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RESUMO: Este artigo apresenta a síntese do projeto de intervenção intitulado “A troca de 
experiências do professor de língua inglesa nas atividades da formação continuada”, previstos 
em lei, para que o professor tenha a possibilidade de ampliar seus conhecimentos téorico-
metodológicos, desenvolvido no Colégio Estadual Professor Vidal Vanhoni, da cidade de 
Paranaguá. O objetivo deste trabalho é a troca de experiências entre professores de línguas do 
Colégio Estadual Professor Vidal Vanhoni com vistas à melhoria da qualidade de ensino. A 
metodologia empregada foi a pesquisa qualitativa de cunho etnográfico nas práticas formativas 
e pedagógicas, ocupando lugar de destaque nas atividades de formação continuada.  

Palavras-chave: Professor. Troca de experiências. Formação. Aprendizado. 

 

0. Introdução 

A formação profissional continuada dos professores da rede pública 

estadual paranaense está prevista para ocorrer no início e meio de todo ano, a 

qual deverá continuar no momento de atuação em sala de aula. A formação 

continuada tem por objetivo cooperar com as diferentes situações reais e 

cotidianas do ensino de Língua Inglesa, analisando os objetivos a serem 

alcançados e os conhecimentos construídos por professores e alunos. No 

Estado do Paraná, o ensino de língua estrangeira nas escolas públicas, e 

doravante consideraremos a língua inglesa dentro desse contexto, tem 

passado por iniciativas que visam à formação contínua de seus professores. 

Estas iniciativas buscam frequentemente o aprimoramento linguístico como 

principal forma de mudança no ensino da língua inglesa, ainda que a melhoria 

da aprendizagem da língua estrangeira dependa de outros fatores além da 

competência comunicativa do professor (PERIN, p. 113, 2003). 

Para uma melhor qualificação dos professores de Língua Inglesa, devem 

ser criadas oportunidades para o desenvolvimento de atividades necessárias 

para aprender e fazer uso com maior facilidade dos gêneros textuais 

trabalhados, tendo assim uma relação direta da vivência do 

professor/aluno/professor. Os gêneros podem ser estudados para uma melhor 

prática didático-pedagógica, contudo, ao inseri-los no contexto escolar, é 

necessário verificar se os professores docentes de Língua Inglesa têm 
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conhecimento prévio do assunto. Em muitas situações vemos que a base do 

conhecimento teórico dos professores da área é relevantemente escassa. 

Dessa forma, uma questão que sempre nos permeia é: fomos realmente 

preparados em nossa graduação para atuar como professores de Língua 

Inglesa?  

Para uma melhor qualificação dos professores de Língua Inglesa, devem 

também ser criadas oportunidades para o desenvolvimento de atividades 

necessárias para aprender e fazer uso com maior facilidade dos gêneros 

textuais trabalhados, tendo assim uma relação direta da vivência do 

professor/aluno/professor. Desse modo, a formação continuada tem por 

objetivo cooperar com diferentes situações reais e cotidianas do ensino da 

Língua Inglesa, analisando os objetivos a serem alcançados e os 

conhecimentos construídos por professores e alunos. 

Por outro lado, o trabalho com gêneros textuais é muito interessante, 

pois ao mesmo tempo que aparenta ser um assunto tão simples, mesmo torna-

se tão complexo a ponto de haver inúmeras discussões acerca do tema e ainda 

assim, sairmos com muitas interrogações em nossa mente. Ele é o ponto inicial 

mais instigante quando se quer trabalhar com a linguagem. Para tanto, é 

preciso que o estudo da linguagem seja valorizado, representado na memória 

do professor e do aluno pelos modelos cognitivos (contexto social, histórico e 

cultural). Desse modo, a importância dos gêneros textuais no trabalho do 

professor/aluno, permite que os mesmos aprendam trocando suas 

experiências, relatem atividades diversificadas, tornando-se necessário 

produzir e compreender a linguagem.  

Além disso, a importância de enfatizar a linguagem como prática social é 

algo muito reconhecido no ensino de uma língua estrangeira moderna, 

principalmente depois dos anos 90, quando os estudos sobre os gêneros 

tornaram-se mais divulgados no Brasil por meio dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1998), para o ensino de língua materna e de língua estrangeira. 

