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¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás 

proclamado derecho de soñar? 

¿Qué tal si deliramos, por un ratito? 

Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia 

para adivinar otro mundo posible: 

El aire estará limpio de todo veneno que no venga 

de los miedos humanos y de las humanas pasiones; 

[…] 

Los políticos no creerán que a los pobres les 

encanta comer promesas; 

[…] 

Nadie será considerado héroe ni tonto por hacer 

lo que cree justo en lugar de hacer lo que más le 

conviene; 

El mundo ya no estará en guerra contra los pobres 

sino contra la pobreza; 

[…] 

Los niños de la calle no serán tratados como si 

fueran basura, porque no habrá niños de la calle; 

Los niños ricos no serán tratados como si fueran 

dinero, porque no habrá niños ricos; 

La educación no será el privilegio de quienes 

puedan pagarla; 

[…] 

La justicia y la libertad, hermanas siamesas 

condenadas a vivir separadas, volverán a 

juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda;  

[…] 

Seremos compatriotas y contemporáneos de todos 

los que tengan voluntad de justicia y voluntad de 

belleza, hayan nacido donde hayan nacido y hayan 

vivido cuando hayan vivido, sin que importen ni un 

poquito las fronteras del mapa o del tiempo; 

La perfección seguirá siendo el aburrido 

privilegio de los dioses. 

 

(GALEANO, 2015, p. 342-344) 



RESUMO 

 

Esta pesquisa objetiva explicar o processo de ensino e aprendizagem de Espanhol como Língua 

Estrangeira (E/LE) no contexto do ensino tecnológico de um Instituto Federal (IF) a partir da 

implementação do Ciclo de Ensino e Aprendizagem (CEA) da Pedagogia de Gêneros 

sistemicista. A fundamentação teórica que norteia esta reflexão está alicerçada na Linguística 

Sistêmico-Funcional (LSF), a qual entende que a linguagem constrói a experiência humana em 

uma relação dialógica e que os significados por ela semiotizados são trocados nas interações 

humanas por meio de textos, considerados ferramentas que os falantes usam para atingir seus 

propósitos comunicativos em sua comunidade. Nesse sentido, os principais conceitos 

mobilizados neste trabalho são os de linguagem como potencial de significado (HALLIDAY, 

2003 [1978]; HALLIDAY; MATTHISESSEN, 2004), de gêneros discursivos como processo 

social (MARTIN, 1985; 1992; 2007; 2009) e de ensino a partir de um ensino-aprendizagem 

baseado no estudo do texto (ROTHERY, 1989; ROSE; MARTIN, 2018). Este estudo doutoral, 

para construir sua interpretação da aula de E/LE, utiliza os procedimentos metodológicos da 

Pesquisa-Ação (THIOLLEN, 1989; MORIN, 2004; TRIPP, 2005). A coleta de dados ocorreu 

em 12 meses de trabalho de campo. Nesse período, gerou-se um corpus, que se constitui de 

diários de bordo, de registros visuais e em áudio da implementação do CEA e demais 

documentos pertinentes ao estudo. Os resultados parciais indicam que a utilização dessas 

estratégias didáticas oportunizou o debate sobre a área da Viticultura e Enologia, sobre sua 

relação com a identidade das regiões vitícolas e propiciou a construção de conhecimento sobre 

as características desse campo na Espanha, Argentina e Chile. Além disso, observou-se a 

expansão do estrato semântico dos aprendizes por meio do contato com elementos contextuais, 

léxico-gramaticais e fonográficos das degustações técnicas de vinho e dos demais gêneros 

discursivos trabalhados nas tarefas. Verificou-se, também, a ampliação do potencial de 

comportamento dos participantes-cooperados em E/LE, evidenciado pelo desenvolvimento de 

sua compreensão e produção escrita e oral no idioma. A contribuição da pesquisa para o ensino 

de E/LE em contextos técnicos consiste em uma abordagem baseada no trabalho explícito com 

as características contextuais e linguístico-discursivas implicadas nas práticas sociais dos 

indivíduos na sociedade.  

 

Palavras-chave: E/LE. Contexto tecnológico. Ciclo de ensino-aprendizagem. Pedagogia de 

Gêneros. Escola de Sydney. Linguística Sistêmico-Funcional. 



ABSTRACT 

 

This research aims to explain the process of teaching and learning Spanish as a Foreign 

Language (T/FL). The study analyzes Spanish as a foreign language (SFL) specific in the 

context of technological teaching at a Brazilian Federal Institute (FI) regarding the 

implementation of the Genre pedagogy approach’s Teaching and Learning Cycle (TLC). The 

theoretical foundation that guides this reflection is based on Systemic Functional Linguistics 

(SFL), which understands that language builds human experience in a dialogical relationship. 

The meanings that the language semiotizes are exchanged in human interactions through texts, 

considered tools that speakers use to achieve their communicative purposes in their community. 

In this sense, the main concepts mobilized in this research are language as a potential for 

meaning (HALLIDAY, 2003/1978; HALLIDAY; MATTHISESSEN, 2004), discursive genres 

as a social process (MARTIN, 1985, 1992, 2007, 2009) and language teaching based on the 

study of the text (ROTHERY, 1989; ROSE; MARTIN, 2018). This doctoral research uses the 

methodological procedures of Action Research (THIOLLEN, 1989; MORIN, 2004; TRIPP, 

2005) to build its interpretation of the teaching SFL. Data collection lasted 12 months of 

fieldwork. In this period, the corpus was generated, which consists of logbooks, visual and 

audio records of the TLC implementation and documents collection. The results indicate that 

the use of these didactic strategies enabled the debate on the Viticulture and Oenology area, on 

its relation with the identity of the wine-growing regions and provided the construction of 

knowledge about the characteristics of this field in Spain, Argentina and Chile. In addition, 

there was an expansion of the semantic stratum of the learners through their contact with the 

contextual, lexical-grammatical and phonographic elements of the technical wine tastings and 

other discursive genres worked on the tasks. In this sense, there was also an increase in the 

potential for behavior of the cooperative participants in learning and teaching SFL evidenced 

by the development of their understanding and written and oral production in the language. The 

contribution of this research to teaching SFL in technical contexts offered an approach based 

on explicit work with the contextual and linguistic-discursive characteristics involved in the 

social practices of individuals in society. 

 

Keywords: SFL. Technological context. Teaching and Learning Cycle. Genre pedagogy 

approach. Sydney Linguistic School. Systemic Functional Linguistics.  



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Estimativa da presença da Língua Inglesa e Espanhola na educação pública brasileira 

em 2015 .................................................................................................................................... 32 

Figura 2 – Reportagem sobre a Lei do Espanhol – abril de 2015 ............................................ 33 

Figura 3 – Protolinguagem (a) e linguagem em relação com seus entornos ecossocial e corporal 

(b) ............................................................................................................................................. 45 

Figura 4 – Os processos semióticos de logogênese, filogênese e ontogênese e sua relação no 

continuum de instanciação ........................................................................................................ 49 

Figura 5 – O texto e os sistemas que realiza............................................................................. 53 

Figura 6 – Estrutura semiótica e componentes funcionais ....................................................... 54 

Figura 7 – Contexto e linguagem estratificados ....................................................................... 56 

Figura 8 – Sistema de IDEAÇÃO .................................................................................................. 58 

Figura 9 – Subsistema de relações taxonômicas ...................................................................... 59 

Figura 10 – Modelo nuclear da experiência como atividade .................................................... 60 

Figura 11 – Relações nucleares na oração ................................................................................ 62 

Figura 12 – Sequência de atividades ........................................................................................ 63 

Figura 13 – Realização léxico-gramatical da APRECIAÇÃO ......................................................... 68 

Figura 14 – Sistema de temas ................................................................................................... 70 

Figura 15 – Método de desenvolvimento e ondas informacionais ........................................... 72 

Figura 16 – Pedestres cruzando a rua: sistemas de luzes ......................................................... 78 

Figura 17 – Contexto estratificado e gênero ............................................................................. 80 

Figura 18 – Tipologia de gêneros ............................................................................................. 86 

Figura 19 – Topologia de gêneros ............................................................................................ 86 

Figura 20 – O dispositivo pedagógico e suas estruturas ........................................................... 93 

Figura 21 – Cinco elementos de uma atividade de aprendizagem ........................................... 99 

Figura 22 – Míveis de leitura e língua em contexto ............................................................... 100 

Figura 23 – Ciclo de ensino e aprendizagem do R2L............................................................. 102 

Figura 24 – Ciclo de ensino e aprendizagem: Nível 01 .......................................................... 103 

Figura 25 – Ciclo de ensino e aprendizagem: Nível 02 .......................................................... 105 

Figura 26 – Ciclo de ensino e aprendizagem R2L: Nível 03.................................................. 108 

Figura 27 – Rede Federal de Educação até 2002 e em 2016 .................................................. 114 

Figura 28 – Organização curricular do Curso Técnico em Viticultura e Enologia ................ 119 

Figura 29 – Espiral de operacionalização da Pesquisa-Ação em sala de aula ........................ 131 



Figura 30 – A Pesquisa-Ação em sala de aula ....................................................................... 133 

Figura 31 – Relações nucleares T01 – vinho argentino (Excerto 02) .................................... 148 

Figura 32 – Relações taxonômicas e nucleares do T01 – vinho argentino............................. 149 

Figura 33 – Sequência de atividades do T01 – vinho argentino ............................................. 151 

Figura 34 – Relações nucleares T02 – vinho chileno ............................................................. 155 

Figura 35 – Relações taxonômicas e nucleares do T02 – vinho chileno ................................ 156 

Figura 36 – Sequência de atividades T02 – vinho chileno ..................................................... 158 

Figura 37 – Relações nucleares T03 – vinho espanhol .......................................................... 163 

Figura 38 – Taxonomia e relações nucleares T03 – vinho espanhol ...................................... 164 

Figura 39 – CEA para o ensino de E/LE em contexto tecnológico ........................................ 193 

Figura 40 – Fragmento de atividade de construção do campo ............................................... 200 

Figura 41 – Fisposição da sala de aula no momento da sistematização ................................. 230 

Figura 42 – Resultado da sistematização do estudo da degustação técnica de vinho ............ 230 

Figura 43 – Laboratório de informática .................................................................................. 231 

Figura 44 – Edição dos textos................................................................................................. 233 

 

 

 

 

 

 

 

  



LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Política linguística e a presença do E/LE nas escolas brasileiras .......................... 29 

Quadro 2 – Sistema verbal do modo indicativo, aspecto perfeito da Língua Espanhola ......... 47 

Quadro 3 – Tipos de APRECIAÇÃO ............................................................................................... 67 

Quadro 4 – Símbolos utilizados para descrever a estrutura esquemática ................................. 84 

Quadro 5 – Gênero, famílias, propósito, etapas e fases ............................................................ 87 

Quadro 6 – Planejamento da leitura detalhada ....................................................................... 105 

Quadro 7 – Modelo pedagógico proposto por Moyano (2007) .............................................. 112 

Quadro 8 – Níveis e modalidades de ensino dos institutos federais ....................................... 117 

Quadro 9 – Programa curricular da disciplina do segundo ano do eixo profissionalizante de 

Enologia II .............................................................................................................................. 120 

Quadro 10 – Nota metodológica 01 – Os participantes se escolhem ..................................... 141 

Quadro 11 – Relações taxonômicas da entidade vinho T01 – vinho argentino ..................... 146 

Quadro 12 – Subsistema de apreciação T01 – vinho argentino ............................................. 152 

Quadro 13 – Relações taxonômicas da entidade vinho T02 – vinho chileno ......................... 154 

Quadro 14 – Subsistema de APRECIAÇÃO T02 – vinho chileno ................................................. 160 

Quadro 15 – Relações taxonômicas da entidade vinho T03 – vinho espanhol ...................... 162 

Quadro 16 – Subsistema de APRECIAÇÃO T03 – vinho espanhol .............................................. 166 

Quadro 17 – Campo das degustações técnicas de vinho ........................................................ 168 

Quadro 18 – Papel das degustações técnicas de vinho ........................................................... 169 

Quadro 19 – Modo das degustações técnicas de vinho .......................................................... 171 

Quadro 20 – Etapas da degustação técnica de vinho .............................................................. 172 

Quadro 21 – Fases da degustação técnica de vinho ............................................................... 173 

Quadro 22 – Fase boas-vindas ................................................................................................ 174 

Quadro 23 – Fase apresentação do produto ............................................................................ 175 

Quadro 24 – Fase zona vitivinícola ........................................................................................ 177 

Quadro 25 – Fase composição do vinho ................................................................................. 178 

Quadro 26 – Fase vinícola produtora ..................................................................................... 179 

Quadro 27 – Fase: análise sensorial visual ............................................................................. 181 

Quadro 28 – Fase: análise sensorial olfativa e gustativa ........................................................ 183 

Quadro 29 – Etapa harmonização ........................................................................................... 185 

Quadro 30 – Etapa despedida ................................................................................................. 186 

Quadro 31 – Gêneros do IFSG, família das reações a textos ................................................. 188 



Quadro 32 – Tema, problematização e objetivos práticos para início do desenvolvimento da 

Pesquisa-Ação ........................................................................................................................ 190 

Quadro 33 – Resumo das aulas após a construção da Pesquisa-Ação.................................... 191 

Quadro 34 – Nota de observação 01 – O humor dos alunos e o andamento da aula.............. 203 

Quadro 35 – Nota da observação 02 – A timidez superada pelo envolvimento na estratégia 

pedagógica .............................................................................................................................. 205 

Quadro 36 – Nota de observação 03 – A mostra técnico-científica e o estado dos alunos .... 207 

Quadro 37 – Nota de observação 04 – Os alunos após a MTC .............................................. 209 

Quadro 38 – Estudo do contexto ............................................................................................ 211 

Quadro 39 – Investigando as etapas da degustação técnica de vinho .................................... 214 

Quadro 40 – Nota de observação 05 – Risos da verdade ....................................................... 216 

Quadro 41 – Texto 01 – vinho argentino – folha de trabalho dos alunos............................... 217 

Quadro 42 – Nota de observação 06 – O silêncio grita .......................................................... 228 

Quadro 43 – Nota de observação 07 – Recontextualização do conhecimento ....................... 232 

Quadro 44 – Objetivos específicos antes e depois da fase exploratória ................................. 242 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



SUMÁRIO  

 

1 A UTOPIA ESTÁ NO HORIZONTE: INTRODUÇÃO.................................................. 18 

2 OS SAPATOS UTILIZADOS PARA CAMINHAR: O ENSINO DE LÍNGUA 

ESPANHOLA E A LÍNGUÍSTICA SISTÊMICO-FUNCIONAL ..................................... 27 

2.1 DE QUAL UTOPIA ESTAMOS FALANDO? – O ENSINO DE E/LE NO BRASIL ........ 27 

2.1.1 O lugar do E/LE no sistema educativo brasileiro: ascensão e queda ....................... 28 

2.1.2 O papel do E/LE no Ensino Médio .............................................................................. 36 

2.2 A PERSPECTIVA TEÓRICA DA LSF E SUAS IMPLICAÇÕES PARA O ENSINO DE 

LÍNGUAS ................................................................................................................................. 41 

2.2.1 A arquitetura da linguagem ......................................................................................... 41 

2.2.1.1 As metafunções e o sistema semântico-discursivo ....................................................... 55 

2.2.1.2 IDEAÇÃO: a representação da experiência ....................................................................... 58 

2.2.1.3 AVALIATIVIDADE: a avaliação da experiência ................................................................... 65 

2.2.1.4 PERIODICIDADE: fluxo de informação e estrutura esquemática ........................................ 69 

3 OS SAPATOS UTILIZADOS PARA CAMINHAR: PEDAGOGIA DE GÊNEROS – 

ORIGEM, DESENVOLVIMENTO E PROPOSTA PEDAGÓGICA .............................. 76 

3.1 A PEDAGOGIA DE GÊNEROS: ORIGEM E FUNDAMENTOS TEÓRICOS ................ 76 

3.1.1 A noção de gênero da Escola de Sydney ...................................................................... 77 

3.1.2 A influência da sociologia da linguagem de Basil Bernstein na Pedagogia de Gêneros 

da Escola de Sydney ............................................................................................................... 89 

3.2 A PROPOSTA DIDÁTICA DA PEDAGOGIA DE GÊNEROS: O CICLO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM (CEA) ....................................................................................................... 96 

3.2.1 A proposta pedagógica aprender para escrever, ler para aprender ......................... 98 

3.2.2 O Ciclo Pedagógico em Ler para aprender ............................................................... 101 

3.2.2.1 Nível 01 – Círculo externo: preparação para a leitura, construção conjunta e escrita 

independente ........................................................................................................................... 102 

3.2.2.2 Nível 02 – Círculo intermediário: leitura detalhada, reescrita conjunta e reescrita 

individual ................................................................................................................................ 104 

3.2.2.3 Nível 03 – Círculo interno: construção de orações, ortografia e escrita de orações... 108 

3.2.2.4 A reorganização do CEA para o ensino de disciplinas técnicas ................................. 110 

4 COMEÇANDO A CAMINHAR: CONTEXTUALIZAÇÃO E METODOLOGIA DE 

PESQUISA ............................................................................................................................ 113 

4.1 O HORIZONTE: CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA ......................................... 113 



4.1.1 Institutos Federais: características gerais, estrutura e proposta político-pedagógica

 ................................................................................................................................................ 113 

4.1.2 O Instituto Federal da Serra Gaúcha e o perfil dos colaboradores: nosso contexto de 

ação ........................................................................................................................................ 117 

4.2 O CAMINHO DE ESCOLHA DA METODOLOGIA DE PESQUISA: A RELAÇÃO 

ENTRE A PESQUISA-AÇÃO E O CONCEITO DE CIÊNCIA ............................................ 121 

4.2.1 A decisão por uma abordagem qualitativa da pesquisa ........................................... 123 

4.3 O CAMINHO METODOLÓGICO TRILHADO RUMO À UTOPIA: A PESQUISA-AÇÃO

 ................................................................................................................................................ 126 

4.3.1 Pesquisa-Ação na escola: características do modelo e passos para a sua realização

 ................................................................................................................................................ 130 

4.4 CAMINHANDO RUMO À UTOPIA: PLANEJAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO E 

FERRAMENTAS PARA A GERAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS ................................... 133 

4.4.1 Fase exploratória: reconhecimento do campo, escolha dos colaboradores e 

identificação do objeto da ação a ser concretizada ............................................................ 139 

4.4.2 Fase de ação/reflexão e fase de divulgação: planejamento, implementação do CEA e 

divulgação das mudanças empreendidas ............................................................................ 143 

5 O CAMINHO TRILHADO: A DEGUSTAÇÃO TÉCNICA DE VINHO ................... 144 

5.1 A EXPERIÊNCIA DE DEGUSTAÇÃO TÉCNICA DE UM VINHO ............................. 144 

5.1.1 Análise semântico-discursiva T01 – vinho argentino ............................................... 145 

5.1.2 Análise semântico-discursiva T02 – vinho chileno ................................................... 153 

5.1.3 Análise semântico-discursivo T03 – vinho espanhol ................................................ 161 

5.2 O REGISTRO DAS DEGUSTAÇÕES TÉCNICAS DE VINHO..................................... 167 

5.3 A ESTRUTURA ESQUEMÁTICA DAS DEGUSTAÇÕES TÉCNICAS DE VINHO: T01 

– VINHO ARGENTINO ........................................................................................................ 172 

5.3.1 Etapa contextualização................................................................................................ 174 

5.3.2 Etapa descrição do produto ........................................................................................ 176 

5.3.3 Etapa avaliação ............................................................................................................ 181 

5.3.4 Etapa harmonização .................................................................................................... 185 

5.3.5 Etapa despedida ........................................................................................................... 186 

6 O CAMINHO TRILHADO: ANÁLISE E DISCUSSÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO 

CEA ........................................................................................................................................ 189 

6.1 PLANEJAMENTO INICIAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CEA ............................. 189 



6.2 O CEA PARA O ENSINO DE E/LE EM CONTEXTO TECNOLÓGICO E SUA 

IMPLEMENTAÇÃO ............................................................................................................. 192 

6.2.1 Nível 00 – Negociação do campo e determinação do contexto ................................. 197 

6.2.1.1 Negociação do campo: vídeo, imagens e soneto ........................................................ 197 

6.2.1.2 Determinação do contexto: reportagens sobre o lugar do vinho na Espanha, na Argentina 

e no Chile ................................................................................................................................ 202 

6.2.2 Nível 01 – Preparação para a ação ............................................................................. 208 

6.2.2.1 Análise do contexto e desconstrução do T01 – vinho argentino ................................ 208 

6.2.2.2 Análise do contexto e desconstrução do T02 – vinho chileno ................................... 222 

6.2.2.3 Análise do contexto e desconstrução do T03 – vinho espanhol ................................. 226 

6.2.3 Nível 01 – Planejamento e construção dos exemplares genéricos ........................... 231 

6.2.4 Nível 01 – Edição das produções textuais e sua publicação ..................................... 232 

6.3 AS NOTAS DE OBSERVAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO CEA ............................ 234 

7 O DIREITO AO DELÍRIO: CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................... 239 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 249 

APÊNDICE A – T02 – VINHO CHILENO ....................................................................... 266 

APÊNDICE B – T03 – VINHO ESPANHOL .................................................................... 269 

APÊNDICE C – ESTRUTURA ESQUEMÁTICA T01 – VINHO ARGENTINO ......... 271 

APÊNDICE D – PERGUNTAS SOBRE AS REPORTAGENS ....................................... 273 

APÊNDICE E – ESTUDO DO CONTEXTO T02 – VINHO CHILENO ....................... 276 

APÊNDICE F – TAREFA T03 – VINHO ESPANHOL ................................................... 277 

APÊNDICE G – RELAÇÕES TAXONÔMICAS DA ENTIDADE VINHO – T01 – 

VINHO ARGENTINO (VERTICAL) ................................................................................ 279 

APÊNDICE H – RELAÇÕES TAXONÔMICAS DA ENTIDADE VINHO – T02 – 

VINHO CHILENO (VERTICAL) ...................................................................................... 280 

APÊNDICE I – RELAÇÕES TAXONÔMICAS DA ENTIDADE VINHO – T03 – VINHO 

ESPANHOL (VERTICAL) ................................................................................................. 281 

APÊNDICE J – CEA PARA O ENSINO DE E/LE EM CONTEXTO TECNOLÓGICO: 

VERSÃO COM NÍVEL 01 DETALHADO ....................................................................... 282 

ANEXO A – REDE DE SISTEMAS DE GÊNERO .......................................................... 283 

ANEXO B – AULA 01: NEGOCIAÇÃO DO CAMPO .................................................... 284 

ANEXO C – IMPORTÂNCIA DO VINHO PARA A COMUNIDADE LOCAL .......... 285 

ANEXO D – REPORTAGENS SOBRE O VINHO NA ESPANHA, CHILE E 

ARGENTINA ........................................................................................................................ 286 



ANEXO E – TERMO DE APROVAÇÃO DO CEP ......................................................... 291 

ANEXO F – DEGUSTAÇÕES TÉCNICAS DE VINHO PRODUZIDAS PELOS 

PARTICIPANTES-COLABORADORES ......................................................................... 292 

 

 



18 

 

1 A UTOPIA ESTÁ NO HORIZONTE: INTRODUÇÃO  

 
La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella 

se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos 

más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía?  

Para eso, sirve para caminar. 

 (Eduardo Galeano) 

 

Esta pesquisa aborda o ensino de Espanhol como Língua Estrangeira (E/LE) em um 

curso técnico de nível médio de um Instituto Federal de Educação e Tecnologia (IF). Essas 

instituições de ensino público e gratuito oferecem educação profissional e tecnológica (EPT) 

com o objetivo de desenvolver e fortalecer a zona em que se encontram pela oferta de cursos 

que atendam às demandas que surjam dessas localidades. Este estudo foi desenvolvido em um 

IF localizado em uma região da Serra Gaúcha identificada histórica e economicamente com o 

setor vitivinícola. Nesse contexto de importância da produção e comercialização da uva e do 

vinho, está inserido o curso Técnico em Viticultura e Enologia, locus da investigação desta tese. 

A utopia, relatada nas páginas deste trabalho, constitui-se em fazer com que a aula de E/LE 

responda às demandas da futura área de atuação técnica dos estudantes sem restringir-se a uma 

instrumentalização profissional; a construção de uma proposta pedagógica baseada na 

Pedagogia de Gêneros da Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) foi a direção tomada para 

caminhar rumo a esse horizonte.  

A opção pela utilização dos pressupostos da LSF para construir a ponte entre o ensino 

de E/LE e a escola tecnológica se deveu ao modo como essa teoria entende a função que a 

linguagem cumpre no desenvolvimento do indivíduo como ser social. Halliday (1978; 1993) 

defende que o processo de aprendizado dos seres humanos é inerentemente semiótico, pois 

construímos nossas experiências por meio dos elementos linguísticos. Nessa perspectiva, a 

língua é entendida como um recurso sociossemiótico mobilizado pelos falantes para interagir 

com outros falantes. Em diferentes momentos de sua reflexão sobre a natureza da linguagem e 

do aprendizado, Halliday (1976; 1978; 1992; 1993; 1994; 2003; 2006) afirma que aprender é 

apropriar-se de um sistema de significação cultural, seja no contexto cotidiano, seja no escolar. 

No dia a dia, é por meio desse sistema que a criança aprende inicialmente a nomear os elementos 

que lhe rodeiam e a interagir com seus cuidadores para solicitar um alimento, um brinquedo ou 

assentir e negar ações que lhe são solicitadas. À medida que seu desenvolvimento avança, é 

através da interação com o ambiente que ela descobre como comprar em um mercado, usar o 

transporte, ou seja, como viver em comunidade. Na escola, há uma mudança nas exigências de 

interação do aluno com o meio. Essa modificação se dá, pois o estudante avança nos anos 
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escolares e, consequentemente, os textos a que é exposto se afastam do discurso cotidiano, 

aprendido sem a necessidade de instrução formal. Cada área do conhecimento, como a História, 

a Matemática ou a Geografia, mobiliza a língua de uma maneira particular para expressar seu 

conhecimento. O aluno, na instituição escolar, é avaliado por sua capacidade de compreender e 

utilizar esses diferentes discursos. Em outras palavras, as diferentes atividades sociais que 

exercemos, sejam cotidianas, profissionais ou em instituições educacionais, se organizam a 

partir de construções discursivas específicas (MARTIN; ROSE, 2008; ROSE; MARTIN, 2012, 

2018).  

Umas das consequências de pautar-se nos pressupostos sistêmico-funcionais 

(HALLIDAY, 1978; 1993) é que o E/LE, nesta pesquisa doutoral, não se constitui como objeto 

a ser aprendido na escola, mas como sistema semiótico (cf. seção 2.2) pelo qual 

transformaremos as vivências educacionais com a língua estrangeira (LE) em conhecimento e, 

posteriormente, em ação no mundo. Assume-se, diante disso, o texto real como material central 

para o ensino de E/LE. Isso se deve ao fato de que os processos sociais, chamados de gêneros 

na Teoria de Gênero e Registro da LSF, são padrões de interação social que se realizam por 

meio de textos que possibilitam a troca de significados entre os indivíduos (MARTIN, 1992; 

1997; 1999; 2007; ROSE; MARTIN, 2018) (cf. subseção 3.1.1). Na aula de E/LE, portanto, o 

reconhecimento do modo como os textos realizam linguisticamente os gêneros discursivos1 é 

uma habilidade necessária para um bom desempenho escolar, mas, sobretudo, para ampliar as 

possibilidades de participação dos indivíduos na sociedade. Essa visão de ensino também é 

adotada por Moyano (2010a, p. 468), a qual destaca que:  

 

Esta maneira de trabalhar nas aulas não se centra na caracterização formal dos gêneros 

nem nos traços discursivos do discurso, tampouco no ensino sobre aspectos teóricos 

da língua; mas sim em como os textos constroem significados relevantes em 

determinada situação social e permitem, mediante a reflexão metalinguística e 

metacognitiva explícita, o desenvolvimento de habilidades discursivas.2 

 

 
1 Nesta tese, agregarei o adjetivo discursivos ao substantivo gêneros, uma vez que é necessário distinguir gênero 

feminino e masculino de gêneros linguísticos em Língua Portuguesa (em Língua Inglesa isso não é necessário, 

logo, a palavra utilizada pela LSF é genre). Opto, portanto, por usar o termo gêneros discursivos por dois motivos: 

(i) é a palavra utilizada em Moyano (2007; 2010a; 2014; 2018) e em Rose e Martin (2018); (ii) estamos aliados 

com a concepção de gêneros de Martin (1992; 1999), a qual é construída com um viés discursivo de compreensão, 

ou seja, de prática social, de língua em uso.  
2 No original: “manera de trabajar en las aulas no se centra en la caracterización formal de los géneros ni de 

rasgos del discurso ni tampoco en la enseñanza sobre aspectos teóricos de la lengua sino en cómo los textos 

construyen significado relevante en un ámbito social determinado y permite, mediante reflexión metalingüística y 

metacognitiva explícita, el desarrollo de habilidades discursivas”. 
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A compreensão de que o domínio da linguagem, em suas diferentes modalidades, pode 

determinar a inclusão ou exclusão da participação de um indivíduo na sociedade e de que o 

trabalho de reflexão linguística pode servir à diminuição de processos de desigualdade nessa 

atuação social foi o ponto que me tocou em minha história pessoal como aluna e como 

professora e motivou a pesquisadora a desenvolver esta investigação. A elaboração de um 

projeto, seja ele de cunho acadêmico ou não, está repleta de motivações, sobretudo, pessoais. 

