dos dados gerados pelos relatos de experiência reflexivos. 
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Como pode ser observado no Quadro 4, as avaliações das 

formadoras foram segmentadas em sete (7) STT e por nós distribuídas em 

dois grupos maiores: avaliações negativas e avaliações positivas. Dentre as 

avaliações de cunho ora negativo (STT 2A1, 2A2), ora positivo (STT 2A3, 

2A4), encontram-se aquelas relacionadas no subgrupo A, ou seja, aquelas 

associadas aos resultados dos procedimentos e/ou instrumentos 

utilizados pelas formadoras no desenvolvimento de seu trabalho 

educacional. Já as avaliações exclusivamente de cunho positivo referem-se 

aos subgrupos B, ou seja, ao trabalho da(s) formadora(s) de forma geral. 

Chamamos a atenção do leitor para a linha final horizontal que 

compõe o Quadro 4 no que concerne ao maior número de avaliações 

positivas (duas do subgrupo A adicionada a três do subgrupo B) em 

relação às negativas (apenas duas do subgrupo A). Nesse sentido, 

enfatizamos que as avaliações negativas, a princípio, ocorreram somente 

no Grupo A, ou seja, houve avaliações negativas apenas em relação aos 

resultados dos procedimentos e/ou instrumentos utilizados pelas 

formadoras. No entanto, no que se refere ao desenvolvimento ou à 

participação dos alunos-professores, se contrastarmos tais dados 

positivos expostos por meio dos STT do SOT 2 com o levantamento dos 

desafios mobilizados nos STT do SOT 4, conforme explicitado por Silva, 

Corrêa e Cristovão (2015), veremos que essa positividade (constatada por 

meio dos STT do SOT 2) é proveniente das avaliações finais das 

formadoras (STT do SOT 2 grupo B) mediante o trabalho desenvolvido ao 

longo da experiência.  

No Quadro 5, a seguir, retomamos os STT e códigos do SOT 4, já 

discutidos em Silva, Corrêa e Cristovão (2015), para melhor compreensão 

desse comparativo: 

 

Quadro 5 – STT pertencentes ao Grupo A do SOT 4 

 
Fonte: As autoras. 

Nota: Elaborado a partir dos dados gerados pelos relatos de experiência reflexivos. 
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Se considerarmos que os desafios e/ou dificuldades foram 

provenientes de “avaliações implícitas das formadoras” quanto às atitudes 

negativas dos alunos-professores (totalizando 9 STT: 4A1, 4A2, 4A3, 4A4, 

4A5, 4A6, 4A7,4A8, 4A9), ou ainda de deficiências de saberes mínimos por 

parte destes (totalizando 5 STT: 4Aa1, 4Aa2, 4Aa3, 4Aa4,4 Aa5), podemos 

contabilizar mais avaliações negativas do que positivas com relação aos 

STT do grupo B mobilizados no SOT 2 (totalizando 3 STT: 2B2, 2B5, 2B6). 

Assim, embora explicitamente as formadoras tenham mobilizado 

avaliações positivas sobre o coletivo de alunos-professores nos STT do 

SOT 2, implicitamente, ao refletir sobre os desafios de sua experiência e 

mobilizá-los nos STT do SOT 4, observamos pelo menos 14 aspectos 

negativos com relação a esse mesmo coletivo de alunos-professores 

enunciados/avaliados como fatores complicadores no desenvolvimento do 

trabalho educacional das formadoras, conforme já discorremos quando 

tratamos desses STT do SOT 4 em  Silva, Corrêa e Cristovão (2015). Dessa 

forma, à medida que elucidamos em nossa tese quando das análises dos 

STT do SOT 5, são as soluções/ações das formadoras que resultaram na 

mobilização dessas avaliações positivas dos alunos-professores nos STT 

do SOT 2. 

