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Resumo: 
 
Esta comunicação tem como objeto de estudo as práticas/estratégias utilizadas pelo docente 
para a elaboração de suas aulas tais como os Projetos de Letramento (PL), as Sequências 
Didáticas (SD) e as Práticas de Letramento (PTL). Temos, como objetivo geral, identificar 
quais procedimentos os caracterizam e/ou os diferenciam.  Para isso, como embasamento 
metodológico, nos pautaremos em autores como Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004); 
Kleiman (2005-2010; 2007); Tinoco (2008) e Nascimento e Zirondi (2009); e teórico, com 
estudiosos como Lev Vigotsky (1987; 1991), Mikhail Bakhtin (1997) e Jean-Paul Bronckart 
(1999), para a definição de como a aprendizagem é concebida dentro da 
concepçãosociointeracionista da linguagem, da apresentação do conceito de gêneros do 
discurso e gêneros de texto, respectivamente. Espera-se, com esse trabalho, apresentar ideias 
iniciais sobre como tais instrumentos podem ser utilizados como mecanismos de organização 
dos conteúdos e dos aspectos voltados para o ensino e a aprendizagem da língua/linguagem.  
Acreditamos, assim, que contribuiremos para um ensino da Língua Portuguesa, ou seja, 
aquele que desenvolva nos alunos capacidades em relação à leitura, à escrita e à oralidade. 
 
Palavras-chave: Instrumentos de ensino. Língua/linguagem. Trabalho docente. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como foco, apresentar ideias iniciais a respeito de 

diferentes instrumentos organizadores do trabalho docente, como os Projetos de Letramento, 

as Sequências Didáticas e as Práticas de Letramento (doravantes PL, SD e PTL, 

respectivamente). O que nos motivou a pensar em relação a esses instrumentos é o fato de 

que, devido à proximidade e sutilizas entre eles e as exigências para os diferentes contextos de 

ensino, há certa confusão entre os conceitos e a sua utilização para organizar a rotina 

pedagógica do professor. Espera-se, com esse trabalho, apresentar ideias iniciais sobre como 

tais instrumentos podem ser utilizados como mecanismos de organização dos conteúdos e dos 

aspectos voltados para o ensino e a aprendizagem da língua/linguagem.  Acreditamos, assim, 

que contribuiremos para um ensino da Língua Portuguesa, ou seja, aquele que desenvolva nos 

alunos capacidades em relação à leitura, à escrita e à oralidade. 

 

Partimos do pressuposto de que houve, nos últimos tempos, investimentos 

educacionais focados no desenvolvimento do trabalho do professor e a implantação de teorias 

e metodologias favorecedoras do fazer pedagógico. Ocorreu, assim, uma busca por 

transformar o ensino conteudístico, descontextualizado e desvinculado do mundo social por 

práticas reflexivas e significativas, exigindo uma nova postura do professor.  Essa mudança 

passou a realizar o ensino da escrita não mais como era até as décadas de 1960 e 1970, 

centrado nas classificações de palavras e orações, mas sim enxergando esse ensino da escrita 

como uma prática social. Desta forma, a partir de 1980, acontece uma ressignificação no 

ensino da língua escrita nas escolas brasileiras, privilegiando o uso de textos. Já no final da 

década de 1990, passou a ser sugerido ao docente que trabalhasse não apenas com textos, mas 

que estes estivessem inseridos no ensino de gêneros discursivos (TINOCO, 2008). 

 

Com a hipótese de serem os PL, as SD e as PTL instrumentos norteadores e 

organizadores do trabalho do professor em sala de aula, partimos dos seguintes 

questionamentos:O que seria os PL, as SD e as PTL? Como são organizados os PL, as SD e as 

PTL? A partir desses questionamentos, temos como objetivo geral identificar quais 

características e procedimentos caracterizam e/ou diferenciam tais instrumentos, a fim de 

compreendemos como podem ser organizadores e/ou ordenadores do trabalho docente. 
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1. A CONCEPÇÃO SOCIOINTERACIONISTA DA LINGUAGEM 

 

Esse estudo é norteado pela perspectiva sociointeracionista da linguagem. 

Portanto, partimos do fundador desta concepção, Lev Vigotsky (1987), que tinha como maior 

preocupação o desenvolvimento da consciência e do pensamento do indivíduo. Para o autor, 

tais desenvolvimentos só seriam possíveis através da interação social ocorrida por meio da 

linguagem, sendo esta a ferramenta básica para a construção de conhecimentos.  