O investigador tem uma inquietação que o provoca a procurar alternativas, através da ciência, 

para saná-la. Pela resposta à pergunta “Para que serve a utopia? Serve para caminhar”, Galeano 

traduz poeticamente o que é fazer pesquisa. Sem um propósito, não se começa a caminhar, 

como salienta o poeta, e tampouco a pesquisar.  

Halliday (2013 [1978], p. 303), ao refletir sobre o papel do contexto educativo na 

identidade dos estudantes, defende que “uma criança – assim como um adulto – costuma se 

comportar de acordo com as expectativas que se tem sobre ela: se é estereotipada como 

fracassada, fracassará”3. Estudei, durante praticamente toda a minha vida escolar, em escolas 

públicas, e fui a primeira de minha família a entrar na universidade. Minha experiência na 

Escola Básica foi de sucesso, ou seja, construí minha identidade como a de uma “boa aluna”, 

uma vez que sempre me dediquei às disciplinas escolares, obtive boas notas e recebi 

comentários positivos de meus professores. Quando estava finalizando o Ensino Médio, tive 

algumas amigas que ouviram falar de um curso preparatório gratuito para o vestibular. 

Acreditava que a universidade pública era um lugar distante e que não me pertencia; em minha 

casa, não tínhamos o hábito da leitura e nem outros universitários na família. Ainda assim, 

inscrevi-me nesse cursinho, porque era gratuito, meus amigos estariam lá, e eu era uma aluna 

inteligente na visão das pessoas ao meu redor.  

Dois anos depois de minha entrada no Curso Pré-Vestibular Alternativa Cidadã (PEAC), 

em 2009, passei no vestibular para cursar Letras. Já no primeiro semestre, voltei a sentir que 

aquele espaço não era para mim. Relembrei esse sentimento ao ler o relato feito por Battisti 

(2016). A autora recupera a sua origem interiorana e a influência dessa procedência em sua 

experiência como aluna na graduação e, consequentemente, em sua inquietação como 

pesquisadora ao descrever a história de construção de sua pesquisa sobre eventos de letramento 

em uma comunidade rural. Ela destaca que, ao entrar na universidade, lembra-se de fazer todas 

as leituras solicitadas pelos docentes, anotar o que havia lhe chamado atenção antes de todas as 

aulas e, ainda assim, nunca conseguir realizar as relações teóricas que seus colegas faziam e 

 
3 No original: “un niño – como un adulto – suele comportarse como se espera que lo haga: si se le estereotipa 

como fracaso, fracasará”.  
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que os professores exigiam. Era assim que eu me sentia. Ler essa história fez com que eu 

voltasse o olhar para a minha trajetória e conseguisse entender o que eu queria estudar e por 

qual motivo, ou seja, qual a inquietação empírica e teórica eu queria resolver. Assim como 

Battisti (2016), quando entrei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 

observei que a maioria de meus companheiros de sala já havia lido os clássicos da literatura, 

viajado para muitos lugares e conseguia entender textos sobre língua, linguagem, linguística e 

teoria literária, que não faziam sentido para mim; além de não demonstrarem dificuldade para 

escrever sobre os temas estudados. Lembro-me de um professor, em uma disciplina do primeiro 

semestre, solicitar a escrita de um artigo sem explicar no que isso consistia. Como ninguém 

indagou o que era fazer um artigo, eu, apesar de apavorada por mal ter escrito redações em 

minha experiência escolar, atribui a incompreensão às minhas limitações. Passei anos me 

sentindo inferior: imaginava não escrever bem, nem ler bem e também não ser muito boa com 

o mundo científico.  

Ler, escrever, pensar teoria e dar aula eram esferas da atividade docente completamente 

separadas para mim. Durante a graduação, nunca me inscrevi para projetos de iniciação 

científica, pois participar dessa esfera de atuação social exige o domínio de suas construções 

discursivas – uma capacidade que eu acreditava não possuir. Fui fazendo parte de projetos de 

ensino e extensão por me sentir capaz devido à minha experiência pregressa no curso de 

Magistério. Fui me identificando à prática e fugindo da teoria. Privei-me de interagir no 

contexto da pesquisa acadêmica no período da graduação por estar identificada com o 

estereótipo de fracasso e por não compreender como os recursos linguísticos e discursivos que 

constroem o conhecimento da prática científica eram mobilizados para interagir nessas 

atividades sociais.  

Em 2014, desenvolvi pesquisa de conclusão de curso, aventurei-me a continuar os 

estudos, pois minha utopia para contribuir com escola pública era maior do que o meu medo da 

academia. Com o intuito de pensar sobre o ensino de E/LE na Escola Básica, agora meu 

ambiente de trabalho, em pesquisa de Mestrado, abordei os livros didáticos (LD) distribuídos 

pelo Plano Nacional do Livro e do Material Didático – PNLD (ALMEIDA, 2016). Naquela 

ocasião, investiguei as tarefas desse material e o modo como apresentavam a cultura hispânica 

ao aluno. Procurei construir uma sistematização da maneira como se constituíam as atividades 

desse livro para que os docentes de E/LE pudessem utilizá-lo mais facilmente em suas aulas. 

Esse foi meu primeiro contato com a LSF e, ao analisar o modo como as atividades realizavam 

a metafunção interpessoal e a metafunção ideacional, começou a saltar aos olhos da 
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pesquisadora-professora a importância de compreender como as escolhas linguísticas realizam 

os sentidos que expressamos por meio dos textos que produzimos para nos comunicar. 

O estudo desenvolvido no Mestrado permitiu que eu refletisse sobre minha prática e 

sobre o que é aprender uma língua na escola pública de Ensino Fundamental. A teoria de 

aprendizagem de LE, orientada pelos pressupostos teóricos sistêmico-funcionais, define o ato 

de aprender como “o domínio de um potencial de comportamento por parte do indivíduo”4 

(HALLIDAY, 2013 [1978], p. 29). O aluno de E/LE, portanto, deve construir um potencial de 

significados que abarque os componentes léxico-gramaticais da LE; mas, sobretudo, deve 

construir um potencial de significados sociais para que possa se expressar ativamente e não 

passivamente usando essa nova língua (ALMEIDA, 2016). Após os estudos teóricos e a revisita 

à minha história, minha utopia, traduzida nesta investigação doutoral, é contribuir para uma 

prática pedagógica que auxilie os alunos, independentemente de sua experiência prévia com a 

língua, a não se sentirem excluídos de sua participação social por não terem se apropriado do 

sistema de significação das práticas científicas, profissionais ou tecnológicas e do E/LE.  

Em fevereiro de 2019, deu-se início à pesquisa no campo, a qual se constituiu de três 

fases: exploratória, ação-reflexão e divulgação (cf. capítulo 4). A primeira fase durou cinco 

meses. A geração de dados de reconhecimento dos participantes e identificação da problemática 

deu-se a partir de pesquisa bibliográfica, entrevistas, participação em reuniões, conselhos de 

classe, visitas técnicas a vinícolas e observação em sala de aula de três turmas do Ensino Médio 

do Curso Técnico Integrado de Viticultura e Enologia da instituição de ensino.   

A pesquisa bibliográfica em documentos oficiais dos IFs possibilitou compreender as 

especificidades que compõe o ensino nessa instituição. Um documento intitulado Um novo 

modelo de educação tecnológica: concepção e diretrizes, publicado em 2010 após a criação 

dos institutos, orienta que seu foco “será a justiça social, a equidade, a competitividade 

econômica e a geração de novas tecnologias” (BRASIL, 2010, p. 3). Aconselha, reiteradas 

vezes, que a educação, nesses espaços, responda às necessidades locais e não se restrinja à 

tecnicidade, ou seja, determina que suas práticas educativas:  

 

[...] devem ir além da compreensão da educação profissional e tecnológica como mera 

instrumentalizadora de pessoas para o trabalho determinado por um mercado que 

impõe seus objetivos. É imprescindível situá-los [os IFs] como potencializadores de 

uma educação que possibilita ao indivíduo o desenvolvimento de sua capacidade de 

gerar conhecimentos a partir de uma prática interativa com a realidade. Ao mergulhar 

em sua própria realidade, esses sujeitos devem extrair e problematizar o conhecido, 

investigar o desconhecido para poder compreendê-lo e influenciar a trajetória dos 

 
4 No original: “se interpreta como el dominio de un potencial de comportamiento por parte del individuo”. 
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destinos de seu lócus de forma a tornar-se credenciados a ter uma presença substantiva 

a favor do desenvolvimento local e regional. (BRASIL, 2010, p. 23) 

 

Nesse ponto, o desafio feito aos IFs se estende à aula de E/LE: desenvolver a capacidade 

reflexiva do educando e integrá-la ao seu fazer profissional e tecnológico, superando a 

dicotomia ciência/tecnologia e teoria/prática. As interações cotidianas em sala de aula e a 

participação em atividades da comunidade escolar, aliadas às constatações sobre o caráter de 

formação integral a que se propõem os IFs, resultaram em duas decisões: a ação seria 

desenvolvida na turma que se mostrou mais interessada – o segundo ano – e a prática social a 

ser trabalhada seria a degustação técnica de vinho5 (cf. seções 3.1.2 e 3.4). Esse gênero 

discursivo, cujo propósito é avaliar um produto – o vinho –, é característico da área de Enologia. 

Os estudantes do segundo ano já haviam iniciado seus estágios e, em sua maioria, trabalhavam 

com atendimento ao público, fazendo avaliações e provas dos produtos da vinícola, isto é, já 

estavam realizando degustações técnicas em seus ambientes de trabalho. Esse fato mostra a 

importância de eles se apropriarem da realização dessa prática social, visto que identificar, 

descrever e avaliar esses produtos já são condutas que lhes são exigidas em suas atuações 

profissionais. Somado a isso, grande parte de sua bibliografia de estudo sobre Enologia e análise 

sensorial é em Língua Espanhola, de acordo com a turma e também com o Projeto Político-

Pedagógico (PPC) do curso (IFRS, 2018) (cf. subseção 4.4.1).   

A proposta pedagógica adotada para realizar a fase de ação/reflexão da pesquisa, que 

aconteceu entre julho e dezembro de 2019, é o Ciclo de Ensino e Aprendizagem (CEA) 

desenvolvido pela Escola de Sydney6 (ROSE; MARTIN, 2012; 2018; MARTIN, 2009; ROSE, 

2018, 2020) (cf. subseção 3.2.2) com algumas das modificações sugeridas por Moyano (2007; 

2010a; 2013; 2018) e outras derivadas do próprio contexto desta pesquisa (cf. seção 4.2). A 

pesquisadora argentina operou uma reorganização da proposta dos australianos para aplicá-la 

em contexto pré-universitário e universitário, ou seja, no trabalho com a linguagem científica e 

tecnológica – especificidade na qual também se inscreve o contexto desta pesquisa. Abre-se, 

em vista disso, uma possibilidade para encontrar, sob o viés da teoria, um caminho para tornar 

o estudante brasileiro, por intermédio do trabalho com os gêneros discursivos na aula de E/LE, 

capaz de ser um sujeito ativo na sociedade do século XXI, globalizada, a qual pressupõe 

informações veiculadas em diferentes idiomas.   

 
5 Nos materiais didáticos apresentados nos capítulos 5 e 6, o termo “degustação técnica de vinho” é utilizado em 

língua espanhola: “cata de vinho”.   
6 Segundo Martin (2007), o termo Escola de Sydney foi introduzido por Green e Lee (1994) em um artigo no qual 

os autores debatem três tradições de estudo do gênero de texto da época. 
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O estudo de meios para desenvolver esse potencial de significado dos alunos em E/LE 

através da Pedagogia de Gêneros ainda não foi desenvolvido na produção universitária 

brasileira. No entanto, uma pesquisa sobre a produção acadêmica que versa sobre o assunto 

revelou, como indicado a seguir, que há estudos que tratam dessa pedagogia sob a perspectiva 

da LSF, utilizando-a para abordar questões de leitura e de escrita em Língua Portuguesa (LP) e 

em Língua Inglesa (LI) em diferentes áreas do conhecimento.  

Os estudos de LP podem ser exemplificados com os trabalhos de Pinton, Reisdorfer e 

Heineck (2013), Pires (2017), Fuzer (2016a; 2016b; 2016c; 2018) e Cecchin e Fuzer (2018). 

As autoras sugerem propostas de ensino de produção textual em português baseadas nessa 

pedagogia para os anos finais do Ensino Fundamental e defendem que sua utilização contribui 

significativamente para o letramento dos alunos na sua língua materna.  

Os estudos sobre o uso da Pedagogia de Gêneros para a LI podem ser ilustrados com 

alguns trabalhos. Vian Jr. (2002; 2003) e Vian Jr. e Ikeda (2009) sugerem o uso do gênero, sob 

o viés da LSF, para o ensino da oralidade em turmas de inglês com fins específicos para alunos 

executivos, mas não desenvolvem o CEA da Escola de Sydney. Cooper, Souza e Trajano (2014) 

propõem oficinas para o ensino de inglês no Ensino Médio em escolas públicas do Rio Grande 

do Norte, seguindo o que é proposto no projeto Reading to Learn (Ler para Aprender). 

Santorum (2019), por sua vez, propõe a aplicação do CEA para o trabalho com a metalinguagem 

pedagógica em contexto de formação de professores. Cavalcanti (2017), por fim, propõe o uso 

dessa pedagogia para o trabalho com LI para fins específicos. 

Não há ainda publicações sobre a utilização do CEA para o ensino E/LE no contexto de 

escola pública e nem sobre o trabalho com E/LE, conforme o estado da arte supramencionado. 

Os resultados obtidos por esta pesquisa, em razão disso, propõem-se a contribuir com essa 

lacuna de investigação teórica. Ademais, essa proposta doutoral pode auxiliar na construção de 

planejamentos de aulas de E/LE em contexto de escola pública que apresentem estratégias de 

ensino capazes de atender às necessidades e dificuldades de aprendizagem dos discentes.   

Diante do exposto, esta pesquisa tem como objetivo principal explicar como a 

elaboração e a aplicação de um CEA gera e constroi conhecimentos sobre um gênero técnico-

científico na aula de E/LE no contexto do Ensino Técnico de um IF. Essa meta se desdobra em 

dois objetivos específicos. O primeiro deles é:  

  

1. Compreender o processo de ensino e aprendizagem de um gênero técnico-

profissional da área de viticultura (degustações técnicas de vinho) na aula de E/LE 

a partir da implementação do CEA da Pedagogia de Gêneros sistemicista.  
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Essa finalidade suscitou as duas primeiras perguntas de pesquisa que visam a orientar a 

construção da investigação e sua interpretação:  

 

a) Qual o propósito comunicativo da degustação técnica de vinho evidenciado no 

padrão semântico do seu sistema semântico-discursivo de IDEAÇÃO e de 

AVALIATIVIDADE;   

b) Como o sistema semântico-discursivo de PERIODICIDADE coarticulado ao de IDEAÇÃO 

realiza o registro e a estrutura esquemática da degustação técnica de vinho?  

 

O processo de implementação do CEA é antecedido pela seleção e pela descrição da 

prática de degustação técnica de vinho. Essa necessidade se impõe, uma vez que não há 

registros de detalhamentos do modo como esse processo social se realiza nos textos. O segundo 

objetivo específico, por sua vez, consiste em:  

 

2. Analisar como o E/LE é mobilizado pelos participantes-cooperadores nas interações 

em sala de aula que resultaram das tarefas do CEA realizadas para o estudo do 

espaço ocupado pelo vinho em regiões de cultura vitivinícola e para a produção de 

degustações técnicas de vinho. 

 

Essa finalidade se desdobrou em mais duas perguntas de pesquisa:    

 

c) Como ocorre o processo de ensino-aprendizagem de um gênero técnico- 

profissional da área vitivinícola na aula de E/LE a partir do CEA da Pedagogia de 

Gêneros sistemicista? 

 

Teoricamente, pretende-se, após analisar a interação que ocorre em sala de aula através 

dos diários de bordo e das gravações de áudio7, interpretar como essa proposta metodológica 

de ensino impacta no desenvolvimento das aulas e quais seus efeitos na atuação dos alunos nas 

esferas de conhecimento tecnológico.  

 

d) Quais recursos linguísticos do E/LE são mobilizados pelos alunos nas interações 

em sala de aula durante a implementação do CEA?    

 
7 Elementos utilizados na coleta serão explicados na seção 4.4.  
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Após a aplicação do CEA, analisam-se as interações em sala de aula para compreender 

como se deu o processo de ensino-aprendizagem do E/LE e como ele se reflete no 

desenvolvimento do potencial de significado dos discentes nessa LE.  

Esta pesquisa, para alcançar seus objetivos e responder a suas perguntas, está organizada 

em cinco capítulos além desta introdução e das considerações finais. O capítulo 2, denominado 

“Os sapatos utilizados para caminhar: o ensino de Língua Espanhola e a Linguística Sistêmico-

Funcional”, divide-se em duas partes. A primeira discorre sobre o lugar do E/LE no sistema 

educativo brasileiro, traçando uma relação entre o cenário legislativo e o lugar outorgado ao 

idioma nas escolas. Além disso, traz as concepções para o seu ensino, segundo os documentos 

oficiais (Base Nacional Comum Curricular – BNCC, Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Ensino Médio – DCNEM, Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino – OCEM). A 

segunda apresenta uma revisão teórica dos conceitos essenciais que constroem o modelo da 

LSF: a noção de linguagem como semiótica social, os conceitos de estratificação, paradigma, 

instanciação, sistema, metafunção e sistemas semântico-discursivos.  

O capítulo 3, intitulado “Os sapatos utilizados para caminhar: Pedagogia de Gêneros – 

origem, desenvolvimento e proposta pedagógica”, aborda a origem da Pedagogia de Gêneros 

da LSF, o desenvolvimento desse projeto de Pesquisa-Ação ao longo de quatro décadas e as 

características que constroem a sua proposta pedagógica. 

O capítulo 4, nomeado “Começando a caminhar: contextualização e metodologia de 

pesquisa”, descreve o contexto de realização deste estudo: a instituição escolar, a cidade e o 

perfil dos participantes-colaboradores. Além disso, explica os procedimentos metodológicos 

utilizados para a realização da pesquisa.  

O capítulo 5, denominado “O caminho trilhado: a degustação técnica de vinho”, 

descreve o propósito comunicativo, as características do registro e da estrutura esquemática 

dessa prática social.  

O capítulo 6, chamado de “O caminho trilhado: análise e discussão da implementação 

do CEA”, é o segundo dedicado à análise de dados e discute o planejamento e a implementação 

desse modelo didático.  

Por fim, no “O direito ao delírio: considerações finais”, estão reunidos os principais 

resultados do estudo, as dificuldades encontradas e os possíveis encaminhamentos futuros. 

Dessa forma, desenvolve-se a seguinte tese: O ensino de Espanhol em contexto tecnológico: 

uma reflexão metodológica orientada pela Pedagogia de Gêneros da LSF.  
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2 OS SAPATOS UTILIZADOS PARA CAMINHAR: O ENSINO DE LÍNGUA 

ESPANHOLA E A LÍNGUÍSTICA SISTÊMICO-FUNCIONAL 

 

A utopia desta tese é fazer da aula de E/LE no Instituto Federal da Serra Gaúcha (IFSG)8 

um espaço de empoderamento do aluno e expansão das suas possibilidades de atuação na 

sociedade através do desenvolvimento de suas habilidades discursivas. Os sapatos, que 

compõem o nome deste capítulo, metaforizam os pressupostos teóricos que sustentaram esta 

pesquisa e possibilitaram que se desenvolvesse em direção a esse objetivo. Começo mostrando 

ao leitor o primeiro par de calçados utilizados para caminhar. Nesse primeiro apanhado teórico, 

foco-me em delinear a situação do E/LE no sistema educativo brasileiro e em descrever os 

elementos que constituem uma abordagem sistêmico-funcional da linguagem, bem como suas 

implicações para a visão de ensino de LE que subsidia este estudo. Para esclarecer esses dois 

pontos, divido o capítulo em duas seções principais. Na 2.1., debato o papel do E/LE na 

instituição escolar, bem como resumo as recentes modificações em relação ao lugar concedido 

ao idioma no cenário brasileiro. Na 2.2, explico quais elementos formam a arquitetura da 

linguagem e constroem uma interpretação sistêmico-funcional do significado e quais as 

características de uma visão sistemicista da aprendizagem de E/LE.  

 

2.1 DE QUAL UTOPIA ESTAMOS FALANDO? – O ENSINO DE E/LE NO BRASIL 

 

Nesta seção, contemplo o lugar que o E/LE ocupa atualmente no contexto educacional 

brasileiro. Exponho, para fundamentar essa apresentação, um breve histórico da política 

linguística desse idioma no Brasil, enfocando seus efeitos pedagógicos. Agrego a essa síntese 

histórica, as diretrizes e finalidades determinadas pelos documentos oficiais que regem o ensino 

de LE e, mais especificamente, de E/LE no Brasil. Sistematizo, além disso, quais as concepções 

sobre o que é ensinar uma LE guiam nossa prática pedagógica, de acordo com os documentos 

oficiais vigentes, a saber, Parâmetros Curriculares do Ensino Médio (PCNEM) (BRASIL, 

2002a); Parâmetros Curriculares do Ensino Médio+: linguagens, códigos e suas tecnologias 

(PCNEM+) (BRASIL, 2002b); Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) 

(BRASIL, 2006); as Diretrizes Curriculares para a Educação Técnica de Nível Médio (DCN-

EPT); o capítulo sobre a EPT das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação 

Básica (DCN-EB) e o material de apoio Espanhol-Ensino Médio (SILVA DE BARROS; 

 
8 Os nomes de instituições, cidade e participantes são fictícios a fim de respeitar suas identidades. 
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GOETTENAUER, 2010). A conjuntura de fatores descrita nesta seção (situação política e 

documentos com diretrizes oficiais) constrói o contexto social no qual está inserido este 

trabalho e, portanto, permeia toda a discussão proposta nesta tese. 

  

2.1.1 O lugar do E/LE no sistema educativo brasileiro: ascensão e queda 

  

A pesquisa, que resultou nas páginas deste trabalho, foi desenvolvida entre os anos de 

2016 e 2020. Esse período representou uma significativa mudança no status do E/LE no nosso 

sistema educacional. Diante da importância desse momento histórico, essa tese não poderia 

negligenciar a discussão sobre o lugar outorgado, após 2017, à língua espanhola na escola 

brasileira. Nesse mesmo ano, promulgou-se a Lei nº 13.415/2017, a qual determina a revogação 

da Lei nº 11.161/2005, conhecida como a “Lei do Espanhol”. Começa, a partir desse ato 

legislativo, a perda de espaço do E/LE no contexto educacional brasileiro, após um período de 

ascensão que o precedeu.  

A presença do E/LE nas escolas está diretamente relacionada às políticas linguísticas9 

que se desenvolveram ao longo dos anos no Brasil. Diversos estudiosos desse tema 

identificaram que a inclusão da disciplina de E/LE no nosso sistema educativo ocorreu em 1919 

com a realização de concurso para o Colégio Pedro II após a aprovação da Lei nº 3.674/1919 

Silva (2018), Guimarães (2011), Rodrigues (2010a), Martínez-Cachero Laseca (2008), 

Paraquet (2006) e Rajagopalan (2006). A norma datada de 1919, dentre suas determinações, 

destinou uma parte do orçamento da União para a criação da cadeira de espanhol nesse colégio. 

Essa decisão foi tomada em reciprocidade à criação da matéria de Língua Portuguesa nas 

escolas uruguaias por um ato publicado pelo governo desse país. Tal dado histórico demonstra 

que as deliberações governamentais, sobretudo no que se refere à legislação, influenciam e 

determinam a oferta do E/LE nas nossas instituições de ensino. Rodrigues (2010a; 2010b), Silva 

(2018) e Paraquett (2006) comprovam essa afirmação em suas pesquisas documentais. Os 

autores identificam que a flexibilização das leis em relação ao E/LE costumam representar seu 

desaparecimento do sistema escolar. O Quadro 1 faz um resumo dessa relação histórica entre a 

legislação e o lugar concedido ao idioma nas escolas brasileiras.  

 

  

 
9 O termo “política linguística” é entendido por Calvet (2007) como as decisões tomadas pelo Poder Público sobre 

a relação entre língua e sociedade. 
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Quadro 1 – Política linguística e a presença do E/LE nas escolas brasileiras 

LEI DETERMINAÇÃO 
SITUAÇÃO DO E/LE APÓS A 

LEGISLAÇÃO 

Colégio Pedro II 

Lei nº 3.674  

de 1919 

Destina orçamento para professor de espanhol 

devido a acordo de contrapartida com o 

governo uruguaio. 

O E/LE é inserido no sistema educativo 

brasileiro após realização de concurso.  

Lei Rocha Vaz 

Decreto nº 

16.782-A de 13 

de janeiro de 1925 

Torna o ensino de E/LE facultativo com 

possibilidade de transferir o professor para a 

cadeira de Língua Portuguesa. 

O E/LE é retirado do sistema escolar e o 

professor Antenor Nascentes, catedrático 

da época, passa a dar a disciplina de 

Língua Portuguesa. 

Reforma 

Capanema 

Decreto-Lei nº 

4.244 de 9 de 

abril de 1942 

Reforma o ensino secundário, dividindo-o em 

dois ciclos: Ginasial e Clássico/Científico. 

Determina a oferta de E/LE nos primeiros e 

segundos anos do Clássico e apenas no 

primeiro do Científico.  

O E/LE volta ao sistema escolar e 

começam a ser publicadas obras 

direcionadas ao seu ensino. 

Lei de Diretrizes  

e Bases da 

Educação 

Nacional  

(LDBN) 

de 1961 

Separa os sistemas federal e estadual; institui 

disciplinas obrigatórias e optativas para o 

Ensino Secundário. A possibilidade de 

ensinar LE como uma matéria facultativa e 

escolher o idioma a ser ministrado foi dada 

aos estabelecimentos de ensino. 

O ensino de E/LE é reduzido e mantém-

se, sobretudo, nas escolas de fronteira. Há 

predomínio do ensino de Inglês e Francês 

nas instituições escolares. 

LDBN de 1971 
Não apresenta mudanças consideráveis na 

política linguística. 

LDBN de 1996 

Institui a obrigatoriedade de ensino de uma 

língua estrangeira moderna no Ensino 

Fundamental a partir da 5ª série. No Ensino 

Médio, uma língua estrangeira moderna deve 

ser escolhida pela comunidade escolar com a 

possibilidade de uma segunda optativa. 

Cresce a oferta de LE na escola com a 

indicação do plurilinguismo no ambiente 

escolar; por exemplo, é feito um concurso 

a nível municipal no Rio de Janeiro em 

1998 pela primeira vez. Ainda assim, há 

predomínio do ensino de Língua Inglesa 

nas instituições de ensino. 

Lei do espanhol 

Lei nº 11.161  

de 2005 

Determina que o E/LE deve ter oferta 

obrigatória e matrícula optativa. 

 

O E/LE começa a ser incluído 

paulatinamente nas escolas; são 

publicados documentos orientadores; 

aumentam as licenciaturas no idioma 

(BRASIL, 2006, 2010) e a Língua 

Espanhola é incluída no PNLD.  

Reforma do 

Ensino Médio 

Lei nº 13.415  

de 2017 

Revoga a Lei nº 11.161/2005 e define que a 

Língua Inglesa deve ser ofertada no Ensino 

Fundamental e Médio. A Língua Espanhola 

passa a ser optativa nos currículos do Ensino 

Médio.  

As indicações específicas para o ensino 

de E/LE foram retiradas da BNCC, o 

idioma foi cortado do PNLD e 

diminuíram os concursos para a área.  

Fonte: Dados extraídos de Guimarães (2011), Martínez-Cachero Laseca (2008); Rodrigues (2010b) e Brasil 

(1919; 1925; 1942; 1961; 1971; 1996; 2005; 2017). 