Elas precisam, portanto, ser entendidas como atividades sociais, histórica e 

ideologicamente constituídas, além de localmente situadas. Portanto, é 

necessário repensar as práticas de repetição ou de reprodução de modelos, e 

inserir o aluno em contextos reais do uso da Língua Estrangeira Moderna, 

voltada para os aspectos comunicativos da linguagem. 



Nesse contexto de se trabalhar a linguagem como prática social aponta 

para a construção de modelos didáticos de gêneros, a partir dos quais seja 

possível elaborar sequências didáticas que possibilitem a apropriação dos 

gêneros pelas crianças, sendo necessário o estudo das dimensões passíveis 

de serem ensinadas a respeito de cada gênero linguístico (SCHNEUWLY, 

DOLZ, 2010, p. 82). Assim sendo, o relato aqui apresentado visa contribuir de 

forma a despertar no professor a troca, a experiência do novo, das suas 

práticas sociais, das diferentes formas da linguagem, o despertar do medo 

pelas novidades, capacitando-os assim ao processo ensino-aprendizagem. 

Vários autores nos reportam a importância da utilização dos gêneros no 

ensino de línguas, e desse modo compete a nós, educadores e formadores de 

opiniões, a sua utilização como elementos facilitadores no processo de ensino-

aprendizagem da língua. 

Nessa perspectiva de constante atualização e aprofundamento teórico 

para a constante melhoria da prática docente, a formação continuada constitui-

se num processo essencial ao desenvolvimento, aperfeiçoamento ou 

capacitação de qualquer profissional, em especial o profissional de ensino. 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases – LDB (1996), em seu artigo 63, inciso III, 

determina que “os institutos superiores de educação manterão programas de 

formação continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis”. O 

artigo 67, inciso V, determina, ainda, que “os sistemas de ensino promoverão a 

valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes [...] período 

reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho”.  

Assim sendo, a formação continuada dos professores de Língua Inglesa 

aparece como meio de adequação dos mesmos à atualidade, buscando 

aperfeiçoar sua prática pedagógica e inseri-la às necessidades encontradas 

por professores e alunos. Desse modo, a questão que embasou o projeto aqui 

descrito foi: “De que forma as metodologias de gêneros textuais poderão 

auxiliar a formação continuada dos professores de Língua Inglesa?” 

Antes de descrevê-lo, abordarei a teoria que o embasa e, em sequência, 

apresentarei em detalhes o projeto “A troca de experiências do professor de 

língua inglesa nas atividades da formação continuada”, que foi trabalhado em 5 

momentos, aplicado em contraturno, contando com a participação de 6 



professores de línguas do estabelecimento de ensino, os quais contribuíram 

muito para o desenvolvimento do meu trabalho. 

 

1. Fundamentação Teórica 

Nesta seção abordarei o referencial teórico que embasa este artigo. Os 

gêneros textuais serão abordados na perspectiva de Cristóvão (2005) e Motta-

Roth (2001). Pauto-me em Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) e Cristóvão 

(2006) na abordagem referente às sequências didáticas. 

 

1.1 O Gênero Textual 

Da constante necessidade que o ser humano tem de comunicar-se e 

interagir com o outro, surgiram os gêneros textuais. Eles não podem ser 

numerados, pois variam muito e adaptam-se às necessidades dos falantes. 

Mesmo não podendo contá-los, é possível observar suas peculiaridades e 

identificá-los, reconhecendo-os em tantos outros gêneros. Dentre as 

características dos gêneros textuais apresentam tipos estáveis de enunciados, 

estruturas e conteúdos temáticos, os quais vem facilitar sua definição.  

Marcuschi (2008, p.159) os define da seguinte maneira: “os gêneros não 

são entidades formais, mas sim, entidades comunicativas em que predominam 

os aspectos relativos a funções, propósitos, ações e conteúdo”. Assim, é 

possível afirmar que em uma aula de Língua Inglesa, se o aluno for exposto a 

uma série de conhecimentos que envolvam os gêneros textuais, ele 

compreenderá o sentido que possui a leitura de um determinado texto, bem 

como sua função no meio social, pois quando escrevemos, o fazemos por um 

propósito maior, no intuito de enviar uma mensagem a um público-leitor, e 

tentar convencê-los com nossas ideias, ou simplesmente, repassar um 

determinado tipo de conhecimento.  