 

Para Vigotsky (1987), a consciência se desenvolve através de 

conhecimentos, papéis e funções sociais que são internalizados por meio do convívio social. 

Desta forma, o autor menciona que o indivíduo não é como um receptáculo vazio, mas um 

sujeito interativo, capaz de constituir conhecimentos e se constituir a partir de relações intra e 

interpessoais107.   

 

Vigotsky investigou, assim como outros estudiosos da linguagem, como 

ocorre a formulação dos conceitos adquiridos pelo indivíduo. Essa investigação o levou a 

conclusões importantes como os conceitos cotidianos e os conceitos científicos. Segundo o 

autor, faz parte dos conceitos cotidianos, aqueles que a criança vai formulando, através da 

utilização da linguagem, durante seu processo de desenvolvimento, como, por exemplo, a 

nomeação de objetos e fatos presentes em sua vida diária.  Por outro lado, Vigotsky 

compreende como parte dos conceitos científicos, aqueles formados a partir de uma 

aprendizagem sistematizada, ou seja, a partir do momento em que a criança começa a fazer 

parte do ambiente escolar. Desta forma, o autor considera como parte desses conceitos, todos 

aqueles que derivam de um corpo articulado de conhecimento e que aparecem nas propostas 

curriculares, como fundamentais na organização de conteúdos a serem trabalhados com os 

alunos (VIGOTSKY, 1987). Consideramos que esses conceitos científicos podem ser 

melhores trabalhados caso o professor saiba discernir qual a maneira mais pertinente para 

abordá-los, levando em consideração fatores como a origem da instituição de ensino em que 

trabalha (ensino público ou privado), o tempo disponível para o desenvolvimento desse 

conceito, o nível escolar dos alunos (Ensino Fundamental I, II ou Ensino Médio), etc.  

                                                           
107 De acordo com o autor (1987), são consideradas como relações intrapessoais aquelas existentes no interior 

do próprio sujeito (a internalização e construção de conhecimentos); já as relações interpessoais são aquelas 

que se resultam a partir da interação com o meio e com o outro. 
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Vigotsky (1987) aborda que apesar da aprendizagem da criança fora do 

ambiente escolar - formulando conceitos cotidianos -ser importante para o seu 

desenvolvimento, a aprendizagem escolar possui um valor significativo, uma vez que produz 

algo fundamentalmente novo para o desenvolvimento do sujeito, pois é nesse ambiente, 

através do auxilio, explicação e colaboração dos professores, que o aluno chega à definição 

dos conceitos científicos e, através da realização das atividades escolares, pode se apropriar 

deles. Essas atividades, muito provavelmente, são propostas através do uso de diversos textos, 

inseridos em diferentes gêneros. Esses textos ou gêneros de textos tornam-se, desta forma, os 

responsáveis pela interação entre a criança, a aprendizagem e o trabalho do professor.  

 

Os conceitos de textos e gêneros são estudados por diferentes autores. Entre 

eles, podemos citar Mikhail Bakhtin (1997) e Jean-Paul Bronckart (1999), grandes estudiosos 

que se preocuparam em apresentar definições como os gêneros do discurso e os gêneros de 

texto. 

 

A primeira expressão, gêneros do discurso, foi adotada por Bakhtin (1997). 

Para o autor (1997, p.279), “todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que 

sejam, estão sempre relacionadas com a utilização da língua”. Essa utilização, efetuada 

através de enunciados (orais e escritos), sendo estes concretos e únicos, traz a língua/ 

linguagem como o produto dos integrantes das esferas da atividade humana.  Esses 

enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada uma dessas esferas, 

através da caracterização de três elementos: conteúdo temático, estilo verbal (abordando 

recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais) e construção composicional, que, ao se 

fundirem indissoluvelmente no todo do enunciado, são marcados pela especificidade de uma 

esfera de comunicação. 

 

De acordo com o autor, (p.279) “qualquer enunciado considerado 

isoladamente é, claro, individual, mas cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos 

relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos de gêneros do discurso”. 