 

O Quadro 1 demonstra que a presença da disciplina de E/LE nas escolas brasileiras 

esteve historicamente atrelada a leis que obrigassem o seu oferecimento. Isso pode ser 

comprovado pela sua inserção em nossos sistemas educativos em 1919, sua extinção em 1925, 

com a flexibilização proposta pela Lei Rocha Vaz, sua retomada de força com a Lei do 

Espanhol, a qual determinava sua oferta obrigatória e, por fim, pela sua paulatina retirada dos 

currículos após a revogação da Lei nº 11.161/2005 em 2017.    
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O momento de ascensão do E/LE no Brasil iniciou em 1991 com a assinatura do tratado 

de Assunção10 e a criação do Mercado Comum do Sul – MERCOSUL (SILVA, 2018; 

MARTÍNEZ-CACHERO LASECA, 2008). Essa aproximação econômica entre os países 

latinos, somada a vinda de órgãos e grandes empresas espanholas11 para o país demostra que  

 

[...] nos anos 1990, são interesses econômicos aliados a uma série de expectativas que 

impulsionam decisões políticas e educacionais que veem a Língua Espanhola como 

instrumento útil para o mercado. Esse novo status de utilidade coloca o Espanhol em 

um novo lugar, o de uma segunda língua estrangeira, após o Inglês, que talvez 

merecesse ser considerada em uma reforma educativa brasileira. (RETAMAR, 2018, 

p. 45) 

 

O processo de valorização, que começou na década de noventa, motivado, sobretudo, 

pela utilidade comercial do idioma, teve seu apogeu com a aprovação da Lei do Espanhol em 

200512 (cf. Quadro 1). Essa norma modificou o status do idioma para o de disciplina exigida no 

currículo escolar e desencadeou a abertura de concursos públicos, a proliferação de cursos de 

formação de professores, a publicação de documentos oficiais orientadores para seu ensino e a 

sua inclusão no PNLD (RODRIGUES, 2010a; 2010b; RETAMAR, 2018).  

A publicação da Lei do Espanhol desenhou um novo cenário, no qual o E/LE deveria 

ser ofertado para todo e qualquer estudante brasileiro que estivesse cursando o Ensino Médio. 

A implementação dessa política linguística, entretanto, enfrentou sérias dificuldades. Martínez-

Cachero Laseca (2008) chama a atenção para o fato de que já haviam sido submetidos ao 

Congresso catorze projetos cujo objeto era implementar do E/LE no sistema educativo; 

contudo, todos foram repetidamente recusados com as mesmas alegações: problemas logísticos, 

falta de recursos e pressão de governos americanos, franceses e italianos pelo fortalecimento de 

suas línguas. O autor salienta que o último problema pode ter sido superado, não obstante os 

dois primeiros seguiam dificultando o cumprimento da lei.  Faltando apenas dois anos para o 

 
10 O Tratado de Assunção é um acordo firmado em 26 de março de 1992 entre Argentina, Brasil, Paraguai e 

Uruguai com o propósito de estabelecer livre comércio entre esses países. Esse tratado é conhecido como 

MERCOSUL. Para mais informações: http://www.mercosul.gov.br/saiba-mais-sobre-o-mercosul. Acesso em: 19 

mar. 2020. 
11 Nos anos 90, o Brasil alcança sua estabilidade econômica e, com isso, ocorre a vinda de grandes empresas 

espanholas para o país: Banco Santander, Telefônica, Endesa e outras. Além disso, a Espanha adere à União 

Europeia em 1986 e inicia um processo de promoção da língua espanhola e de sua cultura. O país europeu funda, 

em 1991, o Instituto Cervantes (IC). Esse órgão, que está presente em todos os continentes com mais de 70 centros, 

foi trazido para o Brasil em 1998. Atualmente, somos o país com maior número de institutos em todo o mundo. 

Fonte das informações sobre o IC: https://portoalegre.cervantes.es/br/sobre_nos_ espanhol.htm. Acesso em: 18 

mar. 2020.  
12 Essa lei é a evolução do PL 4004 /1993, nunca aprovado, do deputado Átila Lira. O deputado foi o relator da lei 

de 2005 e já havia apresentado outro projeto de lei, cinco anos antes, no qual chamava a atenção para esse tema 

(PARAQUETT, 2006). 
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fim do prazo de sua implementação13, a barreira dos recursos financeiros14 ainda não havia sido 

superada e ocasionava a escassez de contratação de professores e, consequentemente, de oferta 

do idioma.  Esse processo lento de admissão, segundo Martínez-Cachero Laseca (2008), parecia 

demonstrar que não se teria o número suficiente de docentes para o cumprimento da lei em 

2010.  

O cenário de descumprimento da Lei do Espanhol, previsto por Martínez-Cachero 

(2008), confirmou-se. O número de escolas que ofertaram o E/LE cresceu substancialmente, 

mas estava longe de alcançar todos os alunos do Ensino Médio (MARTÍNEZ-CACHERO 

LASECA, 2008). Além disso, o ensino da Língua Inglesa, apesar de não obrigatório por lei, 

ainda predominava nas instituições escolares, conforme comprova a Figura 1.  

  

 
13 A lei foi publicada em 2005 e previa 5 anos para adequação das instituições escolares, isto é, em 2010, todas as 

escolas com Ensino Médio já deveriam oferecer o idioma. 
14 Martínez-Cachero Laseca (2008, p. 72) esclarece que: “independentemente de apoios pontuais do Governo 

Federal, os recursos para o pagamento dos professores de Espanhol sairão das arcas das Secretarias Estaduais de 

Educação (SEDUCs) e, neste ponto, aparecem os problemas de logística e de escassez de recursos”. 
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Figura 1 – Estimativa da presença da Língua Inglesa e Espanhola na Educação Pública brasileira em 

2015 

  

Fonte: Institutos de Pesquisas Plano CDE (2015, p. 28).15 

 

 
15 Esse relatório traz as principais informações e descobertas sobre o ensino de Língua Inglesa e Espanhola no 

Brasil; seus dados são resultado de uma pesquisa constituída de cinco fases: “Primeiramente, foi realizado um 

levantamento das leis que regem a Educação Básica no Brasil, com especial ênfase para o ensino de LE. Em 

seguida, procurou-se compreender o perfil dos professores de Inglês que lecionam na rede pública, utilizando-se 

dados do Censo Escolar 2013 do IBGE. A partir destas informações de contexto, foram realizadas entrevistas e 

dinâmicas com gestores públicos, professores e coordenadores pedagógicos. [...] Os professores da rede pública 

participaram de seis grupos de discussão e tiveram o seu cotidiano acompanhado de perto, nas 20 observações 

etnográficas realizadas no ambiente das escolas públicas. [...] Por fim, foi realizada uma etapa quantitativa que 

teve como objetivo a obtenção de dados estatísticos consistentes sobre as percepções dos professores a respeito do 

ensino de inglês na rede pública do Brasil” (INSTITUTOS DE PESQUISAS PLANO CDE, 2015, p. 9). 
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A Figura 1, apesar de apresentar dados de apenas alguns estados brasileiros, confirma 

estatisticamente uma situação que já se observava na prática: havia o predomínio do Inglês no 

currículo das escolas brasileiras mesmo com uma lei de obrigatoriedade para o ensino de E/LE. 

Essa inexecução da norma de 2005 é tema de notícias e de reportagens publicadas dez anos 

após a publicação da lei e cinco após seu prazo limite de cumprimento, como exemplifica a 

Figura 2:  

 

Figura 2 – Reportagem sobre a Lei do Espanhol – abril de 2015 

 
Fonte: O Tempo, jornal de Minas Gerais (2015).16  

 

A implantação do cenário político-pedagógico, proposto pela Lei do Espanhol, estava 

acontecendo lentamente no Brasil (cf. Figura 1 e Quadro 1). Esse processo, no entanto, foi 

interrompido pela revogação em 201617 dessa norma. A Lei nº 13.415/2017, que institui uma 

reforma no sistema de ensino brasileiro, determinou que:  

 

Art. 26 § 5º No currículo do Ensino Fundamental, a partir do sexto ano, será ofertada 

a Língua Inglesa. 

Art. 35-A § 4º Os currículos do Ensino Médio incluirão, obrigatoriamente, o estudo 

da Língua Inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras, em caráter optativo, 

preferencialmente o Espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e 

horários definidos pelos sistemas de ensino. (BRASIL, 2017a, s./p.) 

 

 
16 Fonte de acesso: https://www.otempo.com.br/cidades/ensino-de-espanhol-e-incipiente-nas-escolas-da-rede-

estadual-1.1020098 Acesso em: 18 mar. 2020. 
17 A revogação da Lei do Espanhol ocorreu através da Medida Provisória 746/2016 em um primeiro momento e 

foi consolidada através da Lei Ordinária nº 13.415/2017. 
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A Reforma do Ensino Médio opera uma mudança significativa no cenário político-

pedagógico do E/LE no sistema educativo brasileiro. Silva (2018) define esse momento como 

uma (des)política linguística, visto que a publicação de uma norma que instituísse a Língua 

Inglesa como obrigatória, diante do cenário pedagógico de nosso país (cf. Figura 1), não era 

necessária e representou um movimento mais político-econômico que político-pedagógico. A 

crítica feita por esse pesquisador é endossada por Sanchez-Cascado (2018). Esse autor aponta 

para o que simboliza a revogação da Lei do Espanhol na publicação do Anuário sobre a Língua 

Espanhola do Instituto Cervantes:  

 

Essa revogação favorece, de maneira evidente, o posicionamento do Inglês como 

única língua estrangeira obrigatória e elimina a obrigatoriedade de as escolas de 

oferecerem Espanhol no Ensino Médio. É, portanto, provável que a relevância do 

espanhol acabe diminuindo, já que, ao passar a ser uma língua e disciplina optativa, é 

muito provável que seu ensino perca importância frente a outras, assim como se veja 

afetada pelos reajustes econômicos que eventualmente se realizem nas instituições 

educativas, tanto públicas como privadas, ajustes que, nessa época de crise econômica 

e política, não são esporádicos.18 (SANCHEZ-CASCADO, 2018, p. 2) 

 

As consequências apontadas por Sanchez-Cascado (2018) são confirmadas ao olharmos 

para a história do E/LE no sistema educacional brasileiro. A retrospectiva feita até esse 

momento mostra que o idioma tende a ser retirado do currículo sem uma lei que assegure sua 

permanência (cf. Quadro 1). Esse movimento de inclusão e de exclusão pode ser explicado pelo 

binômio política linguística e planejamento linguístico19. Segundo Calvet (2007), esses dois 

termos surgem simultaneamente e são indissociáveis, uma vez que a política gera um 

planejamento a ser executado para implementá-la. Um dos principais instrumentos do 

planejamento linguístico é a lei, pois os atos legislativos incidem sobre o ambiente e intervêm 

no peso das línguas, através do incentivo ou desestímulo à sua presença na sociedade. A reforma 

do Ensino Médio prejudica a manutenção do E/LE no sistema educativo brasileiro e perpetua 

uma situação de monolinguismo20, que nos caracteriza historicamente, ao fortalecer o ensino 

 
18 No original: “Esta derogación favorece de manera evidente el posicionamiento del inglés como única lengua 

extrajera obligatoria y se elimina la obligatoriedad de las escuelas de ofrecer español en la enseñanza media. Es, 

por tanto, probable que la relevancia del español acabe viéndose disminuida ya que al pasar a ser una lengua y 

asignatura optativa es muy probable que su enseñanza pierda importancia frente a otras, así como que se vea 

afectada por los reajustes económicos que eventualmente se realicen en las instituciones educativas, tanto 

públicas como privadas, ajustes que en esta época de crisis económica y política no son esporádicos”. 
19 O termo “planejamento linguístico” se refere à implementação das decisões tomadas pelo Estado. O conceito de 

“política linguística” foi definido na nota de rodapé 8, subseção 2.1.1. 
20 Saavedra e Logares (2012, p. 21) esclarecem sobre o monolinguismo no Brasil que: “Nos debates promovidos 

pelas associações científicas e pelo IPOL, fica claro que nosso país ainda se ressente da falta de uma política 

linguística que abranja, de forma coerente e contínua, os múltiplos fatores que lhe seriam afetos. As discussões 

ainda se apresentam em forma de ações fragmentadas, emanadas de assessorias especiais, ou de alguns manuais 

ou guias curriculares de apresentação de programas de ensino ligados à política linguística indígena. Por outro 
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de um idioma que já se apresentava como preponderante (cf. Figura 1).  Para trazer brevemente 

os sentidos implícitos nessa decisão, mobilizo o conceito de “colonialidade do saber”21, 

utilizado nas Ciências Sociais para discutir a construção de relações desiguais entre saberes e 

culturas (MIGNOLO, 2005). Essa noção define o eurocentrismo como a única perspectiva de 

conhecimento e pode ser deslocada para pensar a presença hegemônica da Língua Inglesa no 

nosso cenário educacional. 

A colonialidade do saber é encontrada, em nosso sistema de ensino, na medida em que 

se identifica um reforço do imperialismo linguístico e cultural de uma LE sobre a outra e o 

enfraquecimento da possibilidade de pensar o mundo e suas relações a partir de outras línguas 

estrangeiras que não o inglês. Ainda que o Brasil faça fronteira com sete países de língua 

espanhola e integre o MERCOSUL e a América Latina, as políticas linguísticas brasileiras 

continuam incentivando e, portanto, reforçando apenas o ensino de Língua Inglesa22. Essa 

tendência monolíngue repete um modus operandi já adotado com as línguas maternas presentes 

em nosso território – a exemplo da desvalorização que sofrem as línguas indígenas –, isto é, 

ensina-se LP nas instituições escolares e se ignoram os demais idiomas de nosso país. Após a 

revogação da Lei do Espanhol, diminuíram os concursos para essa área23. Outrossim, o E/LE 

foi retirado da Base Nacional Curricular do Ensino Médio (BNCC) e do PNLD. Sem 

professores suficientes, orientações pedagógicas atualizadas e material didático, essa LE está 

no caminho de repetir sua história pregressa (cf. Quadro 1): ter sua oferta significativamente 

diminuída no nosso sistema educativo. 

A BNCC é um documento normativo que determina quais as competências, habilidades 

e aprendizagens devem ser essencialmente desenvolvidas ao longo da Escola Básica. Esse 

documento orienta o ensino das escolas públicas e privadas do país e deverá ser implementado 

no Ensino Médio até o final de 2020. Na sua última versão, publicada em 2017, o E/LE foi 

excluído. Diante disso, esta pesquisa também pretende contribuir para o ensino desse idioma 

nas escolas ao disponibilizar uma reflexão sobre alternativas pedagógicas a professores que 

 
lado, boa parte da análise e da reflexão sobre políticas linguísticas no Brasil foca seu interesse na Língua 

Portuguesa e se articula de uma perspectiva monolíngue”.  
21 A concepção de colonialidade é explicada a partir de outros dois eixos, além da colonialidade do saber: 

colonialidade do poder e colonialidade do ser. A primeira é a utilização da raça para a atribuição de papéis sociais. 

A segunda, por sua vez, se relaciona à desvalorização daqueles que foram trazidos para serem escravos na colônia 

(QUIJANO, 2002; 2005; 2010). 
22 Saliento que meu objetivo somar minha voz à Vale, Nascimento e Anicézio (2017, p. 7) para defender que a 

desobrigatoriedade é um retrocesso, uma vez que “a educação deve incorporar bens humanos e não perder aqueles 

outrora conquistados”.   
23 A prefeitura da cidade de Porto Alegre, em 2020, abriu concurso para contratação de professores sem ter vagas 

destinadas a docentes de Língua Espanhola. Disponível em: http://www2.portoalegre.rs.gov.br/concursos/. Acesso 

em: 19 mar. 2020. 
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encontram pouco respaldo em documentos oficiais para a construção de seus materiais e de 

suas aulas. Isso posto, apresento, na próxima subseção, as concepções sobre o papel da LE, com 

especial atenção ao E/LE, na instituição escolar.  

 

2.1.2 O papel do E/LE no Ensino Médio 

 

O caminho sócio-histórico traçado teve o objetivo de construir um painel da situação 

atual do E/LE no Brasil e do lugar que esta pesquisa ocupa nesse cenário (cf. subseção 2.1.1). 

Para completar a composição desse quadro, trago a descrição dos objetivos e finalidades do 

Ensino Médio (EM) e, mais especificamente, da Educação Profissional Técnica (EPT) nesse 

nível de ensino. Utilizo, nessa discussão, os quatro documentos mais recentes que regem essa 

etapa e modalidade escolar: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN), as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Técnica de Nível Médio (DCN-EPT) e o capítulo sobre a EPT das 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (DCN-EB). Agrego, ainda, a 

proposta de ensino da área de linguagens, com especial atenção à subárea de LE e de E/LE, 

indicada em dois documentos oficias: a BNCC e as OCEM por serem os orientadores vigentes 

da disciplina na qual esta pesquisa desenvolve sua fase de ação/reflexão (cf. subseção 4.4.2). 

A norma que rege a educação no Brasil é a LDBN. Essa regulamentação foi publicada 

em 1996 e atualizada pela Lei nº 13.415/2017 (cf. subseção 2.1.1.). Segundo instrui, no seu 

artigo 35º, estão entre as finalidades do EM24:  

 

a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições 

de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; o aprimoramento do educando como 

pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia 

intelectual e do pensamento crítico; a compreensão dos fundamentos científico-

tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no 

ensino de cada disciplina. (BRASIL, 1996, s./p., grifos meus)  

 

As finalidades do EM, conforme artigo 35º da LDBN, organizam-se em torno do mundo 

da ciência, do trabalho, da cultura e da tecnologia. A lei ainda indica que essa etapa escolar 

deve aprofundar o conhecimento desenvolvido no Ensino Fundamental e ampliá-lo na direção 

do desenvolvimento da autonomia do educando. No que se refere ao trabalho, as finalidades 

 
24 A educação profissional e a técnica de nível médio, contexto no qual esta pesquisa é realizada, devem respeitar 

as diretrizes curriculares nacionais, as normas complementares dos sistemas de ensino e as exigências de cada 

instituição nos termos de seu projeto pedagógico, segundo o que indica a LDBN em seu artigo 36-B.  
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alertam que não se deve formar o educando apenas para o mercado, mas para que se desenvolva 

no sentido de ser capaz de se adequar aos espaços em que esteja inserido, conforme os 

elementos linguísticos destacados no trecho da lei. 

As orientações para a construção da proposta pedagógica, estruturação curricular e 

organização do EM tiveram sua última versão publicada em 2018, após a publicação da Lei nº 

13.415/2017. As DCNEM atualizam as diretrizes curriculares do país e orientam acerca dos 

princípios pedagógicos que devem nortear a construção dos currículos das escolas. Elas também 

instruem, em seu artigo 7º, que as práticas escolares sejam organizadas em torno de 

conhecimentos relevantes e se vinculem aos saberes e vivências dos estudantes. Ainda nesse 

sentido, indicam que a proposta pedagógica das instituições escolares deve considerar, entre 

outras características: 

 

[...] a aprendizagem como processo de apropriação significativa dos 

conhecimentos, superando a aprendizagem limitada à memorização; articulação 

entre teoria e prática, vinculando o trabalho intelectual às atividades práticas ou 

experimentais; capacidade permanente de aprender a aprender, desenvolvendo a 

autonomia dos estudantes e o projeto de vida e carreira do estudante como uma 

estratégia pedagógica cujo objetivo é promover o autoconhecimento do estudante e 

sua dimensão cidadã, de modo a orientar o planejamento da carreira profissional 

almejada, a partir de seus interesses, talentos, desejos e potencialidades. (BRASIL, 

2018a, s./p., grifos meus) 

 

As DCNEM propõem a prática de uma educação no EM que priorize a compreensão 

dos fenômenos estudados na escola. Além disso, defendem que se trabalhe a teoria e a prática 

de maneira interligada para desenvolver a autonomia do estudante como ser social e prepará-lo 

para a sua atuação como cidadão e, consequentemente, trabalhador.  

A Educação Profissional de Nível Médio (EPT-EM), apesar de regulamentada e 

orientada pela LDBN e pelas DCNEM, possui finalidade e princípios norteadores próprios de 

um ensino que articula o EM à preparação para o exercício de profissões técnicas (BRASIL, 

2012). As diretrizes que especificam as regras para a organização e desenvolvimento de seus 

cursos nas instituições públicas e privadas brasileiras são definidas na DCN-EPT-EM. Essa 

resolução aponta para a indissociabilidade entre a formação básica e a profissional nesses 

contextos, visto que sua finalidade é “proporcionar ao estudante conhecimentos, saberes e 

competências profissionais necessários ao exercício profissional e da cidadania, com base nos 

fundamentos científico-tecnológicos, sócio-históricos e culturais” (BRASIL, 2012, p. 2). 

Destaca, todavia, que essa associação não deve se distanciar do desenvolvimento integral do 

estudante, do respeito aos valores da educação nacional, da interdisciplinaridade e do 

reconhecimento das diversidades constitutivas dos educandos (BRASIL, 2012).  



38 

 

As DCN-EPT-EM instruem também a respeito da estruturação disciplinar dos cursos de 

EPT-EM. Nesse sentido, indicam que os conhecimentos vinculados à Educação Básica (áreas 

de Linguagem e Códigos, Ciências Humanas, Matemáticas e Ciências da Natureza) devem 

integrar o currículo e ser associados aos conhecimentos técnicos a fim de proporcionar o 

desenvolvimento pessoal e profissional dos discentes. Essa organização curricular é discutida 

pelas linguistas Cáceres e Labella-Sánchez (2018). As autoras chamam a atenção para o fato de 

não haver uma definição de conteúdos ou da forma como trabalhá-los nas disciplinas. Nesse 

documento, apenas é informado que os cursos devem atender às diretrizes e normas nacionais: 

LDBN, DCNEM, DCN-EB, BNCC e OCEM. Devido a isso, concluem as autoras, embora se 

mostre claramente a relação entre o ensino e o trabalho e se advogue pela indissociabilidade 

entre o mundo propedêutico e o técnico-científico, o professor de línguas, em especial de LE, 

não encontra indicações claras e específicas do papel de sua disciplina nesse contexto.  

A EPT-EM, além das DCN-EPT-EM, encontra orientações específicas na DCN-EB. 

Essas diretrizes possuem um capítulo específico para orientar essa modalidade de ensino, no 

qual são explicadas, em maiores detalhes, as instruções oficiais existentes que a normatizam. 

Nessa parte, apresentam a concepção de EPT: 

 

Não basta apenas desenvolver habilidades para aprender a fazer, pois é preciso 

descobrir que existem outras maneiras para aquele fazer, em condições de dirigir o 

seu fazer desta ou daquela maneira. [...] a Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio deve ser concebida como oportunidade para a formação humana integral, 

tendo como eixo estruturante a integração entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura. 

(BRASIL, 2013, p. 236-237, grifos meus) 

 

A EPT-EM se caracteriza como uma modalidade de ensino que deve desenvolver o 

educando integralmente. Isso significa que não basta prepará-lo para executar tarefas de sua 

formação profissional. Por exemplo, o curso técnico de Viticultura e Enologia do IFSG não 

deve restringir a formação dos seus alunos ao domínio desse campo técnico-científico: a 

atuação na produção de uvas e elaboração de vinhos e derivados. É necessário propiciar a 

construção de um cidadão-profissional que atue “de forma criativa, ética, empreendedora, 

consciente do impacto econômico, socioambiental e cultural de sua atividade” (IFRS, 2018, p. 

15). Cáceres e Labella-Sánchez (2018), ao analisar as DCN-EPT-EM e as DCN-EB, identificam 

que ambas indicam que os cursos com orientação profissional e técnica devem estar voltados 

para a formação cidadã do futuro trabalhador. Essa perspectiva de desenvolvimento integral do 

aluno, indicada pela LDBN e reforçada pelas diretrizes curriculares nacionais – DCNEM, DCN-

EPT-EM e DCN-EM – influencia diretamente no modo como o ensino de línguas e, mais 
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especificamente de LE, é apresentado na BNCC. Esse documento regulamenta quais são as 

aprendizagens essenciais nas escolas brasileiras, sejam elas públicas ou privadas. 

A última versão da BNCC25, conforme foi salientado no percurso legislativo que realizei 

(cf. subseção 2.1.1), retirou as orientações específicas sobre o ensino de E/LE da área de 

Linguagens e suas Tecnologias26 e manteve exclusivamente as de LI (BRASIL, 2017b).  A 

menção à E/LE, ou a outras LEs, é feita no documento através de uma nota de rodapé. Nessa 

indicação, orienta que as competências da LI sirvam de referência na construção do currículo 

de outras línguas, caso sejam ofertadas nos sistemas de ensino. Diante dessa instrução, a BNCC 

é também o documento orientador da Língua Espanhola, apesar de negligenciá-la. A Base 

organiza o ensino de LE em cinco eixos: oralidade, leitura, escrita, conhecimentos linguísticos 

e dimensão cultural27. De acordo com o documento, esses eixos devem ser trabalhados 

simultaneamente para que se desenvolvam as habilidades de compreensão e produção oral e 

escrita.  

A definição de cinco eixos de trabalho e a indicação para o trabalho da LE de maneira 

integral retratam o objetivo da disciplina proposto na BNCC. De acordo com a Base, o ensino 

de LE deve enfocar um caráter formativo com vistas a ampliar as possibilidades de interação 

do indivíduo com seu meio. Uma das implicações desse propósito formador é a ampliação da 

noção de letramento28 para a de multiletramentos. Nessa perspectiva, saber uma língua significa 

potencializar: “as possibilidades de participação e circulação – que aproximam e entrelaçam 

diferentes semioses e linguagens (verbal, visual, corporal, audiovisual), em um contínuo 

processo de significação contextualizado, dialógico e ideológico” (BRASIL, 2017b, p. 244). 

Apesar da instrução para que se compartilhe a concepção de ensino proposta para a LI 

com o E/LE, é necessário buscar apoio em documentos orientadores que contemplem as 

especificidades do ensino de Língua Espanhola. A orientação publicada mais recentemente está 

nas OCEM (BRASIL, 2006), as quais trazem uma seção específica sobre o ensino do idioma.  

 
25 As versões anteriores da BNCC apresentavam orientações para o ensino de E/LE e LI (cf. 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/historico. Acesso em: 23 mar. 2020).  
26 A Lei nº 13.415/2017 define que “O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum 

Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos 

curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber: I - 

linguagens e suas tecnologias; II - matemática e suas tecnologias; III - ciências da natureza e suas tecnologias; IV 

- ciências humanas e sociais aplicadas; V - formação técnica e profissional” (BRASIL, 2017, s./p.). 
27 A BNCC organiza o ensino de LE em eixos, unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades para o 

Ensino Fundamental. Para o EM, orienta somente que as práticas de linguagem sejam contextualizadas de acordo 

com os diversos campos de atuação (artes, jornalístico, vida pessoal, entre outros).  
28 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), documento anterior à BNCC, trabalham com a noção de 

letramento em suas orientações de ensino.  
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As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006) debatem o papel do espanhol 

na sociedade brasileira para determinar os objetivos que devem ser alcançados pela disciplina 

em nosso sistema educativo. Iniciam essa discussão fazendo um contraponto entre lugar do 

E/LE antes e depois da publicação da Lei do Espanhol. Apontam, nesse movimento, para a 

importância dessa norma e também da publicação de orientações curriculares para o ensino 

dessa LE:  

 

Estamos diante de um gesto político claro e, sobretudo, de um gesto de política 

linguística, que exige uma reflexão acerca do lugar que essa língua pode e deve ocupar 

no processo educativo; reflexão sobre a maneira possível de trabalhá-la com o 

máximo de qualidade e o menor índice de reducionismo, um reducionismo a que, 

ao longo da história, se viu afetada a nossa relação com a Língua Espanhola e com os 

povos que a falam. Estereótipos de todo tipo, sobre a língua e sua suposta facilidade 

para os brasileiros, sobre os hispanofalantes, mais de uma vez indiferenciados em 

imagens constituídas de fragmentos de diferentes setores do mundo hispânico, como 

se esse fosse uma só coisa, imagens permeadas de preconceitos que marcaram por 

muito tempo nossa relação com essa língua e essas culturas. (BRASIL, 2006, p. 128, 

grifos meus) 

 

É muito significativo que as OCEM, publicada um ano após a Lei do Espanhol, ainda 

tenham que apresentar justificativas para a presença do idioma na Educação Básica e determinar 

seus objetivos respaldados por elas. As orientações indicam, ainda, que os brasileiros parecem 

estabelecer uma relação preconceituosa com o espanhol e sua cultura. Essa discussão, 

apresentada no documento, representa uma tentativa de se combater uma das pautas redutoras 

que constituem ensinar língua espanhola no Brasil: espanhol é fácil para os brasileiros, portanto, 

não precisa ser estudado (RETAMAR, 2018). É preciso ressaltar que essa necessidade constante 

de analisar o lugar do E/LE no sistema educacional, justificá-lo e defendê-lo já revela por si só 

a necessidade de sua permanência no sistema educativo de nosso país. Sua presença auxilia a 

combater a crença do monolinguismo, bem como a negação de nossa identidade latino-

americana (cf. subseção 2.1.1).  