Retomando o levantamento apresentado no Quadro 5, ressaltamos 

que, embora 100% das formadoras tenha desenvolvido o SOT 2, os STT 

que o constituem pertencentes ao Grupo A – 

Atuação/procedimentos/instrumentos (considerando-se avaliações 

negativas e positivas) – são os únicos explorados pelo coletivo das 

formadoras, ficando o Grupo B com apenas 42,85% 

(Desenvolvimento/participação dos alunos-professores) de menções pelo 

corpo docente.  

Para facilitar o acompanhamento desses números totais e 

respectivos percentuais, e para possibilitar o acesso às codificações e 

categorizações dos STT, assim como às respectivas incidências e 

recorrências de STT tanto em nível individual quanto coletivo mobilizadas 

nos relatos das formadoras, apresentamos, em três quadros distintos, um 

melhor detalhamento do SOT 2 e seus sete (7) STT correspondentes.  

Assim, num primeiro momento, iniciamos a apresentação dos STT 

que constituem o Grupo 1 (avaliações positivas) e o Grupo 2, subgrupo 2A 

(avaliações negativas), ambos referentes aos resultados da 
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atuação/procedimentos/instrumentos utilizados pelas formadoras, 

conforme o Quadro 6, a seguir. 

 

Quadro 6 – Descrição de STT do SOT 2 dos grupos 1 e 2, subgrupo 2A, 
respectivas codificações, quantidades totais e percentuais coletivos de 

menções 

 
Fonte: As autoras. 

Nota: Elaborado a partir dos dados gerados pelos relatos de experiência reflexivos. 

 

Com base no levantamento exposto no Quadro 6, foi possível 

constatar com relação aos STT mobilizados no Grupo 1 (avaliações de 

cunho negativo) e no Grupo 2 (avaliações de cunho positivo) referentes ao 

Subgrupo 2A – avaliação de resultados de procedimentos e/ou 

instrumentos adotados pelas formadoras em sua experiência na turma em 

questão – que 28,57%, ou duas (2) formadoras (B e G), restringiram-se a 

esboçar apenas avaliações negativas ou parcialmente negativas e, por 

outro lado, mais da metade (4, ou 57,14%) das formadoras esboçou 

apenas avaliações totalmente positivas (formadoras C, D, F, H). Finalmente, 

a única formadora participante a mobilizar tanto avaliações de cunho 

negativo quanto positivo foi a formadora A (14,28%). 

Assim, em relação a esses dados, salientamos que avaliações 

negativas foram mobilizadas pelas formadoras A, B e G. que atuam em 

disciplinas cujo enfoque principal está no desenvolvimento de 
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competências/habilidades linguísticas em Língua Inglesa (LI) (Oficina de 

Leitura e Produção Escrita em LI, Gramática e Léxico de LI e Literaturas de 

LI – II, respectivamente). Esse fato reforça ainda mais o que já 

mencionamos em relação aos STT mobilizados no SOT 4 e que também 

serão reforçados nos STT do SOT 5, qual seja, a preocupação/o desafio de 

encontrar procedimentos e/ou instrumentos que auxiliem as formadoras 

a sanar as dificuldades/deficiências dos alunos professores no que 

concerne às suas habilidades linguísticas tanto na língua alvo (LI) quanto 

em LM, conforme excertos dos relatos de experiência reflexivos que 

transcrevemos a seguir: 

A: As a general feedback, including exam data and their productions I could 

verify the group’s low experience with reading, both in their own 

language and, even worse, in what comes to English. (Linhas 137 a 139 – 

relatos originais/APÊNDICE C1). 

B: E aí começaram as reclamações: você está falando tudo em inglês e não 

entendemos, você está explicando de um jeito que não entendemos […] 

(Linhas 5-6 – relatos originais/APÊNDICE C1). 

G: Além do nível linguístico do grupo ser muito baixo, o background em 

relação a poesia, a versificação e a análise poética é praticamente 

inexistente. (Linhas 22 a 23 – relatos originais/APÊNDICE C1). 