A comunicação é um fator poderoso no ensino por meio de gêneros 

textuais, pois inclui o meio social, a interação humana e não somente o ensino 

da língua como simples estrutura fixa e estável. Assim, percebe-se que a 

necessidade de se adquirir novos conhecimentos pedagógicos para o 

aprendizado e a partir disso, repassar esses conhecimentos aos alunos e 

colegas de profissão. O objetivo de se fazer a formação continuada é 



justamente o de construir um conhecimento da língua estrangeira a partir da 

realidade dos alunos e juntos, professor e aluno, construir o conhecimento em 

diversas situações vividas. Então, cabe a nós, professores, formar cidadãos 

críticos através do aprendizado, e é a partir dos gêneros textuais que 

percebemos que os alunos aproximam da realidade em que se encontram.  

Nesse sentido, Cristovão & Tamarozi (2007), afirmam que: “É para a 

socidade em que vive que ele precisa saber como usar os gêneros, tanto para 

se comunicar com seus conhecidos como com os desconhecidos, por exemplo, 

numa situação profissional”(p. 31). Assim como Meurer (2000): “transformar em 

um contexto destinado ao levantamento das muitas maneiras de manifestações 

orais e escritas. Tal tipo de prática poderá auxiliar os indivíduos a perceberem 

quem são e onde se encontram, como os textos funcionam ao conduzir a 

cultura atual e ao reconstituir culturas de outras épocas.” (p. 153). Desta forma, 

o ensino por meio dos gêneros dá ao aluno uma aprendizagem mais próxima 

da realidade em que vive. 

O professor de língua inglesa deveria possuir uma formação prioritária 

para as atividades reflexivas, segundo estudos realizados. Para Perrenoud, 

esta atividade reflexiva é exigida porque o professor deveria “construir suas 

próprias iniciativas” sobre sua prática para poder transformá-la. Por isso, o 

professor deveria estar em “estado de alerta permanente” (PERRENOUD, 

1999, p. 7). Assim podemos definir o papel do professor-formador quanto ao 

uso dos gêneros textuais. Eles são formados a partir do uso da linguagem, por 

isso tem papel fundamental nos recursos utilizados na linguagem, por vários 

tipos de indivíduos. Assim, a escola deve ofertar ao professor e ao aluno um 

contexto em que este possa servir de meio de conhecimentos e competências 

por meio de usos da linguagem para a realização de inúmeras atividades. O 

professor necessita da capacitação, entretanto, deve haver mais cursos de 

formação para que o mesmo esteja reciclando seu ensino-aprendizagem e 

assim, sucessivamente, repassando aos alunos em sua sala de aula.  

Assim sendo, a proposta desenvolvida por Dolz, Schnewly e Noverraz 

(2004), engloba relevantes aspetos na construção da escrita processual e foca 

num conjunto de atividades, visando o texto como unidade de ensino e os 

gêneros textuais visando-o como objeto do mesmo. 

 



 

1.2 O procedimento Sequência Didática 

O gênero textual é uma forma de articular as práticas pedagógicas da 

língua, sendo ele o organizador das sequências didáticas, agindo assim como 

instrumento de mediação no ensino-aprendizagem. Segundo Schneuwly 

(2006), a definição de sequência didática reportando-se ao ensino-

aprendizagem nas produções de textos, é a seguinte: “um conjunto de módulos 

escolares organizados sistematicamente em torno de uma atividade de 

linguagem dentro de um projeto de classe” (2006, p. 93). Sendo assim:  

O procedimento sequência didática é um conjunto de 
atividades pedagógicas organizadas, de maneira sistemática, 
com base em um gênero textual. Estas têm o objetivo de dar 
acesso aos alunos a práticas de linguagens tipificadas, ou seja, 
de ajudá-los a dominar os diversos gêneros textuais que 
permeiam nossa vida em sociedade, preparando-os para 
saberem usar a língua nas mais variadas situações sociais, 
oferecendo-lhes instrumentos eficazes para melhorar suas 
capacidades de ler e escrever (DOLZ, SCHNEUWLY & 
NOVERRAZ, 2006). 