As orientações outorgam, diante do cenário brasileiro, um papel crucial ao E/LE, 

colocando-o como um meio de educar para o respeito à diversidade. Determinam que os 

objetivos da disciplina no EM devem:  

 

[...] contemplar a reflexão – consistente e profunda – em todos os âmbitos, em especial 

sobre o “estrangeiro” e suas (inter)relações com o “nacional”, de forma a tornar (mais) 

conscientes as noções de cidadania, de identidade, de plurilinguismo e de 

multiculturalismo, conceitos esses relacionados tanto à língua materna quanto à língua 

estrangeira. Para tanto, é necessário levar em conta não só a língua estrangeira, mas, 

também, a realidade local/regional onde se dá o seu ensino. (BRASIL, 2006, p. 149) 
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O ensino de E/LE no Ensino Médio, segundo a concepção de educação apresentada nas 

OCEM, BNCC, DCNEM, DCN-EPT-EM e DCN-EB, precisa se constituir como um espaço 

que oportunize a formação de um ser humano mais tolerante e atento à diversidade. Além disso, 

deve desenvolver sua autonomia de aprender, articular teoria e prática e expandir suas 

habilidades de atuação e adaptação aos espaços cotidianos, educativos ou laborais de que 

participe. Essa visão de ensino possibilita pensar sobre o trabalho com o E/LE sob a perspectiva 

teórica da LSF.  Na seção que segue, explicarei os elementos que compõem a visão funcional 

da linguagem dessa abordagem. Esse movimento auxiliará na compreensão do exposto a 

respeito da Pedagogia de Gêneros sistemicista e do CEA (cf. seção 3.2), proposta didática 

implementada nesta pesquisa (cf. capítulo 6).    

 

2.2 A PERSPECTIVA TEÓRICA DA LSF E SUAS IMPLICAÇÕES PARA O ENSINO DE 

LÍNGUAS 

 

Nesta seção, faço uma revisão teórica dos aspectos essenciais que constroem o modelo 

da LSF. Para tanto, discuto a noção de linguagem como semiótica social, os conceitos de 

estratificação, paradigma, realização, instanciação, sistema, metafunção e sistemas semântico-

discursivos. Essas noções possibilitam descrever o modo como Michael Halliday constrói sua 

visão epistemológica da linguagem como texto em contexto. Finalizo a discussão, relacionando 

essa posição teórica às noções de texto e, posteriormente, de gênero discursivo. Planejo, 

portanto, que o debate teórico sobre a LSF possibilite ao leitor: conhecer qual a concepção de 

língua subsidiou a descrição do gênero degustação técnica de vinho (cf. capítulo 5) e a 

construção das tarefas do CEA aplicado no IFSG (cf. capítulo 6).  

 

2.2.1 A arquitetura da linguagem  

 

 A LSF é uma teoria geral do funcionamento da linguagem de base semântica. Essa 

abordagem se propõe a explicar como a língua constrói significados e de que forma a 

mobilizamos para interagir (HALLIDAY, 1993). Halliday (1957; 1966; 1978; 1985) começou 

a desenvolver as bases da LSF nos anos 50 e seguiu complexificando seu entendimento da 

semiose linguística até publicar, em 1978, o livro Linguagem como Semiótica Social, no qual 

reuniu sua base epistemológica, e editou a primeira versão da sua gramática sistêmico-funcional 

em 1984. Nessa gramática, apresenta os conceitos que articulam as características internas da 

língua metaforicamente como se fossem uma arquitetura. 
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O fundamento central da LSF, que gera o desenvolvimento da sua arquitetura 

linguística, é a compreensão da linguagem como semiótica social. Esses termos traduzem o 

ângulo conceitual pelo qual os sistemicistas entendem e interpretam o fenômeno linguístico. 

Defini-los, em vista disso, é o primeiro passo para explicar no que consiste a compreensão da 

teoria de que a construção da realidade e a do sistema linguístico são inseparáveis 

(HALLIDAY, 1978; HALLIDAY; MATTHIESEN, 2004). Esse axioma fundamenta a 

descrição do gênero degustação técnica de vinho e a construção do CEA para trabalhá-lo com 

os estudantes de Viticultura e Enologia do IFSG.  

O termo semiótico assume dois sentidos na LSF: significado (expressão da realidade) e 

sistema de significados. Halliday (2003, p. 186) explica a primeira acepção dessa noção, 

contrapondo-a a ideia de materialidade. De acordo com o linguista, o mundo que habitamos 

possui fenômenos da ordem do material e da ordem da representação; entretanto, “o significado 

necessita da matéria para se realizar e, ao mesmo tempo, a matéria requer o significado para se 

organizar”29.  Por exemplo, a sociedade moderna escolheu algumas cores para serem associadas 

às ações de parar ou atravessar a rua. O vermelho é o significado (expressão da realidade) de 

parar/deter-se; enquanto o verde representa o ato de cruzar a via. Pensando a partir dessa 

construção, os pedestres regularão sua atitude a partir da cor que vejam nos sinais de trânsito. 

Todavia, essa correspondência só existe, porque as pessoas realizam suas ações de acordo com 

ela. Se, no lugar disso, os transeuntes começassem a cantar quando vissem a luz vermelha, esse 

símbolo perderia sua capacidade de realizar o significado “parar para atravessar a rua” devido 

à falta de fenômeno material que lhe corresponda. 

 A outra acepção de semiótico – “sistema de significado” – pressupõe a existência de 

expressões da realidade que se relacionam entre si formando um conjunto. É a partir dessa 

definição que devemos compreender o fenômeno linguístico. Halliday (2003, p. 184, grifos 

meus) explica que: 

 

Uma língua é um sistema de significação – um sistema semiótico. Aqui, como em 

todos os meus trabalhos, “semiótico” significa “que tem a ver com significado 

(semiose)”; de modo que, um sistema de significação é um sistema pelo qual se criam 

e se trocam significados.30 

 

 
29 No original: “El significado necesita la materia para realizarse, y, al mismo tiempo, la materia requiere el 

significado para organizarse”. 
30 No original: “Una lengua es un sistema de significación – un sistema semiótico. Aquí, como en todos mis 

escritos, «semiótico» significa «que tiene que ver con el significado (semiosis)»; de modo que, un sistema de 

significación es un sistema por el cual se crean y se intercambian significados”. 
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A língua é o sistema de significação mais complexo mobilizado pelos seres humanos 

para se expressarem.  O linguista explica essa característica, apontando para o fato de existirem 

três outros tipos de sistema que se organizam em uma ordem crescente de complexidade: o 

físico, o biológico e o social (HALLIDAY, 2003; 2004). O significado é trocado pelos canais 

físicos humanos, ativado biologicamente (olhos, mãos, boca, cérebro) e construído socialmente. 

Isso significa que se compõe e realiza através da ativação dos outros três sistemas. Nesse 

sentido, a linguagem é considerada uma rede interrelacionada de sistemas de significado que 

formam uma cultura (HALLIDAY; HASAN, 1989).  

A expressão social, a exemplo do termo semiótico, também assume dois sentidos na 

teoria sistemicista. A esse respeito Halliday e Hasan (1985, p. 4) explicam que se pode entendê-

la com o sentido de cultura ou como um aspecto da estrutura social:  

 
Uma coisa é “social” no sentido de sistema social, ao que considero sinônimo de 

cultura, de maneira que, quando digo “semiótica social” me refiro, em primeira 

instância, à definição de um sistema social ou de uma cultura, como um sistema de 

significados. Além disso, quero dar ao termo uma interpretação mais específica para 

indicar que nos ocupamos das relações entre a linguagem e a estrutura social, 

considerando a esta última como um aspecto do sistema social.  

 

Halliday (1978; 1985; 2001; 2004) defende que a interpretação dos fenômenos 

linguísticos seja concomitantemente social e semiótica. Esse posicionamento se deve ao fato de 

interpretar a cultura como um edifício de significados e a linguagem como um dos sistemas 

semióticos que o constroem. Halliday (1991; 2003; 2008) ainda explica que a linguagem é 

central às demais formas de expressão por ser requisito para que se possa construí-las. Devido 

a isso:  

 

A linguagem é a maior fonte de poder. Seu potencial é indefinidamente grande. [...] 

A linguagem não é um reflexo passivo da realidade material; é um participante ativo 

na constituição da realidade, e todos os processos humanos, qualquer que seja sua 

manifestação, seja em nossa consciência, em nossas ações ou no mundo físico que nos 

rodeia, são o resultado das forças que são ao mesmo tempo materiais e semióticas.31 

(HALLIDAY, 2003, p. 186) 

 

A linguagem não se limita à representação do sistema semiótico que forma uma 

sociedade. Sua característica ativa, frente ao mundo material, se deve à sua capacidade de 

 
31 No original: “El lenguaje es la mayor fuente de poder. Su potencial es indefinidamente grande. Podríamos decir 

que iguala en alcance todos nuestros sistemas materiales - siempre capaz de seguir el ritmo de los cambios en las 

condiciones materiales de nuestra existencia. El lenguaje no es un reflejo pasivo de la realidad material; es un 

participante activo en la constitución de la realidad, y todos los procesos humanos, cualquiera sea su 

manifestación, ya sea en nuestra conciencia, en nuestros marcos materiales o en el mundo físico que nos rodea, 

son el resultado de fuerzas que son al mismo tiempo tanto materiales como semióticas”.  
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significar e, ao mesmo tempo, criar significado. Essa propriedade semogenética que a 

caracteriza é explicada, na LSF, pelo conceito de estratificação. Segundo essa abordagem, todos 

os sistemas semióticos32 se dividem em dois grandes estratos: o estrato do conteúdo, 

responsável pelo significado, e o estrato da expressão, responsável pela sua exteriorização. O 

que diferencia a língua dos demais sistemas é a divisão do estrato do conteúdo em léxico-

gramática e semântica. 

Halliday (2003) mobiliza o conceito de protolíngua para explicar a estratificação. 

Segundo o autor, a linguagem infantil vai se densificando e estratificando no processo de 

aquisição da língua materna. Crianças até aproximadamente o final do primeiro ano de suas 

vidas possuem uma protolíngua, representada no lado esquerdo (A) da Figura 3. Essa 

modalidade de linguagem dispõe de um estrato do conteúdo (significado) e de um da expressão 

relacionados ao entorno social e corporal dos bebês. Nesse estágio do desenvolvimento, o 

conteúdo se relaciona iconicamente à expressão. Em consequência disso, a troca de significados 

está ligada aos grupos de interação imediatos, ou seja, ao entorno físico. À medida que há o 

desenvolvimento da linguagem (lado direito (B) na Figura 3), ocorre a subdivisão do significado 

em léxico-gramática e semântica e da expressão em fonética e fonologia. Nesse período, o 

conteúdo da interação não possui necessariamente correspondência fixa com o entorno 

corporal; mas com o ecossocial em que ocorre (o contexto). Há, portanto, a extensão do 

potencial de significação da criança. A Figura 3, a seguir, ilustra essa explicação.  

 

  

 
32  A música, as artes plásticas e a dança também são sistemas semióticos, visto que, assim como a linguagem, são 

construídos socialmente, biologicamente ativados e têm seus sentidos trocados através de canais psíquicos 

(HALLIDAY, 2004). 
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Figura 3 – Protolinguagem (A) e linguagem em relação com seus entornos ecossocial e corporal (B) 

 
Fonte: Traduzido e adaptado de Halliday (2003, p. 197).  

 

A palavra “língua” pode auxiliar a compreender a exemplificação da estratificação que 

ocorre no processo de aquisição demonstrado na Figura 3. Uma criança até um ano, quando 

aponta a língua e chora, pode estar indicando que sente alguma dor ou que lesionou esse órgão. 

Na sua protolíngua, representada no lado esquerdo da Figura 3, cada elemento corresponde a 

um som ou gesto, não há uma gramática organizando essa equivalência e, assim sendo, não há 

estratificação. O sinal que executa (expressão), portanto, corresponde ao conteúdo que quer 

exteriorizar. Na vida adulta, entretanto, o vocábulo “língua” pode se relacionar a diferentes 

sentidos, pois os estratos da expressão e do conteúdo já estão estratificados. Essa modificação 

é simbolizada pelo lado direito (B) da Figura 3. Por exemplo, se estivermos em uma consulta 

médica e dissermos que temos dor na língua, referimo-nos à parte do corpo. No ditado popular 

“dar com a língua nos dentes”, essa palavra significa que alguém está falando mais do que se 

deveria. O seu sentido pode, ainda, ser utilizado, do ponto de vista do conteúdo, para se referir 

a um prato culinário ou como sinônimo de idioma. Nessa investigação, por exemplo, é uma 

palavra associada ao idioma e ao conceito de sistema de significação, visto que esta tese se 

insere no campo da linguística. Essas diferentes opções demonstram que ocorreu uma expansão 

do potencial de significação e que os signos linguísticos passaram a se organizar em redes de 

significado, dito em outras palavras, ocorreu a estratificação do estrato do conteúdo em léxico-

gramática e semântica (cf. lado esquerdo (B) da Figura 3).  

O exemplo da palavra “língua” e dos diferentes sentidos que assume nas interações 

evidencia que o significado é uma opção escolhida pelo falante. Essa escolha, contudo, não é 

livre, uma vez que está subordinada ao contexto. A noção de opção é fundamental para a 
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concepção da língua como sistema de significação e, consequentemente, potencial de 

significado. Esse conceito influencia diretamente na visão de base sistemicista sobre a 

aprendizagem de LE e, por extensão, de E/LE. Nessa perspectiva, há a ideia de que “em todo 

ensino de línguas, o aluno deve construir um recurso. Isto é, um recurso de um tipo particular: 

um recurso para criar significado”33 (HALLIDAY, 1991, p. 274). Para compreender como esse 

conceito de opção se relaciona ao de potencial na LSF, é preciso explicitar três noções: a de 

sistema, a de estrutura e a de realização.   

A noção de sistema da LSF é apresentada em Halliday, Mcintosh e Strevens (1964) e 

trazida ao longo de seus escritos sempre que o linguista necessita discutir o funcionamento do 

potencial de significado da linguagem (HALLIDAY, 1966; 1978; 1984; 1985; 1993; 2003; 

2005; 2008; entre outros). Halliday, Mcintosh e Strevens (1964, p. 30), originalmente, explicam 

que a compreensão da ideia de escolha está associada ao entendimento do papel do sistema:  

 

Para entender a palavra “escolha”, devemos mostrar que existe mais de uma 

possibilidade e faz diferença qual nós escolhemos. É aqui que entra o “sistema”. Onde 

quer que possamos mostrar que, em um determinado local da estrutura, a linguagem 

permite uma escolha entre um pequeno conjunto fixo de possibilidades, temos um 

sistema.34 

  

O sistema é um conjunto de opções com uma condição de entrada. O falante é obrigado 

a fazer uma escolha que está condicionada à sua necessidade comunicativa, mas também ao seu 

entorno ecossocial. Por exemplo, o Português e o Espanhol possuem os aspectos perfeito e 

imperfeito em seu sistema verbal do tempo passado no modo indicativo; no entanto, a Língua 

Espanhola também dispõe de uma subdivisão do perfeito em “perfecto compuesto” e “perfecto 

simple”. Diante disso, enquanto em LP se deve escolher apenas entre perfeito e imperfeito, em 

Espanhol, pode-se decidir entre perfeito e imperfeito e, caso se opte pelo primeiro, ainda será 

necessário adotar a forma simples ou composta do verbo. O falante poderá empregar um tempo 

ou os dois em seus textos, mas não será possível utilizá-los concomitantemente no mesmo 

vocábulo, dado o caráter de simultaneidade do signo linguístico (REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA, 2010). Devido a isso, a seleção de uma das possibilidades é obrigatória para que 

haja a realização do significado. O Quadro 2 traz um exemplo para ilustrar essa questão. 

  

 
33 No original: “In all language education, the learner has to build up a resource. It is a resource of a particular 

kind: a resource for creating meaning”. 
34 No original: “To make sense of the word 'choice', however, we must show that there is more than one possibility 

and that it makes a difference which we choose. This is where the 'system' comes in. Wherever we can show that, 

at a given place in structure, the language allows for a choice among a small fixed set of possibilities, we have a 

system”. 
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Quadro 2 – Sistema verbal do modo indicativo, aspecto perfeito da língua espanhola 

Fragmento da degustação 

instanciada no T02 – 

vinho chileno 

Chile es un país que se ha destacado por condiciones geográficas que lo 

han hecho único. De hecho, cuando hablan de Chile, hablan de cuatro 

elementos. 

Fonte: Corpus da pesquisa. 

  

O Quadro 2 apresenta um fragmento do T02 – vinho chileno (cf. Apêndice A). Os 

enólogos que o produziram optaram por utilizar as formas compostas ha destacado e han hecho 

para descrever a relação entre as características geográficas e a qualidade do vinho produzido 

no Chile. Esses dois tempos verbais indicam uma ação ocorrida e terminada em um momento 

anterior à fala e poderiam ter sido realizados pelas formas destacó e hicieron do pretérito 

perfeito simples do Espanhol ou ainda por uma combinação entre esses dois tempos: ha 

destacado e hicieron ou destacó e han hecho. Os falantes, entretanto, optaram entre a forma 

simples e a composta ao conjugar destacar e hacer, visto que não há como dizer 

simultaneamente “ha destacado” e “destacó” nem “han hecho” e “hicieron”. Em Língua 

Espanhola, portanto, as possibilidades para realizar esses significados na estrutura da língua 

estão condicionadas ao contexto de uso e propósito dos falantes. Os discentes em processo de 

aprendizagem do E/LE, devido a isso, precisam reconhecer e compreender essa dupla 

possibilidade sistêmica inexistente na língua para poder utilizá-la.   

A estrutura é o aspecto composicional da linguagem, ou seja, a linguagem como 

constituinte no que se refere ao som, à léxico-gramática e aos textos. Nesse sentido, se o 

paradigma for considerado o potencial de significados, o sintagma é entendido como as opções 

efetivamente realizadas na estrutura. Seu princípio básico é a exaustividade e seu princípio 

organizador é o de ordem cuja relação é estabelecida em “é parte de” (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2014). Na língua, as letras e os sons são parte de uma palavra, por sua vez, a 

palavra é parte de uma oração, a qual integra um texto, que é parte de uma estrutura semiótica 

maior – o contexto. Essa relação entre os diferentes estratos é chamada de realização e 

caracteriza-se por uma bidirecionalidade. Isso significa dizer que nenhum elemento da língua 

causa o outro, pois eles surgem simultaneamente (HALLIDAY, 1991; 2005).  Halliday (2008, 

p. 14) traz o exemplo de um texto falado para explicar a atuação desse princípio do sistema 

linguístico: 

 

[em um texto falado], o que percebemos como ouvintes é a substância fônica: 

processos que ocorrem no estrato “de saída” da linguagem, que chamamos de estrato 

fonético. Isso, por sua vez, é a realização de padrões na fonologia, o sistema de som 

da linguagem. Estes, por sua vez, percebem padrões de formulação, no estrato do 
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léxico-gramatical; e as palavras realizam padrões de significado, aos quais nos 

referimos como o estrato da semântica.35  

 

Sistema e estrutura funcionam paralelamente, dado que a “estrutura é a ordenação 

sintagmática na língua: padrões e regularidades, o que vai junto com o quê. O Sistema, em 

contrapartida, rege outro eixo: padrões do que poderia vir ao invés do que foi. Esta é a ordenação 

paradigmática do sistema linguístico”36 (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004, p. 22).  A 

língua é uma rede sistêmica. O sistema representa o conjunto de opções disponíveis aos 

falantes; no entanto, a realização desse potencial na estrutura está subordinada a esses padrões 

e à posição em nível de refinamento (delicacy). 

O refinamento (delicacy) funciona quando as principais distinções já foram feitas e a 

oração necessita de outras características funcionais para singularizar-se. No sistema, essa 

especificação é de tipo “uma espécie de... ‘; na estrutura 'é uma parte de...' (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2004). Há uma relação entre potencial de significado, sistema e refinamento 

(delicacy):  

 

[...] A rede [de sistemas de significado] está em aberto no refinamento: não há nenhum 

ponto em que podemos parar e dizer que não há outras distinções que poderiam ser 

feitas. Mas, se estendemos a descrição sistêmica para algum ponto onde ainda está 

bem dentro dos limites do que os falantes de uma língua podem reconhecer os 

significados como significativamente diferentes, temos uma ideia da escala das 

opções disponíveis.37 (HALLIDAY, 2004, p. xii) 

 

A linguagem é um potencial de significado. Esse poder semogenético advém de sua 

organização paradigmática complexa. O sistema linguístico, em vista disso, é considerado um 

conjunto de opções paradigmáticas disponíveis e realizadas na língua oral ou escrita através da 

estrutura e, por isso, a língua é considerada um potencial de significados capaz de se expandir 

mais ou menos indefinidamente. A expansão não é ilimitada, pois o limite é dado pelo que o 

falante é capaz de reconhecer como texto em seu entorno social. 

 
35 No original: “what we perceive as hearers is the phonic substance: processes taking place at the “output” 

stratum of language, that we refer to as the phonetic stratum. This in turn is the realization of patterns in 

phonology, the sound system of the language. These in turn realize patterns of wording, on the stratum of 

lexicogrammar; and the wordings realize patterns of meaning, which we refer to as the stratum of semantics”. 
36 No original: “Structure is the syntagmatic ordering in language: patterns, or regularities, in what goes together 

with what. System, by contrast, is ordering on the other axis: patterns in what could go instead of what. This is the 

paradigmatic ordering in language”. 
37 No original: “The network is open-ended in delicacy: there is no point at which we can stop and say that no 

further distinctions can be made. But if we extend the systemic description to some point where it is still well within 

the limits of what speakers of a language can recognize as significantly different meanings, we have some idea of 

the scale of the options available”. 
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A interpretação sociosemiótica da linguagem, proposta por Halliday (1978), considera 

que o sistema social (uma cultura) constrói o sistema semiótico. Esses significados que os 

constituem são trocados por meio dos textos, os quais representam a realização do sistema na 

estrutura. Segundo Halliday (2008, p. 13, grifos meus) “sistema e texto são o mesmo fenômeno; 

o sistema é simplesmente o potencial instanciado em cada momento do discurso”38. Para 

esclarecer como o potencial de significados se realiza nos textos, a LSF recorre ao conceito de 

instanciação. Nesta tese, essa concepção é fundamental para compreender a descrição do gênero 

degustação técnica de vinho realizada na análise de dados a partir do mapeamento das 

regularidades manifestadas em seis instâncias que o realizam (cf. capítulo 5).  

Matthiessen (2005) explica que a noção de instanciação começa a ser desenvolvida na 

década de 7039, mas é aprofundada nos anos 90, quando é mobilizada para explicar os diferentes 

tipos de semiogênese (criação do significado): a logogênese, a ontogênese e a filogênese40. O 

autor apresenta, nessa discussão, uma ilustração referente à relação entre esses três processos 

semióticos e a instanciação, reproduzida na Figura 4:  

 

Figura 4 – Os processos semióticos de logogênese, filogênese e ontogênese e sua relação no 

continuum de instanciação 

 
Fonte: Traduzida e adaptada de Matthiessen (2005, p. 541). 

 
38 No original: “System and text are one and the same phenomenon; the system is simply the potential that is 

instantiated in every moment of discourse”. 
39 Primeira aparição do termo cf. Halliday (1973). 
40 A logogênese é o significado como texto. A ontogênese, por sua vez, refere-se ao desenvolvimento do indivíduo 

ao longo de sua vida. Filogênese, por fim, é a evolução da linguagem humana enquanto espécie.   



50 

 

A correlação entre o sistema (entidade teórica e abstrata) e os textos concretos se dá 

através da instanciação. O sistema da língua oferece um potencial de significados subordinados 

a um contexto de cultura (1 na Figura 4)41, entendido como “todo o sistema semântico da 

linguagem [...] uma ficção, algo que não podemos descrever”42 (HALLIDAY, 2013 [1978], p. 

144) (cf. Figura 4). Essas possibilidades de significados oferecidas, antes de serem realizadas 

na forma de texto, estão intermediadas pelos registros da língua. O registro é um conceito 

semântico que se relaciona com a variação da língua pautada pela variação de uma determinada 

situação (2 na Figura 4), sendo entendido, portanto, como uma configuração de significados 

(uso de expressões, traços fonológicos, recursos léxico-gramaticais) que têm sua realização 

condicionada a um tipo de situação (HALLIDAY; HASAN, 1985). Por exemplo, uma interação 

entre professor e aluno em sala de aula tem um registro diferente de um encontro entre amigos 

ou entre familiares. Essa intermediação que o registro opera leva ao texto instanciado (3 na 

Figura 5), o qual está condicionado a um contexto de situação, isto é, “o sistema semântico 

particular, ou conjunto de subsistemas, que se encontra associado a um tipo particular de 

situação ou contexto social; que também é uma ficção, ainda que seja algo que se pode descrever 

com mais facilidade”43 (HALLIDAY, 2013 [1978], p.144). O processo que vai do potencial 

oferecido pela língua até o texto instanciado, ou realizado, se dá ao longo do continuum de 

instanciação, ilustrado na Figura 4. 

A noção de continuum forneceu “a chave teórica para estudos quantitativos de texto 

empreendidos para iluminar as características do sistema: frequências relativas observadas no 

polo instância do continuum podem ser interpretadas como probabilidades sistêmicas”44 

(MATTHIESSEN, 2005, p. 536, grifos do autor). Isso significa que os padrões linguísticos que 

se repetem nos textos, evidenciam o modo como os gêneros discursivos são instanciados. Nessa 

pesquisa doutoral, essa premissa sustentou e orientou a descrição do gênero degustação técnica 

de vinho, utilizado nas tarefas de sala de aula (cf. capítulo 5). A análise das instâncias de língua 

que se repetiam nos textos possibilitou determinar o padrão de realização desse exemplar 

genérico (cf. subseção 3.1.1 e seção 5.3). Além de permitir traçar um paralelo de 

 
41 Os números (1), (2) e (3) são as etapas de instanciação mostradas na Figura 5 pelas três flechas. 
42 No original: “[...] es todo el sistema semántico del lenguaje; lo cual constituye una ficción, algo que no podemos 

esperar describir”. 
43 No original: “[...] es el sistema semántico particular, o conjunto de subsistemas, que se encuentra asociado a 

un tipo particular de situación o contexto social; lo que también es una ficción, aunque sea algo que puede 

describirse con mayor facilidad”. 
44 No original: “the theoretical key to quantitative studies of text undertaken to illuminate features of the system: 

relatives frequencies observed at instance pole of the cline can be interpreted as system probabilities”.   
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correspondência entre o sistema e o texto, a instanciação mostra o papel fundamental do 

contexto no processo de construção do significado.  

A linguagem é entendida a partir de sua relação com a estrutura social na perspectiva 

sistêmico-funcional. A noção de contexto, em vista disso, desempenha um papel central na 

construção e na compreensão dos significados produzidos. Esse conceito se originou do 

trabalho etnográfico desenvolvido por Malinowski (1923; 1935). O antropólogo, na década de 

20, realizou uma pesquisa com habitantes de uma ilha filipina cuja fonte de renda se baseava 

na pesca e na plantação. Ao tentar relatar sua pesquisa, observou que seria impossível traduzi-

la para o Inglês. Essa dificuldade, encontrada pelo pesquisador, resultou do pragmatismo da 

língua dos ilhéus, ou seja, suas falas estavam diretamente relacionadas às ações que 

desempenhavam (a pesca, a caça, a preparação da comida, entre outros) e não seria possível 

alcançar seu real significado sem considerá-las:  

 

Fiz uma oposição entre a fala civilizada e a científica e defendo que os empregos 

teóricos das palavras nos textos filosóficos e científicos estavam descolados de suas 

fontes pragmáticas. Era um erro, e um erro sério. [...] Em última instância, o 

significado de todas as palavras se deriva da experiência como um todo. 

(MALINOWSKI, 1935, p. 58) 

 

O antropólogo, para evitar descolar os empregos teóricos das palavras de suas fontes 

pragmáticas, optou por agregar descrições detalhadas das situações de comunicação dos 

filipinos e cunhou, em 1923, o termo contexto de situação para se referir à realidade semiótica 

que envolvia a produção do texto (HALLIDAY; HASAN, 1985). Além disso, Malinowski 

(1923; 1935; 1970) concluiu que seria necessário dar ao leitor também informações culturais 

relevantes para que aquelas falas fossem compreendidas. Esses dados contextuais seriam 

chamados de contexto de cultura. 

J.R. Firth, colega de Malinowski em Londres à época, adotou o conceito de contexto de 

situação e o reformulou para que se adequasse aos estudos linguísticos. Em Firth (1957), o 

linguista define que os elementos que devem ser observados para a compreensão dessa 

dimensão contextual são: (i) as características dos participantes; (ii) os objetos relevantes à 

situação; e, por fim, (iii) os efeitos da ação verbal. Nesse sentido, Eggins (1999; 2003; 2004) 

salienta que observar o fenômeno linguístico da perspectiva sistêmico-funcional implica 

responder a duas perguntas: como se usa a linguagem e como a linguagem estrutura o uso. 