 Ainda, segundo Bakhtin, a riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, uma 

vez que a variedade virtual da atividade humana é inesgotável e cada esfera dessa atividade 

comporta um repertório de gêneros do discurso que são diferenciados e ampliados à medida 

que a própria esfera se desenvolve e fica mais complexa. Desta forma, há uma 
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heterogeneidade nos gêneros do discurso (orais e escritos), pois estes incluem, 

indiferentemente, tanto os textos de produção oral - gêneros do discurso primários, 

considerados como simples - quanto os textos de produção escrita - gêneros do discurso 

secundários, considerados complexos. 

 

Enquanto Bakhtin (1997) compreende a utilização da língua através de 

diferentes gêneros do discurso, Bronckart (1999) apresenta duas noções também importantes: 

sobre os textos e os gêneros de texto. A noção de texto, para o autor “designa toda unidade de 

produção de linguagem que veicula uma mensagem linguisticamente organizada e que tende a 

produzir um efeito de coerência sobre o destinatário” (1999, p.71), podendo ser considerado 

como texto desde um romance e um artigo de jornal (textos escritos) até um diálogo familiar, 

uma exposição pedagógica ou um pedido de emprego (textos orais).  Desta forma, os textos 

são as diversas formas de realizações empíricas ocorridas em uma língua natural e articuladas 

a situações de comunicação muito diferentes (BRONCKART, 1999). 

 

Os gêneros de texto remetem justamente ao fato dos textos pertencerem a 

essa diversidade de situações de comunicação. Segundo Bronckart (1999, p.72), por existir 

uma diversidade de contextos sociais, foram criados diferentes modos de fazer textos ou 

diferentes espécies de textos, designando, dessa forma, todo o conjunto de textos que 

apresentem características comuns. Esse conjunto de textos, de acordo com o autor, seria os 

gêneros. Desta maneira, “qualquer espécie de texto pode atualmente ser designada em termos 

de gênero e que, portanto, todo exemplar de texto observável pode ser considerado como 

pertencentes a um determinado gênero”. (BRONCKART, 1999, p.73) 

 

2. METODOLOGIA 

 

Neste trabalho, abordamos um encaminhamento de caráter bibliográfico. 

Esse tipo de pesquisa aqui se justifica para cumprirmos com o objetivo de trazer as ideias 

iniciais em relação aos PL, as SD e as PTL, instrumentos considerados como 

organizadores/ordenadores do trabalho docente. Para isso, nos pautaremos em trabalhos 

realizadospor Dolz; Noverraz e Schneuwly (2004) a respeito do encaminhamento 

metodológico da SD; Kleiman (2005-2010; 2007) e Tinoco (2008) em relação aos elementos 
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caracterizadores de um PL; e em Freitas (2006) e Nascimento e Zirondi (2009) no que diz 

respeito às PTLs. 

 

3. OS INSTRUMENTOS DE ENSINO 

 

Começamos agora um segundo momento nesse trabalho: abordarmos o que 

seria (e quais os elementos) de cada um dos instrumentos de ensino que trazemos no título: os 

PL, as SD e as PTL. Mas, afinal, por que dizemos que são instrumentos? A resposta para essa 

questão está, justamente, na base teórica que apresentamos no início desse estudo: ao nos 

pautarmos na concepção sociointeracionista da linguagem, tivemos contato a alguns dos 

conceitos pertencentes – e postulados por Vigotsky (1987) – para a questão da aprendizagem. 

Um exemplo é a formulação dos conceitos científicos que, de acordo com o autor, acontece 

no ambiente escolar, através da apropriação das atividades escolares, muitas vezes propostas 

por meio do uso de textos.  Com isso, nos embasamos também em autores como Bakhtin 

(1997) e Bronckart (1999) com a finalidade de apresentarmos dois conceitos importantes no 

estudo de textos: os gêneros do discurso e os gêneros de texto. 

 

Schneuwly (2004) complementa os estudos de Vigotsky (1987) ao colocar 

os gêneros como instrumentos. Para o autor: 

 

 Os instrumentos encontram-se entre o indivíduo que age e o objeto sobre o qual ou 
a situação na qual ele age: eles determinam seu comportamento, guiam-no, afinam e 
diferenciam sua percepção da situação na qual ele é levado a agir. A intervenção do 
instrumento - objeto socialmente elaborado - nessa estrutura diferenciada dá à 
atividade uma certa forma; a transformação do instrumento transforma 
evidentemente as maneiras de nos comportamos numa situação (SCHNEUWLY, 
2004, p.23).  