Esse processo é enfatizado por um elemento muito bem discutido: o 

ensino dos gêneros textuais, surgindo aí as dificuldades e o problemas para a 

produção dos textos. As sequências didáticas e as outras formas de 

planificação constituem, como mencionados acima, o produto de uma 

restauração de um conteúdo temático já organizado na memória do agente-

produtor na forma de macroestruturas. Ora, a forma assumida por essa 

reorganização é claramente motivada pelas representações que esse agente 

tem das propriedades dos destinatários de seu texto, assim como do efeito que 

neles deseja produzir (BRONCKART, 1999, p. 233-234).  

Através dessa pauta, torna-se clara a sequência didática como processo 

essencial no ensino-aprendizagem da Língua, permitindo a interação entre 

vários elementos: professor – professor – texto (gênero textual), entendido 

como práticas sociais da escrita ou da fala (CRISTOVÃO, 2009, p. 305-344). 

 

1.3 O estudo do gênero 

Cristovão (2001, p.26) afirma que a sequência didática  



apresenta-se como um todo coerente de módulos de atividades com 
adaptabilidade em função das situações de comunicação e das 
classes, [...] definindo as capacidades de linguagem a serem 
desenvolvidas com o estudo do gênero. 

Na perspectiva de Bakhtin, a linguagem possibilita a construção social 

da realidade e a interação entre sujeitos. Essa linha de pensamento tem sido 

foco de estudos de muitos pesquisadores da área da Linguística Aplicada e 

despertado o interesse de professores que buscam entender as novas 

propostas para o ensino da Língua Portuguesa apresentadas pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. 

 Bakhtin estabeleceu uma renovação nos estudos linguísticos e literários 

do Ocidente, logo após suas ideias ultrapassarem as fronteiras da Rússia, a 

partir da década de 70. A partir de 1972, Bakhtin teve suas obras estudadas 

por pesquisadores, as quais tornarem-se referência para os estudos da 

linguagem em suas relações com a história, a cultura e a sociedade. Em 1999, 

Bakhtin afirmou que as relações entre linguagem e sociedade são 

indissociáveis. Para ele, as diversas esferas da atividade humana, 

compreendidas como domínios ideológicos, permitem entre si a produção, em 

cada esfera, de formas relativamente estáveis de enunciados, os quais 

denomina-se gêneros discursivos. 

Os gêneros surgem, portanto, como formas de comunicação, atendendo 

às necessidades de expressão do ser humano, sob influência do contexto 

histórico e social das diversas esferas da comunicação humana. Assim, nota-

se que os gêneros são dinâmicos e podem ser modificados com tempo, bem 

como podem surgir e diferenciar-se de uma região para outra. De acordo com 

Marcuschi (2005) não há comunicação que não seja feita através de algum 

gênero. Marcuschi (2005, p. 19) aponta ainda os gêneros textuais como 

“entidades sociodiscursivas e formas de ação social incontornáveis de qualquer 

situação comunicativa”.  

Assim, para acontecer essa interação, o professor precisa saber 

expressar-se em diferentes situações, portanto, deverá dominar os gêneros 

das diferentes esferas. Nesse sentido, Bakhtin (2000) afirma que os gêneros 

estão no dia a dia dos sujeitos falantes, os quais possuem um infindável 

repertório de gêneros, muitas vezes usados inconscientemente. Até mesmo 

nas conversas mais informais, por exemplo, o discurso é moldado pelo gênero.  



Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) propõem que no ensino de 

língua portuguesa estejam presentes os gêneros textuais, de maneira que: 

Nessa perspectiva, necessário contemplar, nas atividades de ensino, a 

diversidade de textos e gêneros, e não apenas em função de sua relevância 

social, mas também pelo fato de que textos pertencentes a diferentes gêneros 

são organizados de diferentes formas. A compreensão oral e escrita, bem 

como a produção oral e escrita de textos pertencentes a diversos gêneros, 

supõem o desenvolvimento de diversas capacidades que devem ser enfocadas 

nas situações de ensino. É preciso abandonar a crença na existência de um 

gênero prototípico que permitiria ensinar todos os gêneros em circulação social 

(BRASIL, 1998, p.23, 24). 