Outrossim, pressupõe compreender que contexto, texto e linguagem são três faces de um 

mesmo fenômeno:  
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O contexto é um sistema semiótico de nível superior no qual a linguagem está 

“embutida”. Mais especificamente, a linguagem está inserida em um contexto de 

cultura ou sistema social e qualquer instanciação da linguagem como texto é 

incorporada em seu próprio contexto de situação. O contexto é uma matriz ecológica 

para o sistema geral da linguagem e para textos particulares. É realizado por meio da 

linguagem; e ser realizado através da linguagem significa que tanto cria quanto é 

criado pela linguagem. Essa relação de realização é organizada de acordo com o 

princípio da diversificação funcional. Como a linguagem, o contexto é diversificado 

funcionalmente em três domínios gerais: campo, relação e modo.45 

(MATTHIESSEN; HALLIDAY, 2009, p. 31, grifos meus) 

 

O texto é entendido como uma unidade semântica em cujo entorno está a situação. As 

características extralinguísticas do seu ambiente semiótico de interação são o seu contexto de 

situação. Esses traços são simbolizados por um complexo de três dimensões na LSF: campo 

(tipo de situação/assunto), relações (participantes envolvidos e sua relação) e modo (papel que 

desempenha a linguagem). O contexto de cultura, por sua vez, é o sistema semântico da 

estrutura social. Essa dimensão define em quais contextos os significados serão trocados e gera 

as tensões semióticas que culminam nos gêneros discursivos46. É possível inferir, com base na 

forma como esse modelo teórico é construído, que a “linguagem como semiótica social significa 

interpretar a linguagem dentro de um contexto sociocultural, no qual a própria cultura se 

explica, em termos semióticos, como um sistema de informação”47 (HALLIDAY, 2013 [1978], 

p. 10). Essa relação dialógica é ilustrada na Figura 5. 

 

  

 
45 No original: “Context is a higher-level semiotic system in which language is 'embedded'. More specifically, 

language is embedded in a context of culture or social system and any instantiation of language as text is embedded 

in its own context of situation. Context is an ecological matrix for both the general system of language and for 

particular texts. It is realized through language; and being realized through language means that it both creates 

and is created by language. This realizational relationship is organized according to the principle of functional 

diversification. Like language, context is functionally diversified into three general domains: field, tenor and 

mode”. 
46 O conceito de gênero será pormenorizado na subseção 3.1.1.  
47 No original: “‘lenguaje como semiótica social’ significa interpretar el lenguaje dentro de un contexto 

sociocultural, en que la propia cultura se interpreta en términos semióticos, como un sistema de información, si 

se prefiere esa terminología”. 
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Figura 5 – O texto e os sistemas que realiza 

 
Fonte: Traduzido e adaptado de Halliday e Matthiessen (2004, p. 25). 

 

Os dois contextos são diferentes faces da produção de sentido, uma vez que o contexto 

de situação é a instanciação48 de um contexto de cultura, assim como o texto é a instanciação 

do sistema linguístico. Essas características contextuais, portanto, localizam a função como um 

princípio fundamental da linguagem, uma vez que os elementos linguísticos que as constituem 

realizam os significados não linguísticos (prática social) que representam (cf. Figura 5). 

O funcionalismo de Halliday tem, em seu bojo, a noção de função; porém, reinterpreta 

o conceito proposto pelas correntes europeia e norte-americana (HALLIDAY; HASAN, 1985). 

A função é uma propriedade constitutiva da língua para os sistemicistas, ou seja, não é 

correlativa a uso linguístico. Os usos linguísticos são correspondentes ao conceito de registro 

na LSF (cf. Figura 5). Essa reinterpretação é discutida por Ghio e Fernández (2008), para quem 

esse movimento teórico se deve ao fato de a abordagem sistêmico-funcional considerar o 

aspecto social como parte intrínseca do sistema linguístico. Devido a isso, a teoria: 

 

[...] não pode se limitar a enumerar usos sociais: deve mostrar qual a relação dialética 

que se estabelece entre o uso e o sistema. Para isso, deve dar um alcance mais amplo 

à noção de “função” e propõe o termo “metafunção” para se referir a essas funções 

 
48  A instanciação é a transformação das possibilidades linguísticas do potencial de conduta em texto, ou seja, a 

realização do significado nos atos interacionais. 
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mais abstratas que são propriedades constitutivas de todas as línguas. (GHIO; 

FERNÁNDEZ, 2008, p. 23) 

 

De acordo com o modelo sistemicista, a língua é um recurso que realiza os potenciais 

de conduta de acordo com as características contextuais da interação. Cada um dos 

componentes funcionais do contexto de situação, portanto, determina as opções semânticas 

possíveis de serem selecionadas, dado que possuem um sistema de escolhas linguísticas 

particular, como destaca a Figura 6: 

 

Figura 6 – Estrutura Semiótica e Componentes Funcionais 

 
Fonte: Adaptado e traduzido de Halliday (2013[1978], p. 187). 

 

Na estrutura semiótica da situação, o campo ativa a função ideacional; as relações, a 

interpessoal e o modo, a textual, respectivamente (cf. Figura 6). Nessa perspectiva, as 

metafunções são entendidas como as manifestações do sistema linguístico para os dois 

propósitos fundamentais do uso da linguagem: representar o ambiente material (função 

ideacional) e trocar informações sobre esse ambiente com outros falantes (função interpessoal).  

Somam-se a esses dois componentes funcionais da semântica, a necessidade de organizar a 

comunicação de maneira compreensível.  Essa propriedade do sistema linguístico é realizada 

pela função textual (cf. Figuras 5 e 6, respectivamente). Destarte, as metafunções auxiliam a 

entender a relação entre a prática social e os significados realizados pelos sistemas semântico-

discursivos nos textos que os falantes constroem para se comunicarem. Na subseção a seguir, 

explico os três sistemas utilizados para compreender e descrever como a experiência de provar 

um vinho é realizada no gênero degustação técnica de vinho: a IDEAÇÃO, a AVALIATIVIDADE e a 

PERIODICIDADE (cf. capítulo 5). 
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2.2.1.1 As metafunções e o sistema semântico-discursivo  

 

Halliday e Matthiessen (2004; 2014) sugerem que as funções básicas da linguagem no 

nosso ambiente ecossocial são construir nossas experiências e possibilitar que interajamos uns 

com os outros. Essa relação que se estabelece entre o texto e as categorias abstratas que 

explicam como a língua funciona para transformar experiência em significado “é extremamente 

complexa e indireta”49 (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004, p. 50). Essa complexidade exige 

a definição de alguns recursos para que se entenda a relação entre essas dimensões da 

comunicação humana.  

Halliday (1985) propõe compreender a construção linguística do significado a partir da 

oração. Em versão atualizada da Gramática Sistêmico-Funcional, Halliday e Mathiessen (2014, 

p. 50) explicam que essa categoria é vista como “a mola mestra da energia gramatical; é a 

unidade onde os significados de diferentes tipos, ideacional, interpessoal e textual, são 

integrados em um único sintagma”50; é o potencial de significado da língua realizado. Cada um 

desses componentes se concretiza através de um tipo particular de estrutura léxico-gramatical. 

Diante disso, a capacidade de construir significado relaciona-se à metafunção ideacional 

(oração como representação), visto que há recursos léxico-gramaticais responsáveis por 

materializar a experiência humana.  A língua como recurso de interação social, por sua vez, é 

associada à metafunção interpessoal (a oração como troca). Por fim, tem-se um terceiro 

componente: a metafunção textual, a qual se relaciona à construção do texto, ou seja, o 

desenvolvimento e organização de seu fluxo informacional (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 

2004, 2014; HALLIDAY, 1985; 2013 [1978]).  

Martin (1992) sugere outra perspectiva de investigação do fenômeno linguístico. Seu 

ponto de partida para a interpretação social do discurso é o texto em contexto. O linguista 

defende que raramente um discurso é formado apenas por orações isoladas, logo, o que se 

observa para estudá-lo é um padrão de significados sociais manifestado em um texto. Esse 

ponto de vista, apresentado em Martin (1992) e expandido em Martin e Rose (2007), sugere 

uma reinterpretação das descrições do significado organizadas metafuncionalmente 

(HALLIDAY, 1985; HALLIDAY; HASAN, 1985; HALLIDAY; MATHIESSEN, 2004; 

2014). Nessa perspectiva, o estrato semântico é renomeado para semântico-discursivo e passa 

 
49 No original: “is extremely complex and indirect”. 
50 No original: “The clause, as we said, is the mainspring of grammatical energy; it is the unit where meanings of 

different kinds, experiential, interpersonal and textual, are integrated into a single syntagm”. 



56 

 

a abranger a compreensão da construção do texto como construção discursiva (MARTIN, 

2009d). A Figura 7 ilustra essa reinterpretação: 

 

Figura 7 – Contexto e Linguagem estratificados  

 

Fonte: Adaptado por Moyano (2018) de Martin e Rose (2007). 

 

Na perspectiva da Semântica do Discurso de Martin e Rose (2007), o texto é considerado 

uma entidade física e uma concretização do sistema da língua (estrato semântico-discursivo, 

léxico-gramatical e fonográfico). O discurso, nesse sentido, é entendido como um conjunto de 

valores e significados sociais subjacentes ao texto (MARTIN, 2019). Conforme ilustra a Figura 

7, o gênero é a realização de um conjunto de registros, do mesmo modo que campo, papel e 

modo são um padrão de significados semântico-discursivos realizados pelo estrato da léxico-

gramática e pelo estrato fonográfico. Nesse sentido, os elementos léxico-gramaticais da 

metafunção ideacional realizam os sistemas de IDEAÇÃO e CONJUNÇÃO; os da metafunção 

interpessoal os de AVALIATIVIDADE e NEGOCIAÇÃO e os da metafunção textual os de IDENTIFICAÇÃO e 

PERIODICIDADE.  

Os recursos ideacionais são mobilizados pelo falante para representar seu mundo 

externo (acontecimentos, ações...) e/ou interno (sentimentos, sensações). A IDEAÇÃO está 

centrada no conteúdo do discurso (Atividades e Entidades envolvidas na sua realização, 

descrição e classificação). Martin e Rose (2007) explicam que esse tipo de significado realiza 

o campo do texto. A CONJUNÇÃO, por sua vez, dedica-se a compreender a interconexão entre as 

Atividades, revelando como estão ligadas umas às outras na construção da experiência. Vian 

Jr. e Mendes (2015, p. 168) explicam que essa perspectiva “concebe a conjunção como um 

conjunto de significados”. Esse viés interpretativo difere, segundo esses autores, do que é 

Língua 
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proposto por Halliday e Hasan (1985) e Halliday e Mathiessen (2004; 2014), uma vez que esses 

linguistas as consideram recursos gramaticais responsáveis por relacionar orações. Esse 

sistema, na perspectiva da semântica do discurso, estabelece relações internas e externas ao 

texto. As internas organizam o campo como uma sequência de atividades e, por isso, são 

orientadas ao gênero e sua ordenação. As externas, em contrapartida, referem-se ao que está 

acontecendo fora do texto e, consequentemente, orientam-se ao campo. O estudo desse tipo de 

significado é efetuado pela análise dos padrões de realização do sistema de interdependência 

(hipotaxe e parataxe) e do sistema lógico-semântico (expansão e projeção) na função lógica da 

metafunção ideacional51.  

Os recursos interpessoais representam os movimentos de interação empreendidos entre 

os falantes. Halliday e Matthiessen (2004, p. 107) definem a interação como uma “troca, na 

qual dar [informação ou bens e serviços52] implica receber e exigir implica dar uma resposta”53 

(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004, p. 107). A AVALIATIVIDADE foca em quais os sentimentos 

e os valores sobre as coisas e pessoas são negociados com o interlocutor. A NEGOCIAÇÃO, por sua 

vez, representa os recursos utilizados para adotar e atribuir papéis em um diálogo (MARTIN; 

1992; MARTIN; ROSE, 2007).  

Os recursos textuais, por fim, organizam os significados experienciais e interpessoais 

de maneira coerente nos textos. Sua análise permite compreender como os falantes constroem 

suas mensagens e como a organização que escolhem direciona a atenção do seu interlocutor 

(THOMPSON, 2014). Seus significados se dispõem em dois sistemas: IDENTIFICAÇÃO e 

PERIODICIDADE. Martin e Rose (2007) explicam que a IDENTIFICAÇÃO é composta pela manutenção 

da coesão do discurso por meio da apresentação e referência das Entidades de um texto. Sobre 

a PERIODICIDADE, os linguistas esclarecem que se refere ao fluxo da informação, ou seja, a 

organização dos textos para que os interlocutores compreendam os passos de construção do seu 

significado. 

Esta pesquisa analisa textos que instanciam a degustação técnica de vinho sob a ótica 

de três sistemas semântico-discursivos: IDEAÇÃO, AVALIATIVIDADE e PERIODICIDADE. O sistema de 

IDEAÇÃO foi mobilizado para compreender como a experiência de degustação técnica de vinho é 

 
51 A interdependência pode ser de igualdade (parataxe) ou de desigualdade (hipotaxe) e de expansão (o significado 

de uma oração é elaborado em outras palavras ou tem uma informação agregada) ou de projeção (uma fala ou um 

sentido são construídos por outra oração, projetando em uma ordem maior de experiência o significado da oração 

a que alude) no sistema lógico-semântico.  
52 Nas trocas de bens e serviços, recorremos à língua para nos comunicarmos, mas ela não será o fim da interação 

verbal. Por exemplo, na oração “dê-me a sua mão”, a resposta que o falante recebe é a parte do corpo. Nas trocas 

de informação, em contrapartida, a linguagem é o objetivo final da troca. 
53 No original: “it is an exchange, in which giving implies receiving and demanding implies giving in response”. 
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construída: participantes envolvidos, léxico utilizado para realizar essa prática social, atividades 

que a conformam e como esses elementos são apresentados nos textos. Esse padrão se coarticula 

com a AVALIATIVIDADE. Nesse sistema, serão observados os recursos linguísticos utilizados para 

avaliar a experiência de degustação. O sistema de PERIODICIDADE, também aliado aos significados 

ideacionais, é mobilizado para compreender como a prática social degustação de vinhos 

organiza seus sentidos em uma estrutura esquemática. Essas perspectivas são apresentadas nas 

seções que seguem e seu entendimento é necessário para que se compreenda a descrição da 

realização dessa prática social realizada na análise de dados (cf. seções 4.1 e 4.3).  

 

2.2.1.2 IDEAÇÃO: a representação da experiência 

 

Os padrões de significado organizados na IDEAÇÃO se relacionam à construção da 

experiência do falante no discurso. Martin e Rose (2007) explicam que seu foco está em mapear 

as sequências de atividades, as pessoas, os lugares e as qualidades que lhes são associados e 

compreender como esses elementos se conectam na construção de um campo. Esse sistema, 

portanto, debruça-se sobre os padrões semânticos das relações lexicais para interpretar a 

atividade social.  

As relações lexicais que constroem campos do discurso são organizadas em três 

conjuntos no sistema de IDEAÇÃO: relações taxonômicas, relações nucleares e sequência de 

atividades. A primeira se refere às conexões entre os elementos das orações e a forma como 

simbolizam a construção do campo em um texto. A segunda se associa ao modo como pessoas, 

coisas e lugares participam das atividades e, por isso, sua análise se dá no interior da sentença. 

A terceira, por fim, vincula-se à interpretação da maneira como o campo de um texto se 

desdobra em uma série de atividades (MARTIN, 1992; MARTIN; ROSE, 2007). Essas três 

relações lexicais formam a estrutura do sistema de IDEAÇÃO, resumida na Figura 8 a seguir.  

 

Figura 8 – Sistema de IDEAÇÃO 

 
Fonte: Traduzido por Nonemacher (2019) de Martin e Rose (2007). 
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As relações taxonômicas são estabelecidas entre os elementos à medida que o texto se 

desenvolve. Observá-las permite compreender como pessoas, coisas, lugares e qualidades são 

progressivamente construídos no decorrer da interação. Martin e Rose (2007) aclaram que essa 

possibilidade se deve ao fato de que cada item léxico mobilizado pelo falante gera a expectativa 

de um outro que o siga, pois os diferentes campos da experiência pressupõem uma gama de 

elementos lexicais relacionados à sua construção.  

As relações taxonômicas na construção do campo consistem em repetição, sinonímia, 

contraste, classificação (classe/coclasse) e composição (todo – parte/coparte). A Figura 9 

abaixo apresenta esse subsistema.  

 

Figura 9 – Subsistema de relações taxonômicas 

 
Fonte: Traduzido por Nonemacher (2019) de Martin e Rose (2007). 

 

As relações taxonômicas da Figura 9 são interpretadas a partir de itens léxicos. Martin 

(1992) explica que a definição de item lexical não é estabelecida pelo limite ortográfico das 

palavras. Nesse sentido, grupos nominais e grupos verbais também são incluídos nesse 

conceito. Isso significa que o grupo nominal “Este vino de la Caudalia Wine Box” do T01 – 

Degustação de vinho argentino (cf. Apêndice C), por exemplo, é considerado um item léxico 

que inicia uma cadeia de significados do campo da enologia nesse texto.  

A repetição consiste na recorrência do mesmo item lexical, ainda que em diferentes 

formas, ao longo do discurso. Nos textos analisados neste estudo, o item vino aparece repetidas 

vezes: este vino, un vino, esos vinos, vinos, los vinos e el vino (cf. Apêndices A, B e C). A 

sinonímia, por sua vez, é a relação entre elementos lexicais de significados semelhantes. Por 

exemplo, no T01 – vinho argentino, o falante frequentemente substitui vino por Amalaya – 
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nome do produto (cf. Apêndice C). Martin e Rose (2007) explicam que esses dois recursos são 

bastante úteis em campos mais complexos ou técnicos, como o desta tese, pois isso permite que 

se complexifique as relações léxicas ao seu redor. O contraste, por sua vez, refere-se a itens de 

significados opostos (ganhar-perder, feliz-triste e casado-solteiro) e em série (quente-fervendo, 

segunda, terça, quarta, quinta). Segundo os autores, esse recurso é bastante produtivo em textos 

nos quais um fenômeno é classificado a partir de sua diferença em relação a outro (p. ex., 

relatório de Biologia). Além disso, também é bastante útil na construção de argumentos que 

defendam um comportamento em detrimento de outro.  

O subsistema das relações taxonômicas é também composto pela classificação e pela 

composição. Na classificação, alguns elementos pertencem a classes mais gerais, e isso lhes 

permite estabelecer uma relação de hiponímia com outros de sentido mais específico no campo. 

Essa associação entre a instância de uma classe e a próxima é chamada de coclasse (MARTIN; 

ROSE, 2007; MOYANO, 2015). Nesse sentido, o vinho é a classe e Malbec é sua coclasse no 

T01 – vinho argentino (cf. Apêndice C). A composição, por sua vez, auxilia a compreender o 

desenvolvimento das relações taxonômicas no discurso, ou seja, a relação entre o todo e seus 

componentes (NONEMACHER, 2019). O conceito mobilizado nessa relação é o de coparte. 

Por exemplo, na degustação técnica de vinho, vinho é a classe, e as partes que o compõe são 

garrafa, rótulo, rolha, tipos de uva.  

As relações léxicas de um campo também podem ser interpretadas a partir de suas 

relações nucleares, isto é, os elementos que são centrais na interpretação da atividade 

desenvolvida. Martin e Rose (2007), baseados em Halliday (1994), constroem uma 

representação nuclear da experiência como atividade para simbolizar as unidades básicas que 

compõe o significado ideacional no discurso. Essa representação é trazida na Figura 10:  

 

Figura 10 – Modelo nuclear da experiência como atividade 

 
Fonte: Adaptado de Martin e Rose (2007, p. 92). 

 

Halliday (1994) define que as figuras de análise da metafunção ideacional são formadas 

por Processos, Participantes e Circunstâncias. As etiquetas funcionais que esses três 

Qualidade 
Processo Circunstâncias 
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componentes recebem objetivam simbolizar o papel desempenhado por cada elemento na 

concretização dos sentidos: “nós podemos expressar o ‘conteúdo’ da oração em termos de 

processos envolvendo participantes em certas circunstâncias”54 (THOMPSON, 2014, p. 92, 

grifos do autor). As figuras são principalmente de fazer, ser/ter, sentir e seu elemento central 

são os Processos cuja representação ocorre por meio de um grupo verbal. Existem seis 

categorias para organizá-los de acordo com o tipo de experiência a que correspondam. Os 

Processos materiais retratam ações físicas (correr, pegar, sair)55; os mentais, experiências 

internas (ouvir, ver, pensar); os relacionais, relações de qualificação, identificação56, 

composição, possessão ou identificação entre duas entidades (ser, estar); os comportamentais, 

comportamentos advindos de atividades psicológicas ou físicas (gostar, irritar-se, ler); os 

verbais, atividades linguísticas (dizer, responder, afirmar); e, por fim, os existenciais, a 

existência dos participantes (haver, existir). Os Participantes, por sua vez, são representados 

por grupos nominais explícitos ou implícitos, caracterizando-se como as entidades envolvidas 

nos Processos ou afetadas por eles. As Circunstâncias, quando aparecem na oração, mostram 

as condições de realização desses Processos.  

A análise das relações nucleares estabelecidas entre os itens lexicais parte da observação 

dos quatro graus de nuclearidade que os elementos podem assumir na figura: central, nuclear, 

marginal e periférico. Segundo Martin e Rose (2007), o centro é ocupado pelo Processo e 

também pode incluir o Alcance (Processo, classe ou parte que complementa o sentido do grupo 

verbal). O núcleo, por sua vez, é composto pelo Meio (principal participante do Processo) e por 

qualquer Alcance (entidade, qualidade ou posse). A margem se constrói com os Agentes 

(instiga o Processo que afeta o Meio) e com os Beneficiários (por quem ou para quem o 

Processo ocorre). A periferia, por fim, é constituída pelas Circunstâncias. A Figura 11 resume 

o sistema de relações nucleares.  

 

  

 
54 No original: “we can express what we have said about the ‘content’ of clauses in terms of process involving 

participants in certain circumstances”.  
55 Os Processos exemplificados nos parênteses são os prototípicos, logo, não representam a totalidade da 

representação dessa categoria.  
56 Os Processos que identificam um elemento em razão de outro são os relacionais identificativos, enquanto 

aqueles que qualificam um participante são os relacionais atributivos.  
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Figura 11 – Relações nucleares na oração 

 
Fonte: Traduzido de Martin e Rose (2007, p. 96). 

 

Os padrões semânticos das relações nucleares possibilitam estabelecer uma 

previsibilidade da construção do discurso, isto é, qual o elemento é enfocado no texto ou em 

partes dele e com que itens estão relacionados na produção do sentido. Hao (2015) explica que 

isso é possível, porque esse modelo de interpretação da experiência como atividade se 

desenvolve da seguinte forma: 

 

[...] um Processo ou a estrutura elaboradora Processo: Alcance é o centro; o centro 

pode ser estendido através de um Meio no núcleo (por exemplo, jogar + a bola); e 

pode ser estendido e aprimorado pelo Agente (por exemplo, Jon + joga + a bola) e 

ainda melhorado com uma Circunstância na periferia (por exemplo, Jon + joga + a 

bola + no quintal).57 (HAO, 2015, p. 48) 

 

As relações nucleares na oração e, consequentemente, a construção e caracterização das 

entidades do campo são compreendidas a partir do Processo. Esse elemento permite identificar 

qual atividade é realizada. No exemplo trazido por Hao (2015), há uma figura de fazer, 

concretizada em “joga”. A partir desse elemento, é possível observar que o Meio para a sua 

realização é “Jon”, e o seu Alcance é “a bola”. Essa figura ainda tem seu sentido especificado 

através da Circunstância “no quintal”.  Em síntese, os Processos indicam as Atividades 

realizadas na produção do sentido, aqueles que são mais recorrentes evidenciam o foco do texto 

ou de partes dele, o Meio e o Agente mostram quais Entidades são envolvidas na construção da 

experiência, e as Circunstâncias trazem as especificidades que o locutor julgou necessárias para 

construir sua mensagem.  

A identificação dos padrões semânticos das relações nucleares associada às relações 

taxonômicas permite rastrear as qualidades e localizações de cada elemento nas cadeias léxicas 

 
57 No original: “a Process or the elaborating structure Process=Range:process is centre; centre can be extended 

through a Medium in the nucleus (e.g. play + the ball); and it can be extended and enhanced through Agent (e.g. 

Jon +x plays + the ball), and further enhanced through an Circumstance in the periphery (e.g. Jon +x plays + the 

ball x in the backyard)”. 
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ao longo do texto. Nesse sentido, é possível compreender como pessoas, coisas e Processos são 

associados a qualidades e a lugares e como essas figuras estão organizadas nas orações. Martin 

e Rose (2007) explicam que a terceira perspectiva de análise das relações lexicais, as sequências 

de atividades, permite compreender como essas configurações se encadeiam ao longo do texto 

para construí-lo.  

As sequências de atividades são a terceira possibilidade sistêmica de análise das relações 

lexicais na construção da experiência humana nos textos. As práticas sociais são compostas por 

um conjunto de sequências de atividades, definidas como um encadeamento de eventos 

esperados para um campo (MARTIN, 1992; MARTIN; ROSE, 2007). Essa categoria de análise, 

portanto, está diretamente relacionada à maneira como as figuras do sistema de IDEAÇÃO são 

organizadas para concretizar a experiência do falante. A Figura 12, a seguir, ilustra essa relação: 

 

Figura 12 – Sequência de atividades 

 
Fonte: Nonemacher (2019, p. 43). 

  

Moyano (2015) chama a atenção para o fato de que um conjunto de figuras de um 

mesmo tipo pode caracterizar um gênero discursivo, bem como suas fases de desenvolvimento. 

Para aclarar essa afirmação, traz alguns exemplos. A autora identifica que as figuras de fazer 

(Processos materiais – em negrito) costumam se associar a figuras do sentir (Processos mentais 

– sublinhados) na seção de materiais e métodos de artigos científicos das Ciências Naturais. A 

seguir, transcreve-se um fragmento sobre esse ponto apresentado pela linguista:  

 

As concentrações de inmuglobinas se determinaram  

utilizando a técnica de ELISA (27) da seguinte maneira:  

se usou como antígeno um extrato cru de C immitis (Lote InDRE-C-2002) em placas 

de 96 buracos (Nalge Nunc®).  

Para determinar a concentração óptima do antígeno e a diluição do soro  

se utilizou uma titulação,  
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partindo de uma concentração de proteína (11) de 1.280 µg/ml até 1,25 µg/ml e uma 

diluição inicial de pool de soros positivos ou negativos de 1:25 até 1:1.600.58 

(MOYANO, 2015, p. 124) 

 

 Moyano (2015) explica que os cientistas associam figuras de fazer (Processos materiais: 

utilizar, usar, partir) a figuras de sentir (Processos mentais de cognição: determinar) para 

explicar as ações que os levaram a produzir o conhecimento que discutem na seção de métodos 

e materiais do artigo científico. Seções como a introdução, em contrapartida, tendem a combinar 

figuras de ser (Processos relacionais) com figuras de fazer (Processos materiais) devido seu 

viés mais descritivo. Nesse sentido, Martin e Rose (2007) explicam que um texto não costuma 

ser uma série contínua de eventos de um mesmo tipo (fazer, ser/ter, sentir). Devido a isso, 

salientam que é preciso compreender as sequências de atividades em relação às fases de um 

texto. Os autores ainda agregam que gêneros preveem uma estrutura esquemática, do mesmo 

modo que o campo antevê sequências de atividades. Por exemplo, espera-se que uma resenha 

apresente contexto seguido por descrição do texto seguida por reavaliação. Do mesmo modo, 

há a expectativa de que, na etapa descrição do texto, sejam apresentados e descritos seu 

conteúdo, suas subdivisões, bem como demais informações que sejam relevantes para avaliá-

lo. A identificação do padrão semântico das sequências de atividades, portanto, possibilita 

compreender como uma experiência é realizada no texto que está sendo analisado.  

A análise do sistema de IDEAÇÃO nesta tese combina as relações taxonômicas, nucleares 

e as sequências de atividades para compreender como as cadeias léxicas evidenciam a 

construção da atividade degustação técnica de vinho. As relações taxonômicas permitem 

identificar como os Processos geram expectativas de outros eventos em uma sequência de 

atividades e como essa perspectiva se dá entre as etapas e fases da estrutura esquemática do 

gênero. Já as relações nucleares permitem observar o papel desempenhado pelas entidades nas 

sequências de atividades que se desenrola nesses textos.  

A análise da IDEAÇÃO do gênero degustação técnica de vinho se coarticula, nesta tese, 

com o estudo de seu sistema de AVALIATIVIDADE. Essa observação combinada permite 

compreender quais recursos léxicos a degustação técnica de vinho mobiliza para avaliar a 

experiência de prova desse produto. A subseção a seguir, portanto, aborda esse sistema e suas 

categorias analíticas.  