Esses excertos, provenientes dos relatos de experiência reflexivos 

das formadoras A, B e G, enfatizam a preocupação que desencadeou a 

busca de procedimentos e/ou instrumentos e, muitas vezes, a avaliação 

negativa de alguns dos resultados alcançados por meio das iniciativas 

suscitadas. 

Ainda contemplando os dados apresentados no Quadro 6, 

chamamos a atenção também para o fato de que dentre as sete (7) 

formadoras participantes, mais da metade (57,14%) avalia o seu próprio 

trabalho com um saldo totalmente positivo – as formadoras C, D, F e H, 

responsáveis, respectivamente, por ministrar as disciplinas de Introdução 

à Linguística, Literaturas de LI-I, Inclusão na Educação e Psicologia da 

Educação. Ou seja, se as avaliações negativas (Grupo 2A) são esboçadas 

por formadoras que em quase sua totalidade ministram disciplinas 
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voltadas para o desenvolvimento de competências linguísticas, as 

avaliações totalmente positivas, por outro lado, são evidenciadas por 

formadoras que atuam majoritariamente em disciplinas que enfatizam os 

saberes pedagógicos e/ou conceitos teóricos necessários à atividade 

docente (formadoras C, F e H, com exceção da formadora D). Nesse caso, 

defendemos que essa exceção (formadora D) pode ser atribuída ao 

contexto sociointeracional de produção dos textos, em virtude de a 

formadora D ser a única que, explicitamente, por meio do SOT 10 

(Expectativas pessoais), expõe a sua expectativa de compor futuramente o 

quadro de professoras efetivas que atuam no contexto investigado. É 

fundamental considerar, quanto ao contexto sociointeracional, que todas 

as outras formadoras a esboçar avaliações totalmente positivas referentes 

ao Grupo 2, Subgrupo 2A, são formadoras que estavam em seu primeiro 

ano de atuação na IES/I no momento de geração de dados, seja como 

colaboradoras (formadora H) ou como efetivas (formadoras C e F). 

Estabelecendo ainda uma confrontação entre tais avaliações 

mobilizadas pelos STT do SOT 2 e aquelas mobilizadas pela formadora F 

(no SOT 5/STT E1) e pela formadora D (no SOT 10, STT B), constatamos 

que ambas, além de avaliarem positivamente seu trabalho, também 

apontam que as melhorias/soluções para os desafios na formação inicial 

dos alunos-professores seriam resultado de atos externos e/ou 

institucionais, isto é, suas ações em prol da melhoria são diretamente 

dependentes de ações externas anteriores ao desenvolvimento de seu 

trabalho em sala de aula.  

A formadora F, em particular, parece evidenciar esse aspecto pela 

menção explícita mobilizada no STT 5E1 (aumento da carga horária da 

disciplina para maior e melhor aprofundamento das questões práticas), ou 

melhor, seu trabalho como formadora poderia ser melhor efetuado se 

houvesse um aumento da carga horária da disciplina para que ela pudesse 

desenvolver outras ações necessárias que não as já desenvolvidas na 

experiência relatada, conforme detalha Corrêa (2015) quando da 

apresentação dos STT dos SOT 5 (Soluções/ações frente aos desafios no 

desenvolvimento do trabalho educacional).  

Já a formadora D, implicitamente, também relaciona sua melhor 

atuação como formadora pela menção do STT 10B (SOT 10) no que se 

refere à expectativa da formadora em atuar em cursos de licenciatura em 
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disciplinas diretamente relacionadas à experiência e formação específicas. 

Portanto, para essa formadora, aparentemente caberia aos gestores do 

curso atribuir aulas conforme a formação e experiência dos professores 

para que uma formação inicial mais adequada fosse propiciada aos alunos-

professores.  