 

2. A troca de experiências do professor de língua inglesa nas atividades 

da formação continuada  

 

O Projeto de Intervenção Pedagógica denominado “Troca de 

experiências do professor de língua inglesa nas atividades da formação 

continuada”, foi desenvolvido de março a setembro de 2015, e contou com 6 

professores, sendo 4 de Língua Inglesa e 2 de Língua Portuguesa, sendo 2 

readaptados e 4 professores atuantes em sala de aula. Durante o primeiro ano 

de desenvolvimento de participação do PDE, foi confeccionado o Projeto de 

Intervenção Pedagógica e a Unidade Didática, os quais serviram de base para 

a Implementação do Projeto. Essa Implementação contou com 5 encontros 

aqui relatados: 

ENCONTRO 1: Como primeira abordagem, o texto “Sequências 

Didáticas para o oral e a escrita” ,de Dolz, Noverraz e Schneuwly, foi 

previamente distribuído pelo professor PDE e lido pelos professores 

envolvidos, visando à prática da construção dos sentidos. Estudou-se o 

trabalho da expressão oral e escrita a partir de um encaminhamento 

semelhante e diferenciado e trabalhou-se a questão norteadora. Muitos relatos 

foram produzidos para que a troca das experiências fosse quase completa. Os 

professores envolvidos deram uma grande contribuição, relatando atividades 

satisfatórias em sala de aula. 



ENCONTRO 2: No segundo momento, foram discutidas as questões 

sobre gêneros, abrindo-se a possibilidade da utilização de referências teóricas 

diversas, de diferentes estudos sobre o gênero a ser estudado. Foi feito o 

questionário sobre o significado de língua materna e língua estrangeira, 

enfatizando o desenvolvimento da aula, o significado de língua materna e 

língua estrangeira. Achei muito importante começar com a aplicação do 

questionário para poder conhecer as opiniões, dúvidas e ansiedades dos 

nossos colegas, para poder depois planejar o andamento do projeto. Sempre 

fui e sou a favor de reunir professores da mesma área para discutir, trocar 

ideias e refletir a prática pedagógica de cada um. Cada professor expôs suas 

dúvidas e sugestões , com certeza a nossa aprendizagem e a de nosso alunos 

será muito mais satisfatória.  

Ainda no segundo momento, foi trabalhada a língua por meio de uma 

Sequência Didática e de Gêneros Textuais. Nesse questionário enfatizou-se 

também o conflito da língua materna com uma língua estrangeira, pensando 

sobre o efeito que o processo de aprendizagem de uma língua estrangeira 

provoca no aprendiz, o qual, só constitui-se sujeito pela língua materna. 

ENCONTRO 3: No terceiro momento foi realizada a análise de um 

conjunto de textos, sempre embasando-se em Dolz, Noverraz & Schneuwly, 

levando-se em conta os seguintes elementos: 

a) as características da situação de produção;  

b) os conteúdos típicos do gênero;  

c) diferentes formas de mobilizar estes conteúdos;  

d) a construção composicional característica do gênero;  

e) características dos mecanismos de conexão; ainda neste momento 

serão acrescentados as atividades relacionadas às narrações, comparações, 

contrastes, conversas, discussões sobre textos a serem estudados.  

Neste momento, os professores trocaram suas experiências, deram vários 

títulos para as produções, fizeram oralmente os textos, ainda não completos, 

visando a situação real, com toda a riqueza de ideias, tendo o papel central 

como reguladora da sequência didática, entrando assim em conversas sobre 

as mais variadas situações de uma produção.  