 
58 No original: “Las concentraciones de inmunoglobulinas se determinaron utilizando la técnica de ELISA (27) de 

la siguiente manera: se usó como antígeno un extracto crudo de C. immitis (Lote InDRE-C-2002) en placas de 96 

pozos (Nalge Nunc®). Para determinar la concentración óptima del antígeno y la dilución del suero se utilizó una 

titulación, partiendo de una concentración de proteína (11) de 1.280 µg/ml hasta 1,25 µg/ml del antígeno y una 

dilución inicial del pool de sueros positivos o negativos de 1:25 hasta 1:1.600”.  
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2.2.1.3 AVALIATIVIDADE: a avaliação da experiência 

 

 Os padrões semânticos de AVALIATIVIDADE possibilitam interpretar a subjetividade dos 

falantes nos textos, isto é, a maneira como expressam seus sentimentos, seus valores e seus 

posicionamentos frente às entidades e às atividades negociadas com os interlocutores nas 

interações. Martin e White (2005) salientam que os recursos desse sistema permitem observar 

como os falantes: (i) avaliam a experiência realizada e posicionam seus ouvintes/leitores para 

fazer o mesmo; (ii) criam comunidades de compartilhamento de sentimentos e valores nos 

textos e quais elementos do sistema linguísticos escolhem para fazê-lo; e (iii) constroem para 

si próprios identidades e, nesse caminho, pressupõem um público pretendido para suas 

produções. Esse sistema semântico-discursivo, em vista disso, faz parte dos significados 

interpessoais e se alinha, em nível de registro, com a construção da variável relações dos textos.  

 O sistema de AVALIATIVIDADE subdivide seus focos de estudo em três subsistemas: ATITUDE, 

ENGAJAMENTO e GRADAÇÃO. O subsistema de ATITUDE se relaciona aos sentimentos do falante em 

relação às pessoas e às situações, ao seu julgamento do comportamento humano e a sua 

apreciação estética sobre o mundo (MARTIN; ROSE, 2007). O subsistema de ENGAJAMENTO, por 

sua vez, está ligado ao posicionamento dialógico do locutor na construção do texto. Isso 

significa que seu padrão semântico revela o jogo de vozes envolvidas no discurso, permitindo 

compreender a influência de outros discursos na construção da mensagem, bem como seu 

alinhamento ou desalinhamento com outros enunciados (MARTIN; WHITE, 2005). O 

subsistema de GRADAÇÃO, por fim, relaciona-se aos dois anteriores. Martin e White (2005) 

explicam que esses recursos são mobilizados pelo falante para graduar a força das qualidades e 

dos processos e focar na acentuação ou atenuação de categorias semânticas prototípicas, ou 

seja, marcam a intensidade de nossas avaliações.  

 Todos os subsistemas do sistema de AVALIATIVIDADE e também dos outros sistemas 

semântico-discursivos ocorrem simultaneamente nos textos produzidos pelos falantes. Nesta 

tese, a análise é direcionada para o subsistema de ATITUDE das degustações técnicas de vinho, 

uma vez que esse sistema semântico discursivo permite compreender como os sentimentos 

positivos ou negativos do falante sobre si e sobre o mundo são construídos linguisticamente ao 

longo dos textos. Segundo Martin e White (2005), esse subsistema organiza seus significados 

em três regiões semânticas: emoção, ética e estética. Cada uma delas gera um grupo semântico: 

AFETO, JULGAMENTO e APRECIAÇÃO, respectivamente.  

O campo de significados de AFETO contém os recursos utilizados pelo falante para 

expressar seus sentimentos negativos ou positivos em suas interações. Devido a isso, subdivide-
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se ainda em três categorias: (in)felicidade, (in)satisfação e (in)segurança. O JULGAMENTO, por sua 

vez, está relacionado à ética. Esse conjunto de sentidos reúne os recursos linguísticos utilizados 

para avaliar o caráter e comportamento de outras pessoas. Subdivide-se, portanto, em estima e 

sanção social (WHITE, 2004; MARTIN; WHITE, 2005). O primeiro envolve admiração e 

crítica às ações do outro. O segundo abrange elogios e, em sua polaridade negativa, condenação. 

Martin e Rose (2007) explicam que a diferença entre essas duas vertentes do julgamento é o 

fato da estima ser uma avaliação pessoal, enquanto a sanção representa a moralidade técnica, 

isto é, o respeito ou desrespeito às leis. O subsistema de APRECIAÇÃO, por fim, está correlacionado 

à estética. Nessa categoria, constroem-se linguisticamente avaliações sobre produtos do 

trabalho humano, performances e fenômenos naturais (WHITE, 2004). 

Dentre os três tipos de atitude, essa investigação focaliza na identificação dos padrões 

de realização da APRECIAÇÃO. Essa decisão se deve ao fato de que essa categoria semântica está 

composta pelos recursos linguísticos que o falante utiliza para reagir e avaliar os elementos de 

sua realidade. Martin e Rose (2007, p. 73) exemplificam quais Entidades estão incluídas nessa 

avaliação: 

 

A apreciação das coisas inclui nossas atitudes em relação a programas de TV, filmes, 

livros, CDs; sobre pinturas, esculturas, casas, edifícios públicos, parques; sobre peças, 

recitais, desfiles ou espetáculos e apresentações de qualquer tipo; sentimentos sobre a 

natureza – panoramas e vales, amanheceres e entardeceres, constelações, estrelas 

cadentes e satélites em uma noite estrelada.59 

 

A exemplificação do que compõe os significados de APRECIAÇÃO, feita por Martin e Rose 

(2007), permite inferir que a atividade de degustação de um vinho constitui-se como uma 

apreciação estética de um produto. O falante, nesse sentido, pode compartilhar, no seu discurso, 

o valor que atribui a um programa de TV, a filmes, a pinturas e, por extensão, também a vinhos, 

uma vez que essa Entidade também é produto do trabalho humano (WHITE, 2004). A 

compreensão desse sistema de significados, portanto, é importante para que se compreenda a 

descrição do gênero e do seu registro, bem como sua aplicação didática e os resultados dela 

advindos que são discutidos na análise de dados (cf. capítulos 5 e 6).  

 O sistema de APRECIAÇÃO organiza seus significados em três variáveis: REAÇÃO, 

COMPOSIÇÃO e VALORAÇÃO. A REAÇÃO se refere ao impacto do produto no falante ou à qualidade 

que lhe é atribuída (Chama a nossa atenção? Agrada-nos?). A COMPOSIÇÃO aborda as avaliações 

 
59  No original: “Appreciation of things includes our attitudes about TV shows, films, books, CDs; about paintings, 

sculptures, homes, public buildings, parks; about plays, recitals, parades or spectacles and performances of any 

kind; feelings about nature for that matter – panoramas and glens, sunrises and sunsets, constellations, shooting 

stars and satellites on a starry night”. 
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sobre a proporção e complexidade do que é analisado (equilíbrio e complexidade). A VALORAÇÃO 

diz respeito ao valor social ou pessoal que é atribuído ao objeto sobre o qual se emite um parecer 

(se são autênticas, relevantes, saudáveis, inovadores, significativas, etc.) (WHITE, 2004; 

MARTIN; WHITE, 2005; MARTIN; ROSE, 2007; MARTIN, 2003). O Quadro 3, a seguir, 

traz exemplos que ilustram essas categorias.  

 

Quadro 3 – Tipos de APRECIAÇÃO 

 

 

A 

P 

R 

E 

C 

I 

A 

Ç 

Ã 

O 

Tipos de apreciação Positivo Negativo 

REAÇÃO 

Impacto: 

Isso mexeu 

comigo? 

 

Chamativo, cativante, 

atrativo...; 

Fascinante, excitante, 

comovente...; 

Animado, dramático, 

intenso...; 

Notável, surpreendente, 

sensacional... 

Maçante, tedioso, cansativo...; 

Seco, ascético, pouco atraente...; 

Unidimensional, previsível, 

monótono...; 

Banal, comum... 

Qualidade: 

Eu gostei disso? 

Adorável, lindo esplêndido...; 

Atraente, encantador, bem-

vindo... 

Comum, feio, grotesco...; 

Repulsivo, revoltante, 

repelente... 

COMPOSIÇÃO 

Equilíbrio: 

Isso me parece 

bem elaborado? 

Isso funcionou? 

Equilibrado, harmonioso, 

unificado, simétrico, bem 

proporcionado...; 

Consistente, bem elaborado, 

lógico...; 

Bem formado, curvilíneo, 

longilíneo... 

Sem equilíbrio, discordante, 

irregular, torto, imperfeito...; 

Contraditório, desorganizado...; 

Mal formado, amorfo, 

retorcido... 

Complexidade: 

Isso foi difícil 

de entender? 

Simples, puro, elegante...; 

Lúcido, claro, preciso...; 

Intrincado, rico, detalhado, 

preciso... 

Complicado, extravagante, 

bizantino...; 

Misterioso, obscuro, vago...; 

Simples, monolítico, simplista... 

VALORAÇÃO 
Isso valeu a 

pena? 

Penetrante, profundo...; 

Inovador, original, criativo...; 

No tempo certo, há muito 

esperado, divisor de águas...; 

Inimitável, excepcional, 

único...; 

Autêntico, real, genuíno...; 

Valioso, de valor incalculável, 

meritório... 

Superficial, reducionista, 

insignificante...; 

Derivativo, convencional, 

prosaico...; 

Ultrapassado, fora de época, 

datado; 

Feito em série, ordinário, 

comum... 

Falso, espalhafatoso; 

Sem valor, de má qualidade, 

caro demais... 

Fonte: Traduzido de White (2004, p. 191) e de Martin e White (2005, p. 56). 

  

As escolhas léxico-gramaticais que realizam positiva ou negativamente a atitude de 

APRECIAÇÃO estão intimamente relacionadas ao campo do texto. Martin e Rose (2007), nesse 

sentido, exemplificam esse grupo semântico sob a perspectiva da pesquisa em Linguística. 

Devido a isso, há termos como oportuno/inoportuno, claro/simplista, consistente/fragmentado, 

regra/recurso, cognitivo/social, forma/função e teoria/descrição no Quadro 3 composto por 

esses autores. Para assessorar o analista no estudo desse subsistema, Hood (2004) descreve e 
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exemplifica, com base em suas investigações, quais são os recursos que comumente 

possibilitam a interpretação das atitudes nos textos. A linguista explica que são esses elementos 

que realizam, por extensão, também a APRECIAÇÃO. Essa sistematização auxilia o pesquisador a 

direcionar o seu olhar para esses elementos de nível léxico-gramatical e a identificar o padrão 

do campo que está mapeando.  

 

Figura 13 – Realização léxico-gramatical da APRECIAÇÃO 

 
Fonte: Traduzido e adaptado de Hood (2004, p. 76).  

  

 A realização da ATITUDE e, portanto, da APRECIAÇÃO acontece pelas Qualidades, Entidades 

ou Processos no estrato léxico-gramatical. As avaliações, como em todo o sistema de 

AVALIATIVIDADE, podem ser positivas (indispensável, favorável, vantagem) ou negativas 

(sofrem).  Nesta tese, a análise das apreciações da degustação técnica de vinho é coarticulada 

ao estudo da sua IDEAÇÃO para compreender como o falante reage e qualifica esse produto em 

seus textos. Este estudo também realiza a identificação da estrutura esquemática dessa prática 

social (cf. 5.1.2). Para isso, analisa a PERIODICIDADE dessas degustações. Na próxima subseção, 

assim sendo, apresento esse sistema semântico-discursivo objetivando a compreensão de como 

se constrói o fluxo de informação nessa prática social.  
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2.2.1.4 PERIODICIDADE: fluxo de informação e estrutura esquemática 

 

 Os padrões de significado que formam o sistema de PERIODICIDADE se referem ao fluxo de 

informação do discurso, isto é, como os significados são organizados para que o interlocutor 

compreenda a mensagem do texto. A perspectiva semântico-discursiva do desenvolvimento dos 

significados, proposta por Martin (1992) e ampliada em Martin e Rose (2007), é construída a 

partir do conceito de periodicidade na oração de Halliday (1985; 2002 [1979]). Para esse 

linguista, a estrutura que representa o texto como mensagem pode ser de duas naturezas: 

estrutura temática e sistema de informação.  

A estrutura temática organiza o significado da oração em Tema e Rema. Halliday e 

Matthiessen (2014) explicam que há uma distinção de função entre essas duas partes da oração. 

Segundo eles,   

 

[...] o Tema é o elemento que serve como ponto de partida da mensagem; é isso que 

localiza e orienta a oração dentro de seu contexto. O restante da mensagem, a parte na 

qual o Tema é desenvolvido, é chamado na terminologia da Escola de Praga de Rema. 

Como estrutura de mensagem, portanto, uma cláusula consiste em um Tema 

acompanhado por um Rema; e a estrutura é expressa pela ordem – o que for escolhido 

conforme o Tema é colocado em primeiro lugar.60 (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 

2004, p. 64)  

 

Martin (1992) alerta que o ponto de partida da mensagem, isto é, o Tema não será 

necessariamente o primeiro elemento da oração, embora frequentemente se comporte 

sintaticamente assim em Língua Inglesa e também em Língua Portuguesa, conforme identificou 

Figueredo (2011) em sua análise sob o perfil metafuncional desse idioma. Essa função 

tipicamente se instancia como o Sujeito das orações (THOMPSON, 2014; NONEMACHER, 

2019). Nesses casos, é denominado Tema não marcado. Por exemplo, a expressão “esses vinhos 

de altitude” é o Sujeito e o Tema do fraseado “Esos vinos de altura dan en general vinos de 

color intenso”61. Diante disso, caracteriza-se como não marcado. No fraseado “En Nariz, 

tenemos frutos muy abundantes”62, em contrapartida, “En nariz” assume a posição temática, 

mas não coincide com o Sujeito oracional e, portanto, classifica-se como Tema marcado. 

Thompson (2014) esquematiza as possibilidades sistêmicas de Tema, conforme a Figura 14. 

 
60 No original: “the Theme is the element which serves as the point of departure of the message; it is that which 

locates and orients the clause within its context. The remainder of the message, the part in which the Theme is 

developed, is called in Prague school terminology the Rheme. As a message structure, therefore, a clause consists 

of a Theme accompanied by a Rheme; and the structure is expressed by the order – whatever is chosen as the 

Theme is put first”. 
61 Exemplo retirado do corpus de pesquisa (cf. Quadro 21).  
62 Exemplo retirado do corpus de pesquisa (cf. Quadro 22). 
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Figura 14 – Sistema de Temas 

 

Fonte: Traduzido de Thompson (2014, p. 170). 

 

A estrutura temática se relaciona ao sistema de informação, o qual gerencia o fluxo do 

discurso. Esse subsistema está composto por duas funções: Dado e Novo. O Dado representa o 

conteúdo que o interlocutor desconhece, enquanto o Novo corresponde às informações que se 

quer ofertar-lhe. Halliday e Matthiessen (2004, p. 89) explicam que “A informação, nesse 

sentido gramatical técnico, é a tensão entre o que já é conhecido ou previsível e o que é novo 

ou imprevisível”63. Os linguistas ainda agregam que Tema-Rema, Dado-Novo possuem uma 

forte relação semântica.  

O sistema de PERIODICIDADE, apresentado em Martin (1992) e ampliado em Martin e Rose 

(2007), é realizado na oração pelas funções Tema e Novo. Essa estrutura intersecciona noções 

da estrutura temática (Tema) e do sistema de informação (Novo). Moyano (2015) explica que 

foi Halliday (2002 [1979]) quem abriu o precedente para que Martin (1992) construísse essa 

interpretação dos significados textuais a nível semântico-discursivo. Halliday (2009 [1979]), 

 
63 No original: “The information unit is what its name implies: a unit of information. Information, in this technical 

grammatical sense, is the tension between what is already known or predictable and what is new or unpredictable”. 
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conforme pontua a linguista, afirma que Tema e Novo são dois pontos importantes de 

proeminência dos significados textuais da oração e que sua tensão constrói a periodicidade do 

discurso. A partir dessa premissa, Martin (1992) constrói sua interpretação do fluxo do discurso. 

A perspectiva semântico-discursiva, portanto, organiza o fluir da informação em picos 

de proeminência, chamados de Tema, e picos de depressão, denominados Novos. Nonemacher 

(2019, p. 47) esclarece que “enquanto o Tema está relacionado às cadeias léxicas que orientam 

o campo e constroem significados ao longo do texto, o Novo estabelece o ponto do discurso e 

indica a direção que o texto segue para realizar seu propósito”. Essa tensão gera padrões 

regulares, metaforizados como “ondas” do discurso. Martin e Rose (2007, p. 189) explicam a 

utilização desse termo para se referir a periodicidade:  

 

O termo “onda” é usado para capturar o sentido em que os momentos de 

enquadramento representam um pico de proeminência textual, seguido por uma 

depressão de menor proeminência. Portanto, o discurso cria expectativas ao apontar 

para a frente e as consolida ao resumir de volta. Essas expectativas são apresentadas 

como cristas de informações, e os significados que atendem a essas expectativas 

podem ser vistas como diminuendos relativos, do ponto de vista do fluxo de 

informações. O termo periodicidade é usado para capturar a regularidade do fluxo de 

informações: a tendência para as cristas formarem um padrão regular e para a 

hierarquia das ondas formarem um ritmo previsível. Em outras palavras, o discurso 

tem uma batida; e sem esse ritmo, seria muito difícil entender.64  

 

As ondas de informação que constroem a periodicidade do discurso, isto é, seus picos 

de proeminência e de depressão podem ser analisados em três níveis: pequenas ondas, grandes 

ondas e ondas de maré. No nível da oração, estão as pequenas ondas cuja constituição se dá 

pelas funções de Tema (o pico de destaque) e Novo (informações expandidas sobre o pico 

proeminente). Os padrões temáticos das orações refletem-se, a nível textual, em ondas grandes 

que marcam as etapas e fases do discurso e são realizadas por hiper-Tema e hiper-Novo. Martin 

e Rose (2007) informam que os hiper-Temas são as sentenças que introduzem as fases do 

discurso e predizem seu tópico, constituindo-se como os Temas dos parágrafos (MARTIN, 

1992) Os hiper-Novos, a seu turno, referem-se às novas informações anunciadas no pico de 

proeminência da fase textual. No nível do discurso, temos os macro-Temas e macro-Novos, os 

quais predizem as ondas anteriores e formam a maré de informação do texto. As ondas 

informacionais da periodicidade são resumidas na Figura 15: 

 
64 No original: “The term ‘wave’ is used to capture the sense in which moments of framing represent a speak of 

textual prominence, followed by a trough of lesser prominence. So, discourse creates expectations by flagging 

forward and consolidates them by summarizing back. These expectations are presented as crests of information, 

and the meanings fulfilling these expectations can be seen as relative diminuendos, from the point of view of 

information flow. The term periodicity is used to capture the regularity of information flow: the tendency for crests 

to form a regular pattern, and for the hierarchy of waves to form a predictable rhythm”. 
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Figura 15 – Método de desenvolvimento e ondas informacionais 

 
Fonte: Traduzido de Martin (1992, p. 456) e Martin e Rose (2007, p. 199). 

 

O padrão de ondas, isto é, de Tema, hiper-Tema e macro-Tema, e seus Novos-hiper-

Novos e macro-Novos constrói o método de desenvolvimento de um texto (FRIES, 1981; 

NONEMACHER, 2019). Esse conceito, elaborado por Fries (1981), relaciona-se a outro, 

denominado ponto do texto, isto é, a mensagem que se quer transmitir. Para esse autor, o ponto 

do texto é construído com os elementos localizados no Rema. Martin (1992) complementa essa 

asserção e propõe que o conjunto de Novos o realize.  

Martin (1992) afirma que macro-Temas preveem hiper-Temas, que, por sua vez, geram 

Temas. Essa hierarquização de construção do método de desenvolvimento, segundo pontua o 

linguista, revela os assuntos focalizados nos textos e no seu padrão temático. A análise desse 

padrão e do ponto (Novo, hiper-Novo e Macro-Novo) revela como o falante constrói o campo 

do discurso e orienta seu interlocutor para compreendê-lo. O autor ainda agrega que a 

hierarquização de previsibilidade das ondas temáticas (pequenas, grandes e marés) é um 

importante aspecto de textualidade. Devido a isso, textos que não se organizam a partir das 

ondas de informação, costumam ser mais difíceis de serem compreendidos.  

O sistema de PERIODICIDADE, nesta tese, é analisado com vistas à compreensão do método 

de desenvolvimento das degustações de vinhos argentinos. Foca-se, portanto, no entendimento 

de como os padrões temáticos se relacionam à constituição da estrutura esquemática desse 

gênero, isto é, como indicam suas etapas e fases. Para isso, coarticula-se seu estudo à 

identificação dos significados ideacionais que veiculam em seus pontos.  

A discussão dos elementos que compõe a arquitetura da linguagem realizada nesta 

subseção auxilia a compreender como Michael Halliday e seus sucessores Martin (1985a;1992; 

1999; 2007), Rose (2005; 2010; 2018) e White (2005) interpretam e estudam o uso da língua e 

evidencia a preocupação dessa tradição linguística em compreender esse fenômeno a partir de 

(Foco no gênero) 
(Foco no campo) 
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seu uso.  Esse interesse está relacionado ao surgimento da teoria.  Halliday, em entrevista 

concedida em 2001 (HALLIDAY, 2001), conta que sentiu a necessidade de compreender como 

linguagem se relaciona com os processos sociais ao começar a trabalhar em parceria com 

docentes. Com o intuito de desenvolver uma explicação semântica baseada nessa relação, 

trabalhou em um projeto de pesquisa em Londres com a participação de professores dos níveis 

Fundamental e Médio da Escola Básica. Esse trabalho visava à construção de uma gramática 

com fins educativos. O autor chama a atenção para a importância desse contexto no 

desenvolvimento de sua teoria, pois ele e seus colaboradores docentes trabalharam no sentido 

de aprender sobre linguagem, sobre sua aplicação em sala de aula e sobre como estabelecer um 

diálogo claro e produtivo entre um linguista e um docente. Esse viés educativo levou que o 

autor agregasse uma forte influência sociológica no seu desenvolvimento. Halliday (1978; 

1993) se interessa pela proposta de Bernstein de relacionar o desenvolvimento linguístico do 

indivíduo com seu meio social. Halliday (2001) aponta que o papel central da linguagem na 

observação do desenvolvimento do indivíduo serviu de contexto para muitas das suas reflexões 

teóricas. Em texto anterior (HALLIDAY; HASAN, 1985, p. 45), o autor já apontava para a 

relação entre realidade social, linguagem, sentido e aprendizagem:  

 

[...] ao entender a organização funcional da linguagem, somos capazes de explicar o 

sucesso e o fracasso no aprendizado através da linguagem: onde ocorre uma falha, por 

que ocorre e como superá-la e impedir que ela ocorra novamente. Também podemos 

ver até que ponto a falha está no aluno e até que ponto está na linguagem que está 

sendo usada para ensiná-lo.65 

 

Nesse sentido, o processo de aprendizagem de uma língua, visto de um viés sistemicista, 

configura-se como o desenvolvimento de um potencial de significado, visto que a língua é 

considerada “um meio de expressar o que o organismo humano ‘pode fazer’ em interação com 

outros organismos humanos, transformando-a no que pode significar”66 (HALLIDAY, 1978, p. 

33). Uma aula de E/LE possui, de acordo com essa perspectiva, o objetivo de fazer que o aluno 

acesse os sentidos da língua-alvo e, consequentemente, compreenda o potencial de significado 

realizado na interação entre os falantes. O ensino-aprendizagem de E/LE, embasado pelos 

princípios mencionados por Halliday (1978), possuirá algumas orientações:   

 

 
65 No original: “[...] by understanding the functional organization of language, we are enable to explain success 

and failure in learning through language: where a breakdown occurs, why it occurs, and how to overcome it and 

prevent it from occurring again. We can also see how far the fault lies in the learner and how far it lies in the 

language that is being used to teach him or her”. 
66 No original: “un medio de expresar lo que el organismo humano ‘puede hacer’, en interacción con otros 

organismos humanos, transformándolo en lo que “puede significar”. 
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(i) Por entender que a língua é um potencial de significados sociais expresso pelos 

elementos linguísticos em interação com outros indivíduos, é relevante que a aula 

de LE se preocupe em mostrar como as pessoas mobilizam esses elementos para 

trocar significados (“pode fazer” = “pode significar”). Nesse aspecto, o ensino deve 

mostrar ao estudante a relação existente entre a situação comunicativa particular e 

os elementos do sistema da língua selecionados pelo falante para significar, visto o 

potencial de significados que tinha disponível;   

(ii) Por entender que os usos linguísticos têm motivações situacionais e culturais, é 

preciso mostrar ao estudante que a língua realiza os potenciais de significado de 

acordo com o objetivo de comunicação que se apresente. Um aluno de LE está 

construindo esse potencial de ação/comportamento67 no ambiente institucional, ou 

seja, os textos aos quais é exposto não só trazem esses potenciais realizados, como 

também constroem o arcabouço de possibilidades de ação do novo falante. Devido 

a isso, trabalhar o texto e os sentidos que carrega tem uma importância ímpar para 

que o educando possa aprender a significar na LE seja através de textos escritos, 

orais ou multimodais.   

 

O sistema linguístico, que realiza os potenciais de ação na interação com outros 

organismos humanos, pode se expandir mais ou menos indefinidamente. Essa expansão não é 

ilimitada, porque está delimitada pelo que o falante é capaz de reconhecer como significado, ou 

seja, como texto. Todo texto possui um significado sociocultural no ambiente em que circula, 

assim como cumpre um propósito comunicativo nesse espaço. Representa o potencial de 

comportamentos dos indivíduos realizado nas interações. Essas trocas interacionais realizam o 

contexto de cultura e o contexto situação no qual os falantes estão imersos.  

Os conceitos de semiótico, social, funcional, sistêmico, contexto, metafunção, sistemas 

semântico-discursivos e os elementos da arquitetura linguística (sistema, estrutura, 

estratificação, realização, instanciação, léxico-gramática) constroem a interpretação sistêmico-

funcional do fenômeno linguístico. Essa perspectiva teórica emerge de uma dialética com a 

prática e sustenta o desenvolvimento do modelo didático proposto por Martin e Rothery (1980), 

Rothery (1989a; 1989b) e Rose e Martin (2012): a Pedagogia de Gêneros. Esse modelo 

pedagógico é fundamentalmente orientado pelos preceitos sistemicistas; no entanto, lhe é 

agregada a teoria de gêneros discursivos desenvolvida por Martin (1985a; 1992; 1999; 2007; 

 
67 O potencial de comportamento é o conjunto de ações de interação disponíveis para o falante, ou seja, tudo o que 

ele pode realizar para se comunicar, utilizando a linguagem.   
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entre outros). No capítulo que segue, apresento quais são os elementos que conformam a noção 

de gêneros da Escola de Sydney, bem como quais são as características de sua proposta 

pedagógica. 
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3 OS SAPATOS UTILIZADOS PARA CAMINHAR: PEDAGOGIA DE GÊNEROS – 

ORIGEM, DESENVOLVIMENTO E PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

Este capítulo teórico apresenta ao leitor o outro sapato que calçamos para trilhar o 

caminho rumo à utopia. Neste momento da tese, foco em apresentar a origem da Pedagogia de 

Gêneros da Escola de Sydney, o seu desenvolvimento ao longo de 40 anos de um projeto de 

Pesquisa-Ação em instituições escolares e as características que compõe sua proposta 

pedagógica. Esse percurso é necessário para que o leitor conheça os traços fundamentais do 

programa conhecido como Reading to Learn (Ler para aprender, R2L) e, posteriormente, 

compreenda as reformulações e reorganizações realizadas na sua proposta didática – o CEA – 

para adaptá-la ao ensino de E/LE na Escola Básica com orientação profissional (cf. seção 6.2). 

Assim sendo, organizo este capítulo em duas partes. Na seção 3.1, discuto dois dos paradigmas 

teóricos que orientam a Pedagogia de Gêneros. Para isso, divido-a em duas subseções que 

abordam, respectivamente, a noção de gênero proposta por Martin (1985a) e adotada pela 

Escola de Sydney e as concepções da sociologia da educação de Basil Bernstein (1971; 1973; 

1975; 1988). Na seção 3.2, apresento o modelo didático – CEA – do R2L, focalizando a 

explicação da natureza das estratégias pedagógicas que o compõem. 

 

3.1 A PEDAGOGIA DE GÊNEROS: ORIGEM E FUNDAMENTOS TEÓRICOS   

 

Pedagogia de Gêneros é um termo amplo que pode se referir a qualquer proposta 

didática que enfatize a centralidade do gênero discursivo nas práticas de ensino. A Pedagogia 

de Gêneros, proposta pela Escola de Sydney, inclui um estudo do currículo escolar e uma 

proposta pedagógica para atuação em sala de aula. Essa abordagem resultou de três perspectivas 

teóricas combinadas: a abordagem sistêmico-funcional da linguagem como texto em contexto 

proposta por Halliday (1978; 1985), a teoria do gênero e registro concebida por Martin (1985a; 

1992; 1999; entre outros) e o modelo sociológico da linguagem como código desenvolvido por 

Bernstein (1988; 2000).  