Saliento que não questionamos aqui o fato dessas questões quanto 

à matriz curricular (levantadas pela formadora F) ou institucionais 

(evidenciadas pela formadora D), no que se refere à distribuição das aulas 

a professores que possuem formação específica para atuarem na disciplina, 

não serem pontos que necessitem ser debatidos pelo coletivo de 

formadores em prol de uma formação inicial de professores mais 

compatível. Apenas deduzimos que as formadoras não atribuíram, às suas 

próprias ações, avaliações negativas devido a esse posicionamento 

preliminar. Assim, as formadoras D e F revelaram, por meio do STT 2A3 do 

SOT 2, estarem bastante satisfeitas com o resultado final dos 

procedimentos e/ou instrumentos por elas utilizados no processo de 

formação inicial dos alunos-professores mediante as circunstâncias 

impostas para o desenvolvimento de seu trabalho. 

Quanto à formadora C, é importante ressaltar que, embora ela 

tenha esboçado uma avaliação final totalmente positiva de seus 

procedimentos, tal qual as formadoras D, F e H, em contrapartida, essa 

formadora (C) também revela ter enfrentado, tanto quanto as 

formadoras A, B, E e G, a resistência dos alunos a seus procedimentos, 

conforme análises anteriormente apresentadas em relação ao SOT 4 – 

STT 4A1. Assim, entendemos que um momento para o 

compartilhamento de dificuldades/desafios e as respectivas “soluções” 

encontradas talvez pudessem auxiliar o corpo docente a traçar caminhos 

que facilitassem e/ou aprimorassem as ações já postas em prática ou 

ainda a serem desenvolvidas. 

Realizados os comentários sobre os STT pertencentes aos grupos 1 

e 2 Subgrupo 2A do SOT 2, passamos a abordar as avaliações tecidas pelas 

formadoras quanto ao Grupo 2, Subgrupo 2B, ou seja, sobre as avaliações 

positivas das formadoras sobre o seu trabalho frente ao desenvolvimento 

dos alunos-professores facilitado pela participação/interação.  
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Quadro 7 – Descrição de STT do SOT 2 do Grupo 2, Subgrupo 2B, 
respectivas codificações, quantidades totais e percentuais coletivos de 

menções 

 
Fonte: As autoras. 

Nota: Elaborado a partir dos dados gerados pelos relatos de experiência reflexivos. 

 

Nesse grupo, conforme exposto no Quadro 7, apenas 42,85% (as 

formadoras B, F e H) mencionou suas avaliações positivas. Percebemos, 

portanto, que essas três formadoras vinculam a avaliação positiva de seu 

trabalho ao grau de participação/interação dos alunos-professores (STT 

2B2), enquanto somente uma delas (formadora H) também reforça essa 

avaliação por meio da interação tanto entre ela e os alunos-professores 

quanto entre os próprios alunos (STT 2B5) e, ainda, pelo fato de os alunos 

terem conseguido estabelecer relações entre os conhecimentos teóricos 

abordados na disciplina e a prática (STT 2B6) ao realizarem as atividades 

delineadas para o desenvolvimento de capacidades docentes. Ressaltamos 

que essas mesmas formadoras (exceto a formadora B) não mobilizaram o 

STT 4A1 (Resistência/incompreensão dos alunos quanto aos 

procedimentos/instrumentos didáticos-pedagógicos adotados pela formadora) 

referente aos desafios enfrentados no desenvolvimento do trabalho 

educacional (SOT 4). Ou seja, parece que quando não houve resistências dos 

alunos-professores em relação aos procedimentos/atividades propostas 

pelas formadoras, a avaliação final do trabalho educacional foi positiva, pelo 

menos no que se refere a aspectos relativos ao desenvolvimento propiciado 

pela participação/interação em sala de aula. Consequentemente, concluímos 

que a resistência foi um fator impeditivo da maior participação/interação 

dos alunos. 
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Além disso, destacamos que exatamente a formadora B que, por um 

lado, expressou avaliações positivas quanto aos procedimentos utilizados 

em virtude da participação/interesse dos alunos (STT 2B2), por outro, 

também mobilizou o STT 4A1 (Resistência/incompreensão dos alunos 

quanto aos procedimentos/instrumentos didáticos-pedagógicos adotados 

pela formadora) no relato de experiência reflexivo, neutralizando, de certa 

forma, as avaliações favoráveis.  