ENCONTRO 4: No quarto momento foi trabalhada a concepção de 

gênero e suas perspectivas de encaminhamento em sala de aula através do 



texto de Bronckart & Costa-Hubes (2008): Elaboração do modelo didático de 

gênero e da sequência didática: uma perspectiva de trabalho com o gênero 

textual reportagem impressa em sala de aula. Foi discutido também o texto de 

Clarissa Jordão, 2006, ” O ensino de línguas estrangeiras – de código a 

discurso”, percebendo como nossas concepções de língua enquanto código 

interferem no ensino-aprendizagem.  

ENCONTRO 5: No quinto momento foi discutido o artigo “O gênero 

quarta capa no ensino de inglês “(2002), para dar possibilidades ao aluno, para 

que ele se constitua um cidadão consciente e crítico, sendo destinado à 

construção de um modelo didático do gênero; reconhecendo as dificuldades 

em trabalhar a produção textual , mesmo na língua materna, com base em 

diferentes gêneros feitos, relatos, conversas escritas e narrativas curtas, onde 

serão avaliados o envolvimento dos professores e a produção escrita 

(narrativa) dos mesmos.  

Depois de estudados todos os textos e embasado nos mesmos, os 

professores farão a troca das produções didáticas, com a análise das 

Sequências Didáticas, propondo as sugestões necessárias. Para a produção 

da sequência didática, deverão ser seguidos os itens apresentados abaixo:  

a) Apresentar a situação, expondo o problema de comunicação bem 

definido, a produção coletiva de um gênero oral e/ou escrito; 

b) Qual gênero será abordado;  

c) A que se dirige a produção (alunos, professores, comunidade, etc.);  

d) Quem participará da produção (se todos os envolvidos ou parte deles)  

e) Agora, responda novamente as questões do primeiro encontro, 

identificando-se em cada uma delas. O que mudou? Sua opinião continua a 

mesma? Você acha que melhorou? Por quê? 

 

1 CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Ao término da aplicação do projeto, constatou-se que a oferta da 

formação contínua destinada aos professores é insuficiente, não estando até o 

momento de aplicação deste projeto, explícita na legislação a quem cabe a 

responsabilidade (se ao governo, às universidades ou aos professores), como 

não existe uma clara definição, ela é conduzida de diferentes maneiras, 



interferindo assim na qualidade de ensino da Língua Inglesa na educação 

básica. 

Contudo, ainda que de oferta insuficiente, o professor sempre demonstra 

interesse, fazendo assim a troca de experiências nas atividades da Formação 

Continuada. É notório que trabalhar em conjunto e com a troca de 

experiências, traz resultados positivos e aperfeiçoa a prática pedagógica. Não 

somos seres isolados, mas sim, vivemos em uma sociedade e compartilhamos 

daquilo que é comum e, portanto, podemos dividir sonhos, atividades, 

dificuldades, experiências e analisarmos resultados positivos e viáveis em 

nosso trabalho, para juntos somarmos muito mais. 

Respondendo à questão norteadora: “De que forma as metodologias de 

gêneros textuais poderão auxiliar a formação continuada dos professores de 

Língua Inglesa?” chegou-se à seguinte conclusão de que a importância do 

estudo de gêneros para professores, sejam eles da rede municipal, estadual ou 

particular, está no fato de se produzir valores e nas formas de agir sócio-

historicamente situados. Isso está enfatizado quando citou-se Bronckart  

(1999), quando afirma que os gêneros textuais se textualizam de diferentes 

formas na esfera social, sendo assim, os conjuntos de textos (diferentes 

gêneros textuais), estudados na formação continuada, são de fundamental 

importância para enriquecer o profissional da educação, os quais contribuem 

para a aprendizagem profissional do mesmo.  

Sendo assim, meu trabalho de pesquisa propôs-se a estimular a reflexão 

a respeito do fazer pedagógico e sua ressignificação, por meio das trocas de 

experiências produzidas e relatadas pelos professores envolvidos. Ainda há 

muito para se estudar e qualificar-se. Deveríamos estabelecer metas para o 

estudo na formação continuada, mesmo sabendo que ela ainda não capacita 

adequadamente o professor para estudar e repassar o seu conhecimento sobre 

gêneros. Esse trabalho fez-me aprender muito mais, penso que as gerações 

futuras estabelecerão um elo muito forte entre o estudo e a prática.  
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