 Os pressupostos sistêmicos funcionais foram apresentados no capítulo anterior (cf. 

seção 2.2). As demais influências do CEA do R2L – Martin e Bernstein – serão debatidas nas 

subseções que seguem, a fim de que se possa compreender com minúcia a partir de que 

perspectivas teóricas se constrói a prática pedagógica proposta pela Escola de Sydney e 

desenvolvida neste trabalho de Pesquisa-Ação (cf. capítulo 6).  
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3.1.1 A noção de gênero da Escola de Sydney  

 

 Uma das bases teóricas que sustenta a construção da proposta didática do programa 

R2L, como já pontuei anteriormente, é a Teoria do Gênero desenvolvida pelos linguistas da 

Escola de Sydney. Além de se pautar nos pressupostos sistêmico-funcionais, essa proposição 

se baseia na concepção de contexto apresentada por Martin em 1984 e 198568 e revisitada pelo 

autor em textos mais recentes (MARTIN, 1992; 1999; 2007; 2009c). A noção de contexto e, 

consequentemente de gênero, é o ponto no qual a perspectiva da Escola de Sydney se distancia 

da abordagem sistemicista de Halliday e da teoria de contexto e gênero proposta por Hasan 

(1985). Devido a esse deslocamento, proposto por Martin (1985a; 1992), delinearei a seguir as 

características de sua teoria. 

No início da década de 80, Jim Martin e Joan Rothery trabalhavam em conjunto 

investigando a escrita de alunos no Ensino Fundamental. Martin e Rose (2007/2008) relatam 

que eles foram a centros educacionais australianos analisar os textos produzidos pelos 

estudantes nesse nível educacional. Nessa volta à escola, observaram que havia o predomínio 

de uma escrita incipiente e majoritariamente restrita a observações e a comentários. Além disso, 

todas as produções eram chamadas de histórias, ainda que não fosse claro o que os professores 

entendiam por esse gênero discursivo. Outrossim, Martin avalia que não se podia esperar que 

as crianças saíssem dessa etapa escolar escrevendo outros tipos de texto. Diante dessa situação, 

ele e seu grupo de trabalho sentiram-se impelidos a, como linguistas, fazerem algo a respeito. 

O primeiro passo dado por Martin e seus colaboradores foi mapear os gêneros escolares para 

distingui-los (MARTIN, 1997; 2000; 2009a; 2009b; entre outros), pois era necessário 

compreender quais textos compunham o ensino escolar e quais eram suas características 

estruturais e linguísticas. Segundo conta Martin (1999) em artigo que revisita o caminho de 

desenvolvimento de sua pesquisa, ele, Rothery e seus estudantes de pós-graduação do 

Departamento de Linguística da Universidade de Sydney estiveram focados em descrever o 

maior número de registros possíveis nesse período.  

Os pesquisadores da Escola de Sydney se preocuparam não só em descrever os registros 

que compunham as práticas das instituições escolares, como também em desenvolver uma 

teoria do contexto que pudesse ser utilizada pelos professores. Esses estudiosos realizaram esse 

duplo movimento investigativo por acreditar que o trabalho dos linguistas, a exemplo do que 

 
68 Segundo Martin (1999), ele e sua equipe já utilizavam o termo gênero em suas discussões em 1982 para se 

referir a processos sociais intencionalmente realizados e construídos em um nível de abstração maior que as 

variáveis de campo, relações e modo. Essa concepção, no entanto, seria publicada apenas em Martin (1985). 
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fazem os sociólogos, é “descobrir as regras inconscientes que governam nosso comportamento 

e torná-las explícitas – em outras palavras, tornar o invisível, visível”69 (MARTIN, 2009b, p. 

2).  

Martin (2009b) utiliza a alegoria do investigador alienígena para ilustrar a descrição que 

linguistas e sociólogos devem fazer para explicar como o comportamento humano e os fatos 

sociais se relacionam. O pesquisador solicita que o leitor imagine que um extraterrestre veio ao 

Planeta Terra e percebeu que há um conjunto de luzes (vermelho, amarelo e verde) que 

condiciona o comportamento dos seres humanos. Esse investigador-alienígena, ao chegar, 

observou que as pessoas andam para atravessar a rua na luz verde, apressam seu passo para 

fazê-lo na amarela e param na vermelha. O linguista sugere que, se fossemos esse semiótico 

extraterrestre, teríamos que anotar e descrever esse sistema de significados que guia o 

comportamento humano, ou seja, tornar as regras que regulam essas condutas visíveis. O 

resultado desse relato seria um sistema com três opções relacionadas a três significados e sua 

descrição se comporia de uma afirmação associada a uma ação, das escolhas possíveis e das 

escolhas realizadas pelos seres humanos. Esse sistema, que é semiótico, poderia ser 

representado imageticamente pela Figura 16. 

 

Figura 16 – Pedestres cruzando a rua: sistemas de luzes 

 
Fonte: Adaptado e traduzido de Martin (2009b, p. 3).  

 

O exemplo de Martin (2009b) da explicação do semáforo pelo pesquisador alienígena é 

uma metáfora que auxilia a compreender o objetivo do autor com sua pesquisa: mapear os 

gêneros discursivos que compõem o ensino escolar a fim de identificar os tipos de significados 

envolvidos e, consequentemente, o comportamento linguístico esperado dos estudantes. Esse 

mapeamento, além disso, também se propõe a organizar os textos que circulam no ambiente 

 
69 No original: “is to discover the unconscious rules which govern our behavior and to make them explicit – to 

make the invisible visible in other words”. 
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escolar, segundo suas características linguísticas, para pensar estratégias de ensino de escrita – 

foco desse primeiro momento de pesquisa da Escola de Sydney. Martin e seus colaborares, 

portanto, buscaram tornar visível o currículo através do mapeamento dos textos que o 

compunham para que os professores pudessem pensar suas estratégias de ensino tendo claro 

que tipo de comportamento linguístico se esperava dos estudantes nas suas disciplinas. 

O desenvolvimento do trabalho sobre os registros e a investigação dos tipos de escrita 

que eram utilizados no Ensino Fundamental e Médio levaram os pesquisadores da Escola de 

Sydney a expandir a concepção sobre essa noção proposta até então na LSF. Esse movimento 

se deu como resultado das dificuldades que o grupo encontrou para avançar com sua pesquisa 

sob a perspectiva de gênero e registro de Hasan (1985) e de Halliday (1978; 1985).   

O gênero, para Halliday (1978; 1985) e Hasan (1985), faz parte do registro, é um dos 

componentes da variável de modo e, assim sendo, é definido pelo contexto de situação. Martin 

(2009b) relata que três problemas foram encontrados ao lidar com o mapeamento do currículo 

escolar sob esse ângulo: (i) a relação entre registro e componentes funcionais fica menos clara; 

(ii) não se fornece uma explicação satisfatória da estrutura maior dos textos; e, por 

consequência, (iii) há uma dificuldade de mapear a relação entre gêneros diferentes para 

sistematizar os textos que compõem esse currículo. Diante desses três impasses, Martin (1992; 

1999; 2000; 2008; entre outros) optou por relacionar o gênero ao potencial de significação 

presente em cada cultura. Seguindo essa premissa, Martin (1985b, p. 250) o define como 

comportamentos sociais realizados linguisticamente e explica que: 

 

Gêneros são como as coisas são feitas, quando a linguagem é usada para realizá-las.  

Elas variam de literárias até distantes de formas literárias: poemas, narrativas, 

exposições, palestras, seminários, receitas, manuais, agendamentos, encontros de 

serviço, transmissões de notícias e assim por diante. O termo gênero é usado aqui para 

abranger cada um dos tipos de atividades linguisticamente realizadas que 

compreendem grande parte de nossa cultura. Seu significado vai muito além de seu 

uso em estudos literários para se referir a diferentes tipos de arte verbal, embora cada 

um deles permaneça como um gênero. Estabelecido como um sistema semiótico 

subjacente ao registro, uma das principais responsabilidades descritivas do gênero é 

restringir as combinações possíveis de variáveis de campo, modo e relação usados por 

uma determinada cultura. Nenhuma cultura faz uso de todas as combinações 

possíveis.70 

 

 
70 No original: “Genres are how things get done, when language is used to accomplish them. They range from 

literary to far from literary forms: poems, narratives, expositions, lectures, seminars. recipes. manuals, 

appointment making, service encounters. news broadcasts and so on the term genre is used here to embrace each 

of the linguistically realized activity types which comprise so much of our culture It meaning extends far beyond 

its use in literary studies to refer to different kinds of verbal art, though each of these does remain genre in the 

usage here. Set up as a semiotic system underlying register as it is, one of the principal descriptive responsibilities 

of genre is to constrain the possible combinations of field, mode and tenor variables used by a given culture. No 

culture makes use of all possible combinations”. 
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A definição de gêneros proposta pela Escola de Sydney leva a um modelo de linguagem 

conotativa e de contexto estratificado. Martin (1992; 1999; 2007; 2009; entre outros) defende 

que o texto é gerado e balizado pela cultura. Esse ponto de vista é construído a partir de um 

ângulo de observação distinto ao de Halliday e Hasan (1985), uma vez que as possibilidades de 

realização do registro são delimitadas pelo gênero e não o contrário (VIAN JÚNIOR; LIMA-

LOPES, 2005). Esse modelo estratificado de contexto é simbolizado na Figura 17: 

 

Figura 17 – Contexto estratificado e gênero 

 
Fonte: Adaptada e traduzida de Rose e Martin (2018, p. 284-285). 

 

Martin e Rose (2007/2008) explicam seu modelo de linguagem conotativa e de contexto 

estratificado através da metáfora dos círculos tangenciais (cf. Figura 17). Nessa representação 

imagética, os círculos maiores recontextualizam os menores, ou seja, estão contidos e os 

compõe ao mesmo tempo. Além disso, o tamanho dos círculos mostra que as unidades de 

análise tendem a ser menores à medida que se saí do gênero discursivo – estrato mais amplo –

e se aproxima da fonologia – estrato mais localizado. A relação entre os círculos é estabelecida 

pela realização (cf. a flecha que atravessa a Figura 17), a qual implica o conceito de 

metarredundância na construção do significado (LEMKE, 1985).  

A concepção de metarredundância é trazida de Lenke (1993). Segundo Martin e Rose 

(2007, p. 10), esse conceito é a “noção de que padrões de um nível ‘redundam’ com padrões do 
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próximo nível e assim por diante”71. Sob essa ótica, gênero e registro fazem parte do sistema 

conotativo, ou seja, não possuem seu próprio meio de expressão. A linguagem que os realiza é 

um sistema denotativo, uma vez que possui plano do conteúdo (semântica e léxico-gramática) 

e da expressão (fonográfico), ambos estratificados. Essa organização deriva de Hjelmslev e, 

devido a isso, assume que o plano do conteúdo se relaciona à intepretação do significado e o 

plano da expressão à sua representação gráfica e/ou fonológica. Nesse sentido, para Martin 

(1992; 1999; 2001; 2009a; 2009b), o gênero discursivo é um sistema semiótico mais abstrato 

que o registro o qual, por sua vez, é mais abstrato que a língua. No interior dos diferentes 

estratos da linguagem, a semântica-discursiva é mais abstrata que a léxico-gramática que é mais 

abstrata que a fonografia (cf. Figura 17).   

Caracterizar o gênero como um sistema conotativo superior, segundo Martin (1992; 

1999; ROSE, 2007/2008), apresenta uma série de vantagens. Martin (1992) sustenta que 

organizá-lo dessa maneira possibilita ultrapassar os componentes funcionais da linguagem; 

mapear as culturas através dos significados linguísticos que realizam; compreender as 

mudanças e as diferenças entre os textos; e distinguir as distinções de organização estrutural, 

associadas aos variados campos. O gênero, visto dessa perspectiva, é um roteiro cultural 

(GHIO; FERNÁNDEZ, 2008) que explica a relação entre o contexto social mais amplo (os 

processos sociais) e os elementos linguísticos que mobilizamos para nos comunicar (MARTIN, 

1997; 2007). Por ser um guia atrelado à cultura que semiotiza, não pode estar identificado com 

as variáveis de registro, uma vez que elas mudam sem que necessariamente se altere o processo 

social que está ocorrendo na interação entre os falantes.  

Martin (1992, p. 505) repensa o conceito de gênero discursivo de 1985 e o define como 

“um processo social organizado por etapas e realizado através do registro”72. Nesse momento, 

constrói a noção de estrutura esquemática, entendida como as etapas que comumente realizam 

linguisticamente esse processo comportamental nas culturas. Em textos posteriores (MARTIN, 

1999; 2000; 2009; ROSE, 2007/2008; ROSE; MARTIN, 2012), o linguista revisita esse 

conceito e lhe acrescenta a ideia de objetivo, ou seja, sempre que produzimos um texto, seja ele 

oral ou escrito, temos um propósito comunicativo. O gênero discursivo na Escola de Sydney, 

portanto: 

 

1. é um processo social, pois é uma conduta do indivíduo na sociedade;  

 
71 No original: “the notion of patterns at one level ‘redounding’ with patterns at the next level, and so on”.  
72 No original: “genre defined as a staged, goal-oriented social process realized through register”. 
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2. é orientado a objetivos, uma vez que nós produzimos textos, tendo uma intenção 

de comunicação social, isto é, para “dizer algo a alguém”73;  

3. é composto por etapas, visto que não podemos veicular todos os sentidos ao 

mesmo tempo. Em consequência disso, seguimos passos/etapas quando falamos 

e escrevemos, a fim de que nosso interlocutor nos compreenda;  

4. possui uma estrutura esquemática, que o caracteriza a partir das etapas e fases 

que regularmente o realizam nos textos.  

 

Para ilustrar os conceitos de gênero, registro e estrutura esquemática trago alguns 

exemplos. Inicio pela primeira noção: gênero. Imagine ouvir a seguinte frase74: “Além do 

pórtico da cidade e da fonte, que está na rua central, muitas coisas aqui têm nome de vinho ou 

de deuses do vinho”. O que ela representa? A leitura de uma notícia sobre uma cidade em um 

jornal? A leitura de um texto sobre a importância do vinho em uma revista especializada? Uma 

conversa familiar sobre uma cidade? Se não se souber o que a pessoa que a proferiu estava 

fazendo, porque estava falando da cidade e onde essa fala ocorreu, não se poderá entendê-la. 

Martin (1985; 1992; 1997; 2019; ROSE, 2007/2008; entre outros) aponta para o fato de que 

Malinowski (1923; 1935), já nas décadas de 20 e 30, explicava que os traços culturais nos quais 

as falas são proferidas são fundamentais para que se possa compreender o que significam. 

Diante disso, para explicar ou entender o significado de um enunciado ou de um texto é 

imprescindível a descrição do contexto no qual ocorreu (MARTIN, 2009b). 

O fraseado sobre a presença do vinho na cidade poderia ter sido dito em diferentes 

gêneros: em uma notícia, em uma conversa informal, em uma degustação técnica de vinhos, em 

uma reportagem especializada ou em uma ligação. Esse fato evidencia o que Martin (1985; 

1992; 1999) notou, ao realizar sua pesquisa na escola: as variáveis de registro (campo, relações 

e modo) não determinam o processo social que acontece e, em vista disso, era necessário separar 

esses estratos. Esse exemplo trazido integra o gênero aula. Esse estrato conotativo do contexto 

é realizado pelo registro: campo, relações e modo (cf. Figura 17). 

 
73 Sobre a intencionalidade, Martin (1992, p. 503) explica que “Deve-se enfatizar aqui [...] não implica que o texto 

esteja sendo interpretado como a realização das intenções dos falantes; gêneros são processos sociais, e seu 

objetivo está sendo interpretado aqui em termos sociais, não psicológicos. O modelo também não implica que as 

culturas como um todo sejam direcionadas a objetivos, com algum objetivo primordial que governe a interação 

dos processos sociais. Os processos sociais negociam entre si e evoluem”. No original: “It should be stressed here. 

[...] no way implies that text is being interpreted as the realisation of speakers' intentions; genres are social 

processes, and their purpose is being interpreted here in social, not psychological terms. Nor does the model imply 

that the cultures as a whole are goal-directed, with some over-riding purpose governing the interaction of social 

processes. Social processes negotiate with each other and evolve”. 
74  Enunciado real que aconteceu na fase de aplicação desse projeto. Retirado do Exemplo 6 (cf. subseção 6.2.1). 
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O campo é composto por atividades culturalmente reconhecidas, ou seja, o que as 

pessoas fazem em suas vidas. Na sentença em análise, o campo é aula de E/LE sobre vinho e 

identidade local. Martin (2009b, p. 6)75 afirma que “quando as pessoas nos perguntam o que 

estamos fazendo, tendemos a responder com o campo”.  As relações, por sua vez, representam 

a maneira como as pessoas se relacionam na execução da ação. No fraseado em questão, os 

papéis são professor e aluno. Nessa interação, o docente é o interlocutor mais experiente que 

guia as reflexões sobre o campo. O modo, última variável do registro, se relaciona aos canais 

utilizados para a comunicação e ao efeito dessa opção na construção de sentido. Martin e Rose 

(2007/2008) apontam que a escolha mais comum é entre meio oral e escrito. A aula poderia ter 

sido assistida pelo Youtube, por exemplo. Nesse caso, a distância entre professor e aluno seria 

máxima. Nessa plataforma, ainda poderia acontecer uma aula ao vivo. Nesse caso, ter-se-ia uma 

distância média entre os participantes, visto haver possibilidade de interação. No contexto em 

que ocorreu, sala de aula de um IFSG, o modo é cara a cara, portanto, temos o máximo de 

proximidade interativa entre os usuários do gênero. 

Para finalizar a exemplificação acerca do gênero e do registro e reforçar a posição de 

Martin (1992; 1999; 2002; 2007) sobre a necessidade de estratificação do contexto traz-se um 

exemplo de Eggins (1999). A autora reafirma o que já fora defendido por seu professor: o 

gênero determina as variáveis de registro possíveis de ocorrerem. Nossa cultura, por exemplo, 

não aceita que, no gênero aula, o papel seja professor e bebês, e o modo escolhido seja a 

interação por e-mail. Bebês não escrevem ainda e, por isso, uma aula com essa faixa etária não 

poderia ocorrer dessa maneira. Diante disso, há variáveis de registro que não são aceitas por 

um gênero e outras que não o são.  

As discussões de Eggins (1999) ainda podem ser trazidas para exemplificar a relação 

entre os gêneros e a variação de suas estruturas esquemáticas de acordo com as culturas. A 

linguista traz o exemplo dos estudantes australianos: na Austrália, não é comum a avaliação via 

prova oral. No entanto, em países europeus e em muitos da América Latina (Argentina, 

Uruguai, Chile, entre outros) isso é comum. Um estudante que venha de uma cultura que não 

está habituada a essa prática terá de adaptar-se a essa forma de avaliação. Além disso, a maneira 

como se realiza uma prova oral na Argentina pode não necessariamente ser igual à forma como 

o gênero ocorre na Espanha. Nesse sentido, a autora chama a atenção para o fato de que:  

 

 
75 No original: “When people ask you what you do when first getting to know you, you tend to answer in terms of 

field”. 
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ainda que estrangeiros possuam excelentes habilidades para a LE, encontram 

dificuldades para se ajustar a uma cultura diferente da sua. Grande parte dos choques 

culturais são, de fato, choques genéricos.76 (EGGINS, 1999, p. 10)  

 

Isso implica que, apenas observando os padrões linguísticos dos gêneros – sua estrutura 

esquemática –, poderemos identificar como se realizam.  

Martin (1985b, p. 251) afirma que “a estrutura esquemática representa a contribuição 

positiva que um gênero faz a um texto: uma maneira de ir de A em direção a B no modo como 

uma cultura o faz de maneira efetiva”77. Toda a comunicação tem essas etapas. A estrutura 

esquemática de uma aula será apresentada utilizando os símbolos transcritos no Quadro 4 para 

exemplificar seu funcionamento. 

 

Quadro 4 – Símbolos utilizados para descrever a estrutura esquemática 

Símbolo Significado 

X^Y O passo X precede sempre o Y (ordem fixa) 

*Y Y não tem ordem fixa 

(X) X é opcional 

X X é recursivo (pode ocorrer más de uma vez) 

 {X^Y} X e Y são recursivos como sequência nessa ordem fixa 
Fonte: Traduzido de Eggins (1999, p. 15). 

 

A estrutura esquemática do gênero aula pode ser descrita linearmente utilizando esses 

símbolos: 

 

(Cumprimento) ^  (retomada da aula anterior) ^ conteúdo/tarefas ^ despedida 

 

Essa fórmula permite inferir os passos necessários para que a ação denominada aula 

aconteça. Além disso, indica que outros movimentos podem ocorrer nesse processo social e em 

qual ordem. Diante disso, mudanças de ordenação ou chamam a atenção dos interlocutores ou 

tornam a ação comunicativa incompreensível. Martin (1992) salienta que a vida apenas 

continua, quando os gêneros seguem sua estrutura esquemática. Por exemplo, se um professor 

entra em sala de aula, cumprimenta seus alunos, faz uma revisão dos temas tratados na aula 

anterior, explana o conteúdo, dá uma tarefa, se despede e vai embora, nenhum participante se 

 
76 No original: “aun cuando posean excelentes habilidades para un lenguaje extranjero, encuentran que tienen 

dificultades para ajustarse a una cultura ajena. Una gran parte del choque cultural es de hecho un choque 

genérico”.  
77 No original: “Schematic structure represents the positive contribution genre makes to a text: a way of getting 

from A to B in the way a given culture accomplishes whatever the genre in question is functioning to do in that 

culture”. 
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sobressalta com os acontecimentos e a vida segue seu curso. Imaginemos que o professor 

inverta a ordem das etapas cumprimento e despedida. O docente entra em aula e, ao invés de 

dizer “oi”, fala “tchau, alunos, até semana que vem”. Suponhamos que, além disso, ele entre 

dançando e com roupa de praia (calção, chapéu de palha, óculos escuros e cadeira embaixo do 

braço). Nesse cenário, quebra-se a expectativa dos participantes e é gerada uma chamada de 

atenção. As etapas da estrutura esquemática são fixas e isso é impossível de acontecer? De 

maneira alguma! A estrutura esquemática de uma ação de comunicação demonstra o modo 

como comumente esse gênero se realiza na sua cultura. Como já mencionado, quebras ou 

inovações podem representar um desconhecimento e dificultar a interação, mas também podem 

ser intencionais, visando chamar a atenção ou expressar algum significado distinto. Nesse 

último sentido, pode-se pensar que o docente se vestiu dessa maneira, pois era a última aula 

antes das férias de verão e ele estava fazendo uma brincadeira com seus alunos por meio da 

quebra do comportamento que era esperado dele nesse contexto.  

Martin e seus colaboradores, no mapeamento dos gêneros escolares e suas estruturas 

esquemáticas, observaram que os textos que circulavam na escola possuíam características 

internas e externas que os aproximavam. A partir disso, construíram uma rede sistêmica de 

gêneros para compreender quais eram as semelhanças e diferenças entre eles (MARTIN, 1997). 

Essa organização sistêmica possibilitaria, segundo Martin (1997), mapear a semiótica de uma 

cultura. Para a realização dessa cartografia78, os pesquisadores da Escola de Sydney utilizaram 

uma abordagem de descrição tipológica e topológica de maneira combinada.  

A abordagem tipológica é realizada com a análise das características do estrato da 

expressão do gênero – léxico-gramática e sistema semântico-discurso (cf. Figura 17). Essa 

perspectiva de observação permite identificar suas características linguísticas de realização e 

catalogá-lo como um ou outro, isto é, como uma aula, uma conversa, uma notícia, uma história 

e assim por diante. Esse prisma classificatório é uma dimensão horizontal do sistema e está 

ilustrado na Figura 18:  

 

  

 
78 Moyano (2015, p. 20) explica essa metáfora: “La metáfora cartográfica, que incluye términos como “mapear” 

y “cartografiar”, es utilizada en la LSF tanto para la descripción del lenguaje como sistema semiótico como para 

la representación de la cultura como sistema de géneros”. 
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Figura 18 – Tipologia de gêneros 

 
Fonte: Traduzido de Moyano (2015, p. 22).  

 

A abordagem tipológica é complementada com a topológica. Nessa perspectiva de 

descrição, o objetivo é relacionar diferentes gêneros discursivos, agrupando-os de acordo com 

suas semelhanças. Martin e Matthiessen (1991, apud MARTIN, 1997, p. 14), explicam que “o 

mesmo conjunto de parâmetros nos permite descrever as semelhanças e diferenças entre textos 

ou tipos de textos”79. Esse viés de descrição organiza os gêneros em regiões semânticas a partir 

da análise das metafunções ideacional e textual, conforme Figura 19: 

 

Figura 19 – Topologia de gêneros 

 
Fonte: Traduzido de Moyano (2015, p. 33).  

 
79 No original: “he same set of parameters allows us to describe both the similarities and the differences among 

texts, or text-types”.  



87 

 

Os membros da Escola de Sydney, desde os anos 80, realizam uma análise tipológica 

e topológica nos textos que circulam nas instituições de Ensino Fundamental e Médio 

australianas. Essa descrição resultou em uma classificação em que os gêneros escolares se 

agrupam em famílias, segundo sua proximidade. No interior dessas famílias, eles se 

diferenciam tipologicamente por seus distintos objetivos de comunicação, que são 

identificados através de uma análise léxico-gramatical e discursiva. A versão mais atual 

dessa categorização é ilustrada pelo Quadro 5:  

 
Quadro 5 – Gênero, famílias, propósito, etapas e fases 

 
Fonte: Traduzido por Nonemacher (2020, p. 53) a partir de Rose (2020). 
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O Quadro 5 organiza os gêneros mapeados nas instituições de ensino australianas. Nele, 

se observa que cada família de gêneros se agrupa a partir de um objetivo de comunicação 

comum. Essa é a sua descrição topológica. Por exemplo, a última família apresentada é a de 

reação a textos (cf. Quadro 5). Os gêneros agrupados nela têm como propósito avaliar textos. 

Já os reunidos na antepenúltima – Argumentos – objetivam argumentar sobre um assunto. No 

interior das famílias, os gêneros se diferenciam pela especificidade de suas estruturas 

esquemáticas, ou seja, de suas etapas e fases. Rose e Martin (2012) definem as etapas como os 

passos obrigatórios dos gêneros e as fases como os passos mais variáveis.  

Martin (2009b) sublinha que o gênero é um sistema semiótico e, portanto, implica 

escolhas. Essas opções realizadas pelos falantes retratam seus objetivos mais específicos de 

comunicação. Diferentes propósitos específicos supõem uma organização distinta, ou seja, 

resultam em etapas e fases próprias. Essa é a caracterização tipológica dos gêneros, isto é, sua 

diferenciação. Diante disso, na família das reações de textos, todos os gêneros avaliam textos, 

mas com objetivos diferentes. Nas resenhas, o foco está em julgar um texto literário, visual ou 

musical, pois isso suas etapas são contexto ^ descrição do texto ^ reavaliação. A interpretação, 

por sua vez, tem o propósito de interpretar temas ou a estética de textos. Suas etapas, em vista 

disso, são avaliação ^ sinopse do texto ^ reavaliação. A interpretação comparativa, por fim, 

possui como finalidade a interpretação de temas em diferentes textos. Isso faz com que suas 

etapas sejam avaliação ^ sinopse dos textos ^ reavaliação.  

Rose e Martin (2018) sublinham que a cartografia dos gêneros escolares, que resultou 

no Quadro 5, não tem o objetivo de indicar que são apenas esses modelos que podem ser 

trabalhados nas instituições de ensino. A função dessa taxonomia foi dar uma perspectiva dos 

exemplares encontrados nas escolas australianas para que os professores daquele contexto 

tivessem uma perspectiva dos textos que encontrariam e das tarefas que poderiam construir para 

trabalhar com seus alunos a partir disso. Rose (2020, p. 16) ainda agrega sobre esse ponto que 

“uma séria de lições realiza um complexo de gêneros curriculares”80. Diante disso, o currículo 

das escolas se realiza através dos gêneros que são trabalhados. Isso nos permite inferir que, 

assim como você não se comunica se não dominar os registros e os gêneros que circulam na 

sua cultura, os alunos não alcançam um bom desempenho escolar se não dominarem os gêneros 

curriculares.  

A indissociabilidade entre cultura, gêneros, registros, estrutura esquemática e currículo 

escolar mostra que os componentes da cartografia podem variar de acordo com o contexto em 

 
80 No original: “A lesson series realizes a complex of curriculum genres”. 
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que a instituição de ensino se encontre. É preciso não perder de vista que a língua está 

estritamente ligada a seu contexto de situação e cultura e, por consequência, o modo como os 

gêneros irão se organizar também depende do modo como os falantes os utilizam. Devido a 

isso, o Quadro 5, desenvolvido para o contexto australiano, não pode ser replicado em contexto 

brasileiro sem uma análise crítica de: pertinência dos gêneros apresentados, finalidades 

indicadas e etapas e fases sugeridas pela Escola de Sydney. Nesse sentido, diante da 

especificidade do contexto desta pesquisa – o Ensino Médio com orientação técnica e 

tecnológica (cf. seção 5.1) –, a taxonomia foi revisitada e remodelada para incluir o gênero 

degustação técnica de vinho (cf. capítulo 5, Quadro 17).  