 

Ao ser considerado dessa forma, os gêneros são vistos como objetos 

mediadores da comunicação entre os indivíduos, porém, só serão útil dessa maneira a partir 

do momento em que o sujeito apropriar-se deles (SCHNEUWLY, 2004). Isso justifica 

tratarmos os PL, as SD e as PTL como instrumentos, afinal, cada um deles necessita da 

abordagem de textos (ou gêneros de texto) para que o ensino seja realizado no ambiente 

escolar, ou em outras palavras, para que o professor possa organizar suas aulas. 

 

A seguir, tratemos as ideias iniciais sobre cada um desses instrumentos, 

assim como seus elementos caracterizadores. 
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3.1  Projetos de Letramento (PL) 

 

O termo PLse constitui como 

 

um conjunto de atividades que se origina de um interesse real na vida dos alunos e 
cuja realização envolve o uso da escrita, isto é, a leitura de textos que, de fato, 
circulam na sociedade e a produção de textos que serão realmente lidos, em um 
trabalho coletivo de alunos e professor, cada um segundo sua 
capacidade.(KLEIMAN, 2000  apud KLEIMAN, 2007, p.16). 

 

Desta maneira, pode-se dizer que os PL compreendem em modelos 

didáticos pautados no desenvolvimento de atividades de leitura e a escrita como finalidade 

uma prática social e, pode ser considerado como um instrumento organizador/ordenador do 

trabalho docente, principalmente, nas aulas de Língua Portuguesa.  

 

Pautar a leitura e a escrita como prática social significa não diferenciar essas 

atividades de outras situações fora do ambiente escolar, ou seja, deve envolver uma “atividade 

coletiva, com vários participantes que têm diferentes saberes e os mobilizam (em geral 

cooperativamente) segundo interesses, intenções e objetivos individuais e metas comuns” 

(KLEIMAN, 2007, p.5).  Portanto, para a autora, o professor que decidir elaborar suas aulas 

através do PL deverá ser capaz de avaliar e analisar o conteúdo a ser ensinado conforme o 

potencial dos alunos quanto à mobilização de conhecimentos, experiências, capacidades, 

estratégias, etc., de uso da língua escrita em que as práticas letradas proporcionam um modelo 

de uso de textos. E mais:  

 

a facilidade e a dificuldade de aprendizagem através desse instrumento de ensino, 
“não dependem apenas da relação letra-som, ou da presença ou ausência de dígrafos, 
encontros consonantais e outras “dificuldades ortográficas”, ou da presença de 
elementos coesivos mais, ou menos conhecidos do aluno. Dependem, sobretudo, do 
grau de familiaridade do aluno com os textos pertencentes aos gêneros mobilizados 
para comunicar-se em eventos que pressupõem essa prática. [...] Nessa perspectiva, 
os elementos pontuais “mais difíceis”, ensinados tardiamente na progressão 
tradicional, podem aparecer em qualquer etapa do processo, desde que sejam 
aprendidos dentro de um contexto significativo. (KLEIMAN, 2007, p. 7). 

 

Desta maneira, para Tinoco (2008, p.23), os PL buscam não apenas uma 

ressignificação da prática escolar, como também procura “entender a formação e a ação 

docente como faces de um mesmo processo, na qual a linguagem é entendida como contínua e 

resultante da ação e da reflexão da ação”. Assim, de acordo com a autora, o trabalho com a 

linguagem não apenas sobressai com a utilização desse instrumento como também ultrapassa 
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o enfoque textual dos projetos didáticos e pode ser capaz de propiciar, entre outras coisas: I) a 

prática de leitura e escrita como instrumentos poderosos para agir sobre o mundo; II) Um 

modelo didático cujo principio central seja um processo de ensino-aprendizagem como ação 

partilhada, democrática e significativa para a vida. 

 

3.2 Sequência Didática (SD) 

 

De acordo com Dolz; Noverraz e Schneuwly (2004, p.97), esse instrumento 

de ensino é visto como “[...] um conjunto de atividades escolares organizadas de maneira 

sistemática, em torno de um gênero oral ou escrito [...]”, cuja principal finalidade, segundo os 

autores, é a de ajudar o aluno no melhor domínio de um gênero de texto, permitindo-lhe, 

assim, uma maneira mais adequada de falar ou escrever em uma dada situação de 

comunicação.  A SD apresenta uma estrutura básica que compreende: uma apresentação da 

situação; primeira produção; módulos e a produção final. 