Apesar da construção da imagem negativa dos alunos-professores 

ser mais marcada nos textos produzidos pela formadora B, ela é 

perceptível também em quase todos os relatos de experiência reflexivos 

por meio de escolhas lexicais que as formadoras fazem para referenciá-

los, seja pelas atitudes negativas de parte ou da maioria da turma, seja 

pela deficiência de saberes mínimos, ou por ambos os fatos, conforme já 

discorremos quando das análises dos STT 4A1, 4Aa1 e 4Aa2 referentes 

ao SOT 4. 

Assim, as formadoras parecem procurar evidenciar aos receptores 

destinatários que, à primeira vista, o trabalho educacional seria 

relativamente “fácil” de ser desenvolvido, mas à medida que se colocam 

em prática as prescrições é que verdadeiramente se conhecem os entraves 

do fazer educacional (STT do Grupo A do SOT 4). 

 

4. Considerações finais 

 

Tendo em vista o objetivo de ampliar a compreensão do trabalho 

de formadores por intermédio da análise de textos produzidos por 

professores formadores sobre o trabalho educacional, procuramos 

investigar, por meio da análise de relatos de experiência reflexivos 

produzidos por formadores, o(s) fato(s) marcante(s) de sua experiência 

no contexto investigado, assim como suas considerações/reflexões sobre 

possíveis alterações (ou a manutenção) de suas práticas. Com base no 

levantamento de doze SOT ou temas, pudemos identificar, em 100% dos 

relatos, as soluções/ações diante dos desafios no desenvolvimento do 

trabalho educacional. Outro SOT com 100% de menção referia-se às 

avaliações tanto positivas quanto negativas de algum(ns) aspecto(s) de 

seu trabalho.  
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Em relação às avaliações, percebemos, por um lado, que as 

avaliações negativas (Grupo 2A) eram abordadas por formadoras que 

trabalhavam com disciplinas de língua, ao passo que as avaliações 

positivas eram evidenciadas por formadoras que atuavam em disciplinas 

reconhecidas como de formação. Essa distinção nos levou a relacionar 

essa avaliação com o desafio/ a preocupação expresso(a) pelas 

participantes de encontrar procedimentos e/ou instrumentos que 

auxiliassem as formadoras a sanar as dificuldades/deficiências dos alunos 

professores no que se referia às suas habilidades linguísticas tanto na 

língua alvo (LI) quanto em LM. Essa relação nos remete a problematizar a 

formação construída por esses alunos ao longo da Educação Básica. 

Parece-nos crucial trabalhar em prol da qualidade da educação nos anos 

iniciais e anteriores ao Ensino Superior como condição para o 

desenvolvimento de competências profissionais pertinentes e relevantes 

para o exercício em seu métier.  

Por outro lado, as avaliações também deixam vislumbrar que os 

formadores concebem a formação como um caminho de mão dupla cuja 

fluidez demanda participação ativa de todas as partes, ou seja, da 

instituição; dos formadores; dos alunos; da esfera educacional no contexto 

local, regional e nacional; dos instrumentos mediadores e dos objetos de 

ensino e aprendizagem. Desse modo, nossa participação em uma atividade 

promove condições para a construção de sentidos por meio das ações 

linguageiras e das relações e interações com outrem.  Para isso, conforme 

defende Silva (2004), são necessárias atitudes de engajamento, 

problematização e conhecimento partilhado.  

Com base nessas atitudes necessárias e na reflexão proposta pela 

coletânea de abordar projetos políticos pedagógicos para os cursos de 

Letras, defendemos que estes devem promover espaços diversificados 

para a formação do professor, concebido como professor-pesquisador com 

atividades que atravessem o currículo proposto estabelecendo 

dialeticamente a relação teoria e prática, consoante ao que assevera Real 

(2012).  
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