 

Além dessa estrutura básica, a SD deve contemplar as características do 

gênero selecionado para a elaboração desse material (ou seja, este deve ser norteado por um 

Modelo Didático de Gênero). Essas características deverão trazer informações como as 

análises dos contextos (histórico, de produção, circulação) e ao plano textual global do texto, 

abordando questões referentes à estrutura, aos mecanismos internos e aos mecanismos 

enunciativos do gênero em questão. 

 

Importante dizer que embora a elaboração de uma SD dependa da 

construção de um Modelo Didático de Gênero, este não vem pronto: o professor precisa 

elaborá-lo. Para isso, é necessário que o profissional reflita não apenas sobre as dimensões 

ensináveis como a complexidade utilizada para apresentar os elementos pertencentes ao 

gênero que norteia as atividades daquela SD. Desta forma, é preciso levar em consideração 

certos aspectos contextuais como, por exemplo, a série e a idade dos alunos que esse 

instrumento de ensino será desenvolvido. Assim, um mesmo gênero pode ser trabalhado em 

diferentes séries: basta o professor saber como adequar a SD para aquele determinado 

contexto. 
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3.3 Práticas de Letramento (PTL) 

 

Em uma perspectiva geral, uma PTL pode ser denominada como “os 

comportamentos exercidos pelos participantes num evento de letramento108, bem como as 

concepções sociais e culturais que o configuram, determinam sua interpretação e dão sentido 

aos usos da leitura e da escrita naquela particular situação.” (SOARES, 2003 apud FREITAS, 

2006, p.6).  Essas situações podem ser consideradas tanto aquelas vivenciadas em um 

contexto social, da vida cotidiana, quanto as que se inserem no âmbito escolar.  

 

Quando constitutiva desse último contexto, a PTL torna-se componente de 

um planejamento didático (NASCIMENTO; ZIRONDI, 2009), compreendendo critérios 

pedagógicos selecionados, objetivos pré-determinados, e que, ao se conduzir para uma 

atividade de avaliação, visa à aprendizagem (SOARES, 2003 apud FREITAS, 2006).  

Kleiman (2005-2010) denomina as PTLcomo “o conjunto de atividades que envolvem a 

língua escrita para alcançar um determinado objetivo numa determinada situação de 

comunicação, associadas aos saberes, às tecnologias e às competências necessárias para a sua 

realização”, considerando, desta maneira, como uma PTL, a alfabetização, uma vez que esta 

faz parte do conjunto de práticas sociais de uso da escrita da instituição escolar.  

 

Para Nascimento e Zirondi (2009), são consideradas como PTL as 

atividades que, incluídas no planejamento didático, propiciam o desenvolvimento de 

capacidades inerentes às propriedades de um gênero de texto (contextuais e de organização 

interna), sem deixar de lado às dificuldades apresentadas pelos alunos em relação ao sistema 

da escrita e à gramática.  Ou seja, diferente de uma SD – em que as atividades são elaboradas 

de forma sistemática para chegar à finalidade de propiciar o melhor domínio sobre um gênero 

de texto, como já dissemos – na PTL, as atividades acontecem de forma mais “isolada”, isto é, 

conforme a necessidade da turma para compreender a aprendizagem de um determinado 

conteúdo. 

 

3.4 Síntese dos aspectos caracterizadores dos instrumentos de trabalho  

                                                           
108O termo evento de letramento é entendido pela autoracomo “as situações em que a língua escrita é parte 

integrante da natureza da interação entre os participantes e de seus processos de interpretação, seja uma 

interação face a face, em que as pessoas interagem oralmente com a mediação da leitura ou da escrita, seja 

uma interação à distância, autor- leitor ou leitor-autor.”.  
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Quadro 1: Síntese dos elementos caracterizadores de cada instrumento de trabalho de acordo 

com diferentes autores. 

 

INSTRUMENTOS 

DE TRABALHO 

DOCENTE 

ELEMENTOS CARACTERIZADORES FUNÇÃO ORGANIZADORA 

 

 

 

PROJETO DE 

LETRAMENTO 

 

 

 

●Aulas centradas nos alunos; 
●Desenvolvimento de tarefas;  
●Resolução de problemas; 
●Interação entre agentes; 
●Aluno como sujeito do conhecimento; 
●Leitura e escrita como prática social; 
●Atividades contextualizadas; 
●Desterritorialização dos lugares de 
aprendizagem;  
● Tempo escolar;  
●Distribuição de tarefas; 
● Inserção em uma rede de comunicação; 
●Instrumentos e materiais simbólicos. 
 

Através desse conjunto de elementos, os PL 
são capazes de promover um ensino que venha 
considerar os interesses dos alunos (em 
relação à sociedade ou a aspectos de sua 
própria aprendizagem). Com esse objetivo, os 
PL podem trazer uma aproximação de 
diferentes áreas de conhecimento, além de 
“transformar objetos circulares como ‘escrever 
para aprender a escrever’ e ‘ler para aprender a 
ler’ em ler para compreender e aprender aquilo 
que foi relevante para o desenvolvimento e a 
realização do projeto”.  (KLEIMAN, 2000 
apud TINOCO, 2008, p. 162). 

 

 

SEQUENCIA 

DIDÁTICA 

 

 

 

● Apresentação da situação; 
● Produção inicial; 
● Módulos; 
●Produção final. 
 

A partir da apresentação de um problema de 
comunicação bem definido (com indicações 
sobre o gênero, sua produção e circulação), o 
professor solicita aos alunos uma produção 
inicial (oral ou escrita), com o intuito de 
verificar os conhecimentos prévios e pensar no 
que precisa ser ensinado para aquela turma a 
respeito do gênero escolhido. Elabora-se, desta 
forma, os módulos: conjunto de atividades 
propostas para suprir as dificuldades 
encontradas na primeira produção e chegar, 
assim, a uma boa produção final. Nesta última 
etapa, há uma dupla possibilidade: aos alunos, 
por em prática os conhecimentos adquiridos ao 
longo do processo do trabalho com a SD e, ao 
professor, a oportunidade de realizar uma 
avaliação somativa. (DOLZ; NOVERRAZ, 
SCHNEUWLY, 2004). 

 

PRÁTICA DE 

LETRAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

● Tema gerador; 
●Projeto de letramento/projeto didático; 
● Modelo Didático de Gênero; 
●SD; 
●Avaliação do processo. 
 

Após definir um o tema (ou gênero) gerador 
para as atividades, o professor precisa 
construir um projeto didático (pensando em 
como desenvolver e organizar os conteúdos e 
atividades, planejar o tempo que será gasto, 
etc.). A partir desse projeto, deve-se elaborar o 
Modelo Didático de gênero e, assim, decidir 
quais as dimensões (aspectos dos gêneros) 
ensináveis para os alunos. A partir da 
definição desses aspectos, deve ser 
“construída” e trabalhada a SD que melhor 
atende as necessidades da turma. Após todos 
esses movimentos, o professor poderá avaliar 
se seu planejamento trouxe o resultado que era 
esperado para aquela turma. (NASCIMENTO; 
ZIRONDI, 2009). 
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Através da síntese apresentada no quadro acima, podemos inferir que os 

conhecimentos prévios da turma, assim como um planejamento em relação ao tempo 

disponível para determinada aprendizagem, são fatores importantes para a elaboração desses 

instrumentos de ensino. Ao serem levados em consideração, esses fatores podem propiciar ao 

professor uma melhor organização em relação aos conteúdos e atividades necessárias para 

alcançar a finalidade que se tinha em mente ao propor a aprendizagem de diferentes 

conteúdos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Abordamos na introdução deste trabalho duas perguntas de pesquisa: “O 

que seria os PL, as SD e as PTL?” e “Como são organizados os PL, as SD e as PTL?”. 

Embora colocado aqui que os PL, as SD e as PTL podem se constituir, através de elementos 

diferenciados, como instrumentos importantes para a organização do trabalho do professor, 

ainda faltam análises mais apuradas para compreender como, na prática, esses instrumentos se 

configuram. 

 

Em nosso trabalho de conclusão de curso da Especialização em Língua 

Portuguesa, utilizaremos para nossa análise, PL, SD e PTL considerados por professores 

como instrumentos de trabalho com essa finalidade. Nossa discussão será em torno do 

conhecimento dos professores a respeito de como estruturam esses instrumentos e se 

realmente servem para atender aos seus propósitos pedagógicos. 

Esperamos, assim, contribuir para esclarecer esses aspectos e nortear as escolhas dos 

professores quanto ao instrumento que melhor atende as suas necessidades pedagógicas e que, 

desta forma, possam resultar em um ensino mais dinâmico, contextualizado e eficiente para a 

aprendizagem dos alunos. 
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