A estratégia pedagógica desenvolvida pela Escola de Sydney para trabalhar com os 

gêneros escolares, dentre os quais se situa a degustação técnica de vinho, foi a Pedagogia de 

Gêneros. Essa pedagogia recomenda uma mudança no foco da prática educacional para tornar 

o acesso às ferramentas linguísticas mais iguais entre os alunos. Desenvolve, para isso, um 

procedimento didático que trabalha as habilidades necessárias para aprender os diferentes 

conteúdos escolares, dando acesso à maneira como seus discursos se organizam: ensina-se a ler 

para aprender e aprender para escrever os gêneros do currículo escolar. Desse modo, ao invés 

de focar na aprendizagem dos conteúdos, trabalha as habilidades linguísticas para aprendê-los. 

Essa opção metodológica se apoia em Bernstein (2000) para quem as dificuldades dos alunos 

residem essencialmente nesse aspecto. Nesse sentido, o sociólogo contribuiu na Pedagogia de 

Gêneros para explicar o papel da linguagem nas dificuldades encontradas pelos estudantes nas 

aulas: a interação aluno-texto escrito. Ademais, possibilitou entender a origem dessa 

desvantagem, ao evidenciar a relação entre os grupos sociais, o poder, sua ligação com o acesso 

ao conhecimento e o papel desempenhado pelo dispositivo pedagógico nesse cenário. A 

subseção a seguir, em vista disso, aborda brevemente quais pontos da teoria sociológica de 

Bernstein (1971; 1973; 1975; 1988) influenciam na construção do modelo didático da 

Pedagogia de Gêneros e como essa atuação ocorre.  

 

3.1.2 A influência da sociologia da linguagem de Basil Bernstein na Pedagogia de Gêneros 

da Escola de Sydney 

 

No início dos anos 50, Basil Bernstein iniciou sua atividade docente em uma escola 

londrina localizada em uma zona popular da cidade. A partir dessa experiência, questionou-se 

por qual motivo muitos de seus alunos, antes excluídos do processo de escolarização, não 

conseguiam alcançar um bom desempenho escolar agora que tinham acesso a uma educação 
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formal (HALLIDAY, 2006). Para Bernstein (1988; 2000), o modo como os sujeitos 

desenvolvem a linguagem em suas interações sociais desempenha um papel crucial nas 

dificuldades encontradas pelos alunos na aprendizagem escolarizada. Seguindo essa premissa, 

o autor desenvolveu a teoria dos códigos linguísticos81, cujo objetivo é explicar o papel que a 

linguagem cumpre no processo de socialização e escolarização dos indivíduos.  

Para esclarecer a relação de poder entre o conhecimento, a consciência linguística e a 

participação dos indivíduos na sociedade e, por extensão, na escola, o sociólogo gravou e 

analisou conversas entre adolescentes de diferentes classes sociais a fim de verificar as 

características dos discursos que utilizavam (HALLIDAY, 2006). Além dessa pesquisa, aplicou 

testes de resposta à linguagem verbal e não verbal em um grupo de jovens com as mesmas 

disparidades de posição econômica do anterior. Os resultados de sua análise mostraram que há 

uma vinculação entre a escolha de recursos linguísticos dos falantes e sua classe social 

(NARZETTI; NOBRE, 2016). Para Bernstein (2000), há dois códigos linguísticos de 

comunicação distintos: o restrito e o elaborado. 

As diferenças entre o código restrito e elaborado são de ordem semântica e, 

consequentemente, se expressam na escolha dos elementos do sistema linguístico na interação 

(HALLIDAY, 1990; 2006; NARZETTI; NOBRE, 2016).  Em um primeiro momento da teoria, 

Bernstein (1982, p. 137) definiu o código restrito como um emprego linguístico marcado pela 

“rigidez da sintaxe e pelo uso restrito das possibilidades formais de organização verbal. [...] 

Uma forma de linguagem oral relativamente condensada”. O código elaborado, por sua vez, foi 

delineado como aquele em que “as possibilidades formais e a sintaxe são muito menos 

previsíveis e as possibilidades formais de organização da sentença são usadas para esclarecer o 

significado” (BERNSTEIN, 1986, p. 138). Após o desenvolvimento da teoria, o sociólogo 

agrega a essas definições a distinção semântica existente entre os códigos. Segundo explica, no 

código restrito, a linguagem está mais presa ao contexto de interação. No elaborado, em 

contrapartida, há uma maior liberdade da situação imediata de uso (BERNSTEIN, 2000). 

Segundo as pesquisas de Bernstein (1975; 2000), a orientação restrita é encontrada na fala das 

classes trabalhadoras, enquanto a elaborada é identificada na classe média. 

Halliday (1990) reinterpreta a diferença entre os códigos sob a ótica sistemicista e a 

explica do ponto de vista do sistema linguístico:  

 

 
81 Código não deve ser confundido com elementos linguísticos. Na acepção de Bernstein, esse conceito se refere 

à linguagem como atividade de interação e apreensão cultural.  
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Em ambos os casos, existe a nominalização, mas, no código elaborado, é mais abstrata 

e geral. [...] Em ambos os códigos, existe a metáfora gramatical82, mas, no código 

elaborado, tende a ser mais ideativa, enquanto no código restrito, tende a ser 

interpessoal. [...] O código elaborado não é meramente o código no que se escrevem 

os gêneros discursivos do poder; é o código no qual se constrói a realidade material e 

social do ponto de vista daqueles que o possuem e dispõem dele.83 (HALLIDAY, 

1990, p. 154) 

 

 Para Halliday (2006), essa distinção representa a diferença entre o significado como 

recurso e o significado como prática. A teoria do código linguístico foi mal interpretada e ficou 

conhecida como “a teoria do fracasso educativo” e do “déficit linguístico” (HALLIDAY, 1978; 

2001). Halliday (1990; 2001; 2006; entre outros) discordou dessas adjetivações e defendeu que 

a pesquisa de Bernstein se propôs a compreender a natureza dos processos de transmissão 

cultural nos quais a linguagem ocupa um papel fundamental. Halliday (1990) ainda explica que 

as más interpretações que o sociólogo teve que enfrentar se relacionam com a tentativa de a 

sociedade capitalista negar uma de suas principais características: as classes sociais.  

 

Bernstein teve que enfrentar a maior de todas as contradições: que uma cultura que se 

baseia em uma organização hierárquica das classes sociais não é capaz de admitir a 

realidade das classes sociais. Foi vilipendiado por todos os lados e sua posição 

profissional foi colocada em xeque; ainda hoje é chamado de “chavinista de classe” 

por pessoas que nunca leram o que escreveu [...]. O que Bernstein compreendeu foi 

que, dada uma gramática, o potencial dessa gramática pode ser utilizado de maneiras 

consistentemente diferentes por distintos grupos de pessoas, que possuem diferentes 

habilidades para selecionar dentro do mesmo sistema e, desse modo, constroem 

diferentes relações sociais e diferentes modelos de experiência. A preocupação 

original de Bernstein era muito prática: mostrar que um dos grupos era regularmente 

prejudicado ou discriminado por esse processo – um processo semiótico que se 

converte no principal mecanismo pelo qual os grupos oprimidos da sociedade 

contribuem a sustentar o status quo de sua própria opressão.84 (HALLIDAY, 1990, p. 

153 

 
82 Rottava e Santos (2018, p. 60) explicam o conceito de metáfora na LSF, o qual Halliday mobiliza na citação 

que transcrevo: “metáforas gramaticais [...] se configuram atipicamente quanto ao seu significado e realização 

léxico-gramatical. Se, por um lado, pessoas, coisas e lugares realizam-se léxico-gramaticalmente por meio de 

nomes, e as ações, por meio de verbos; por outro lado, na realização metafórica, as ações são nominalizadas, 

deixam de ser realizadas por meio de Processos e passam a ocupar outra função na oração”. 
83 No original: “En ambos códigos existe la nominalización, pero en el código elaborado es más abstracta y más 

general. […] En ambos códigos existe la metáfora gramatical, pero en el código elaborado tiende a ser ideativa, 

mientras que en el código restringido tiende a ser interpersonal. […] El código elaborado no es meramente el 

código en el que se escriben los géneros discursivos del poder; es el código en el que se construye la realidad 

material y social desde el punto de vista de aquellos que lo poseen o disponen de él”. 
84 No original: “Bernstein tuvo que enfrentar la mayor de todas las contradicciones: que una 

cultura que se basa en una organización jerárquica de las clases sociales no es capaz de admitir la realidad de 

las clases sociales. Fue vilipendiado desde todos los frentes y su posición profesional fue puesta en tela de juicio; 

aún en la actualidad se lo etiqueta de «chauvinista de clase» por personas que nunca han leído lo que escribió 

[…] Lo que Bernstein comprendió fue que, dada una gramática, el potencial de esa gramática puede ser utilizado 

de maneras consistentemente diferentes por diferentes grupos de personas, que tienen diferentes habilidades para 

seleccionar dentro del mismo sistema y, de ese modo, construyen diferentes relaciones sociales y diferentes 

modelos de experiencia. La preocupación original de Bernstein era muy práctica: mostrar que uno de los grupos 

era regularmente perjudicado o discriminado por este proceso – un proceso semiótico que se convierte en el 
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Halliday (1990), em sua defesa da teoria dos códigos linguísticos, ainda chama a atenção 

para o fato de que Bernstein possuía dados de língua limitados na época, o que reforçava as 

duras críticas que recebeu e dificultava a sua autodefesa85. Vinte anos depois, entretanto, 

Halliday e Hasan fizeram uma análise sistemática de mais de 20 mil orações de um corpus 

composto por mais de 60 mil exemplos e verificaram que o sociólogo tinha razão: o sistema da 

língua é empregado de maneira diferente pelos distintos setores da sociedade.  O linguista, para 

ilustrar essa questão, cita um trabalho de Hasan (1989). Nesse estudo, a pesquisadora analisa 

conversas entre mães e filhos com enfoque em dois aspectos: sexo da criança e classe social da 

família. A partir de suas observações, constatou que as escolhas semânticas – os códigos – das 

mães de meninos são diferentes das genitoras de meninas. Seu estudo evidenciou, nesse sentido, 

o machismo da sociedade que a linguagem descortinava. Além dessa conclusão, Hasan (1989) 

observou que as mães da classe trabalhadora também utilizavam códigos diferentes das da 

classe média australiana. Esses dados e discussão evidenciaram que as experiências na vida 

cotidiana e o contexto social no qual se está inserido vão construindo os espaços do sistema 

linguístico acessados. Por exemplo, uma pessoa que não teve a oportunidade de instrução 

formal escolar, nunca precisou escrever ou ler resenhas de obras ou artigos científicos e não 

teve acesso a esses gêneros em sua vida cotidiana provavelmente não terá desenvolvido o 

domínio dessas práticas de linguagem, uma vez que elas não fazem parte de suas necessidades 

de comunicação e do seu processo de socialização. Isso demonstra que há uma orientação social 

nos códigos (HALLIDAY, 1989).  

 Os grupos sociais, segundo Bernstein (2000), organizam-se de modo que o poder 

determine o conhecimento e o grau de consciência sobre esse conhecimento a que as pessoas 

terão acesso. Nessa organização, o autor defende que a escola e seu currículo são constituídos 

por um dispositivo pedagógico86. Os pesquisadores Mainardes e Stremel (2010, p. 41) explicam 

que esse viés da teoria foi construído para “analisar o processo pelo qual uma disciplina ou um 

campo específico de conhecimento é transformado ou ‘pedagogizado’”.  Esse dispositivo atua 

no sistema educativo através de três grupos de regras: distributivas (quem pode ensinar o que, 

a quem e em que condições), recontextualizadoras (discurso pedagógico) e avaliadoras (a 

 
principal mecanismo por el que los grupos oprimidos de la sociedad contribuyen a sostener el status quo de su 

propia opresión”. 
85 Segundo aponta Narzetti e Nobre (2016), o sociólogo se defendeu das críticas na época. Ele esclareceu, 

textualmente, que não há uma relação de superioridade entre os códigos; há somente a existência de usos da 

linguagem mais ou menos ligado ao contexto imediato de interação dos falantes. Para maiores informações, cf. 

Bernstein (2000). 
86 Bernstein (1996, p. 254) define o dispositivo pedagógico como aquele que fornece a “gramática intrínseca do 

discurso pedagógico” e que opera como regulador simbólico da consciência.   
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consolidação das outras duas regras, através dos instrumentos de avaliação). O fio condutor 

dessa atuação do dispositivo é a linguagem, devido ao seu papel de realizador dos sentidos 

sociais (HINOJAL, 1980). A Figura 20, a seguir, sistematiza a relação entre o dispositivo 

pedagógico e suas estruturas, sendo que R.D é a abreviatura de regras distributivas, R.R se 

refere às regras contextualizados e R.A significa regras avaliativas.  

 

Figura 20 – O dispositivo pedagógico e suas estruturas 

 

Fonte: Bernstein (199887, p. 67). 

 

As regras distributivas regulam as relações entre poder, grupos sociais e formas de 

consciência. Segundo aponta Bernstein (1998, p. 58), essas regras “distribuem as formas de 

consciência mediante a distribuição de diferentes formas de conhecimento”88. Isso significa que 

se determina quem pode ensinar o que, a quem e em quais condições. Desse modo, Bernstein 

(1971; 1973; 1975; 1998) defendeu que os sentidos produzidos pela sociedade são acessados 

em diferentes graus pelos grupos que a compõe (HALLIDAY, 1978). Isso significa, em 

essência, que a linguagem pode servir de acesso ou barreira ao conhecimento compartilhado 

pelos falantes. 

As regras recontextualizadoras são o próprio discurso pedagógico, estão subordinadas 

às regras distributivas (cf. Figura 20) e são responsáveis pela propagação de conhecimento. Ao 

selecionarem o que deve ser aprendido, deslocam esse conhecimento de seu contexto original 

de produção, reinterpretam-no como conteúdo escolar e determinam como é trabalhado nas 

instituições de ensino. Mainardes e Stremel (2010, p. 42) explicam que a recontextualização do 

discurso pedagógico: 

 
87 Este livro reúne textos traduzidos ao espanhol, de 1958 a 1996, de Basil Bernstein. Tem, portanto, como objetivo 

mostrar como a teoria se construiu. 
88 No original: “distribuyen las formas de conciencia mediante la distribución de diferentes formas de 

conocimiento”.  
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[...] é um princípio que tira um discurso de sua prática e contexto de origem e recoloca 

aquele discurso de acordo com seu próprio princípio de focalização e reordenamentos 

seletivos. Nesse processo, o discurso real (original) passa por uma transformação, 

criando um discurso imaginário ou virtual (discurso recontextualizado). Nesse 

sentido, o discurso não é mais o mesmo, pois as ideias inicialmente propostas são 

inseridas em outros contextos que permitem releituras, reinterpretações, mudanças 

nos significados reais. 

 

Na instituição escolar, essa norma se traduz no currículo e nas práticas pedagógicas 

desenvolvidas. O currículo escolar, além de manifestar essas regras, costuma recontextualizar 

a ordem social e reproduzir as desigualdades que estão fora das escolas dentro delas. No Brasil, 

um exemplo recente pode ilustrar a sua atuação. Em 2017, ano em que ocorreu um golpe 

parlamentar, a BNCC estava em processo de construção. Esse movimento político, que estava 

ocorrendo na sociedade brasileira, apareceu na construção do documento orientador da 

educação nacional, bem como em outros campos da educação (cf. subseção 2.1.1). A terceira 

versão da BNCC foi profundamente modificada em relação à anterior. Dentre as mudanças 

empreendidas, ocorreu a retirada das orientações de ensino sobre Língua Espanhola. Essa 

supressão é resultado final da revogação da Lei do Espanhol, a qual garantia a oferta obrigatória 

do idioma nas escolas. Isso retrata que, na nova orientação ideológica brasileira, esse campo de 

conhecimento não era mais importante de ser estudado na educação básica, portanto, não é 

selecionado e reinterpretado como parte do currículo escolar (cf. subseção 2.1.1). Essas regras, 

como se pode depreender do exemplo trazido para ilustrá-las, são geradas pelo Estado.  

As regras avaliativas, por fim, reúnem todo o significado do dispositivo pedagógico, 

pois 

 
[...] evoluíram para legitimar e consolidar o acesso desigual ao discurso escrito que o 

discurso pedagógico oferece. Ao reconstruir textos escritos como conteúdo do 

currículo, afirma-se que esses conteúdos são transmitidos principalmente através da 

leitura, e que sua aquisição é demonstrada principalmente através da escrita. Como 

resultado, o foco da prática educacional em todos os níveis é a transmissão de 

conteúdos curriculares, ao invés das habilidades de alfabetização necessárias para 

adquiri-las.89 (ROSE, 2007, p. 4) 

  

A escola, no modo como se organiza atualmente, distribui, recontextualiza e avalia seus 

estudantes por meio da língua escrita. Quando mais se avança nos níveis educacionais, mais se 

espera que o aluno seja capaz de aprender pela leitura e demonstrar sua aprendizagem pela 

 
89 No original: “have evolved to legitimate and cement the unequal access to written discourses that pedagogic 

discourse affords. By reconstruing written texts as curriculum contents, they background the fact that these 

contents are transmitted primarily through reading, and that their acquisition is demonstrated primarily through 

writing. As a result, the overt focus of educational practice at all levels is on transmitting curriculum contents, 

rather than on the literacy skills needed to acquire them”. 
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escrita (ROSE; MARTIN, 2018). O ensino pode ser interpretado como um contínuo. Em um 

extremo, está o início da escolarização e, no outro, seu final. Nas séries iniciais, sobretudo no 

Ensino Fundamental, é comum que o ensino seja pautado na explicação oral do professor. No 

outro extremo dessa linha, está a Graduação e a Pós-Graduação. Nesse contexto, aprende-se 

sobre o discurso científico da área de estudo. Na área de Licenciatura em Letras, por exemplo, 

lê-se sobre teoria literária, linguística e didática. Essas áreas de conhecimento são trabalhadas 

a partir de artigos científicos ou livros. A característica do discurso acadêmico é estar construído 

com alta presença de metáforas ideacionais (ROTTAVA; SANTOS, 2016; 2018). Essa 

característica complexifica a compreensão e exige o domínio de uma forma específica de uso 

da língua, a qual não é comum em conversas cotidianas. Diante disso, um estudante que possua 

pouco contato com esses gêneros, consequentemente, apresenta maior dificuldade de 

compreensão e de desempenho nessa etapa escolar. Nesse cenário, a Pedagogia de Gêneros 

recomenda uma mudança no foco da prática de ensino, pois desenvolve um procedimento 

didático que trabalha as habilidades necessárias para aprender os diferentes conteúdos escolares 

por meio da leitura.  

O CEA, proposta metodológica da Pedagogia de Gêneros, busca tornar visível para o 

aluno a maneira como os discursos se organizam. Suas estratégias didáticas, assim sendo, 

pretendem contribuir para um remodelamento do dispositivo pedagógico e, consequentemente, 

das regras distributivas, recontextualizadoras e avaliativas que o constituem segundo os estudos 

sociológicos de Bernstein (1998). Desse modo, a prática educativa foca no trabalho com as 

habilidades linguísticas para aprender ao invés de se dedicar a transmitir conteúdo. Esse 

deslocamento de objetivo distribui (R.D) de maneira mais igual o acesso à produção dos 

discursos ao recontextualizá-los (R.R) no ambiente escolar com tarefas que revelem aos alunos 

explicitamente como suas informações estão linguisticamente realizadas; por conseguinte, 

oportuniza, também, avaliações mais justas no ambiente escolar.   

O sociólogo Bernstein auxiliou na compreensão do papel da linguagem nas dificuldades 

encontradas pelos alunos nas aulas: a interação aluno-texto escrito/especializado. Ademais, 

possibilitou entender a origem dessa desvantagem, ao evidenciar a relação entre os grupos 

sociais, o poder e sua relação com o acesso ao conhecimento e o papel desempenhado pelo 

dispositivo pedagógico nesse enquadramento/cenário (cf. Quadro 5). O CEA, pautado nessa 

perspectiva, foi construído como uma ferramenta que busca oferecer recursos para uma 

participação mais igual dos alunos na sociedade, ou seja, uma escola que seja uma ferramenta 

de justiça social, visto que: 
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para imaginar colégios que deem a todas as crianças as mesmas oportunidades, no 

lugar de reproduzir as desigualdades do passado, temos que penetrar nos processos de 

transmissão e aquisição, para dar aos professores recursos para replanejar a sua 

prática.90 (ROSE; MARTIN, 2018, p. 305) 

 

Na seção a seguir, portanto, são explicas as estratégias que compõe essa proposta de 

redemocratização da escola através do trabalho com a língua.   

 

3.2 A PROPOSTA DIDÁTICA DA PEDAGOGIA DE GÊNEROS: O CICLO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM (CEA) 

 

O projeto de Pesquisa-Ação desenvolvido pela Escola de Sydney, que construiu a 

proposta didática da Pedagogia de Gêneros, foi motivado pelo objetivo de democratizar os 

resultados das escolas australianas. No início dos anos 80, um terço da população da Austrália 

era imigrante. A essa característica do sistema educacional do país, somou-se mais uma: os 

filhos dos aborígenes começaram a frequentar a escola pública. Rose e Martin (2018) explicam 

que esses grupos, outrora marginalizados, tiveram acesso à educação formal, mas apresentavam 

um desempenho escolar muito abaixo dos outros alunos. Nessa conjuntura, Halliday organizou 

uma conferência de trabalho sobre a linguagem na educação (Working Conference on Language 

in Education) em 1979, na Universidade de Sydney. Nesse evento, Jim Martin e Joan Rothery 

se conheceram e se estabeleceu o Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da 

universidade (MARTIN, 1999; 2007; ROSE; MARTIN, 2012). Rothery, segundo contam Rose 

e Martin (2018), propôs um problema educativo e investigativo a Martin: como ensinar as 

crianças das escolas localizadas em zonas de desfavorecimento econômico de Sydney a 

escrever, visto que os métodos utilizados até o momento pareciam não funcionar com esse 

público. Martin (1999; ROSE, 2007/2008) afirma que o programa, o evento e a problemática 

trazida por Rothery foram fundamentais para o desenvolvimento das pesquisas sobre ensino e 

gênero e, por extensão, sobre texto e contexto (cf. subseção 3.1.1).  

O projeto de pesquisa, desenvolvido pela Escola de Sydney, pode ser organizado 

cronologicamente em três momentos principais. O primeiro período ocorre entre 1980 e 1990. 

Nessa época, são realizados o Writing Project91 e o Language and Social Power. O segundo 

 
90 No original: “para imaginar colegios que dan todos los niños las mismas oportunidades, en lugar de reproducir 

las desigualdades del pasado, tenemos que penetrar en los procesos de transmisión y adquisición, para dar a los 

profesores los recursos para rediseñar su práctica”.  
91 Optei por manter os nomes das fases do projeto de pesquisa na língua original. 
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acontece na década de 90 e se chama Write it Right. O mais recente, iniciado nos anos 2000, 

foi intitulado Reading to Learn (R2L).  

A primeira fase da Pedagogia de Gêneros da Escola de Sydney se dividiu em dois 

momentos. O primeiro, Writing Project, investigou os tipos de produção escrita que eram 

realizados pelos alunos nas escolas australianas, dando especial atenção92 à etapa pré-escolar e 

ao Ensino Fundamental (alunos entre 0 e 12 anos). O seu foco foi analisar quais textos os 

estudantes produziam em aula (cf. subseção 3.1.1). Essa investigação resultou na descrição das 

principais recorrências de significado dessas etapas de ensino e na sistematização93 dos gêneros 

escolares do Ensino Fundamental. Esse mapeamento serviu de base para planejar e iniciar o 

desenvolvimento de um modelo didático que auxiliasse os estudantes dessa etapa a 

desenvolverem suas habilidades de escrita. O segundo momento da primeira fase, denominado 

Language and Social Power, ocorreu entre 1986 e 1990. Rothery, em um primeiro momento, 

propôs uma sequência de atividades para o ensino da escrita94 que ainda não se organizava de 

maneira cíclica. Em 1989, essa proposição é remodelada e se organiza a primeira versão do 

CEA. Essa proposta didática se ordenou em três estágios: desconstrução de um texto modelo, 

negociação conjunta do texto e construção independente do texto95 (ROTHERY, 1989a; 1989b; 

1994; MARTIN, 2007/2008; ROSE; MARTIN, 2012; ROSE, 2010; 2015a; 2014; ROSE; 

ACEVEDO, 2017; entre outros). 

A segunda fase da Pedagogia de Gêneros, Write it Right, teve o intuito de descrever as 

exigências de leitura e escrita do Ensino Médio. Diante disso, concentrou-se na descrição de 

gêneros da área científica e industrial (ROSE; ACEVEDO, 2017). O resultado desse período 

foi a ampliação da cartografia de gêneros escolares e seu maior detalhamento. A preocupação 

dessa fase foi descrever o modo como a linguagem dos campos especializados do conhecimento 

se organiza para significar nos textos produzidos em sociedade. Construiu-se, também nesse 

período, a segunda versão96 do CEA. Essa proposta modificada deu mais ênfase à necessidade 

de estabelecer o contexto e construir o campo com os estudantes ao longo do desenvolvimento 

das estratégias de estudo e escrita dos textos.  

 
92 Apesar de a principal atuação ser no Ensino Fundamental, foram realizadas algumas incursões de investigação 

de escrita nas disciplinas de História e Geografia do Ensino Médio (MARTIN, 2007/2008). 
93 Para acessar a tabela com os gêneros descritos na primeira etapa de investigação da Pedagogia de Gêneros, cf. 

Rose e Martin (2012, p. 61).  
94 A sequência proposta por Rothery é composta de sete movimentos: apresentar o gênero, trabalhar o gênero 

através de um modelo, negociar conjuntamente o gênero, investigar, realizar um rascunho, realizar consultas entre 

professor e aluno para trabalhar sobre o texto produzido pelos estudantes e publicar a versão final do trabalho. 

Para maior detalhamento, cf. Martin, Christie e Rothery (1987, p. 67-72) ou Rose e Martin (2012, p. 67).  
95 Para informações detalhadas sobre os estágios desse primeiro modelo, bem como para acesso a essa primeira 

representação imagética do CEA, cf. Rothery (1989a, p. 12-67). 
96 Para acessar a imagem dessa segunda versão, cf. Anexo A. 
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 A terceira fase, Reading to Learn (R2L), buscou integrar o ensino de leitura e escrita 

nos conteúdos das disciplinas curriculares (ROSE; MARTIN, 2012; ROSE, 2007a; 2014; entre 

outros). De acordo com Rose e Acevedo (2017, p. 11), essa integração é possível “graças à 

interação que se produz entre estudante e docente ao redor da leitura de um texto”97. O CEA foi 

mais uma vez modificado para contemplar esse novo propósito. As alterações realizadas na 

proposta didática da Pedagogia de Gêneros resultaram na construção da última versão desse 

ciclo, cuja funcionalidade consiste em disponibilizar ao professor ferramentas para trabalhar as 

habilidades linguísticas de aprendizagem, independentemente da disciplina ou da etapa escolar 

em que atue.  

 

3.2.1 A proposta pedagógica aprender para escrever, ler para aprender 

 

A proposta didática da Pedagogia de Gêneros do R2L se constitui como um conjunto de 

estratégias que visam oportunizar ao professor dar suporte a todos os seus estudantes na 

realização das tarefas de sala de aula. Rose e Martin (2012) salientam que esse modelo didático, 

desde sua primeira versão, parte do pressuposto de que é necessário construir uma compreensão 

conjunta do texto antes de começar a lê-lo em sala de aula. Além disso, firma-se na ideia de que 

é necessário haver um planejamento detalhado das interações entre o aluno e o professor para 

a realização das tarefas das disciplinas, a fim de que o docente possa oferecer o maior nível de 

apoio possível para que os estudantes as realizem. Rose (2017a, p. 5) explica que esse modelo 

está centrado em “como professores e alunos interagem para construir conhecimento”98. O 

linguista ainda acrescenta que essa proposta não está centrada nem no professor nem no aluno 

e que nesse ponto reside o seu principal poder. A sua construção se realiza baseada no 

pressuposto de que “ensinar significa preparar os estudantes para cada uma das tarefas de 

aprendizagem”99 (ROSE; MARTIN, 2018, p. 23). Para construir uma proposta didática que dê 

esse auxílio aos educandos, sugere que o docente adote: (i) um modelo cíclico de interação 

entre professor e aluno na realização das tarefas de sala de aula (preparar, tarefa, elaborar) e (ii) 

uma perspectiva funcional de leitura.  

Rose (2017a) chama a atenção para o fato de que toda a aprendizagem ocorre por meio 

da realização de tarefas. Rose e Martin (2018), por sua vez, sugerem cinco movimentos-chave 

 
97 No original: “gracias a la interacción que se produce entre estudiante y docente alrededor de la lectura de un 

texto”.  
98 No original: “how teachers and learners interact to build knowledge”. 
99 No original: “enseñar significa preparar a los estudiantes para cada una de las tareas de aprendizaje”. 
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para o desenvolvimento de uma atividade de ensino: preparar, focar, identificar, afirmar e 

elaborar. A Figura 21 ilustra essas ações recomendadas.  

 

Figura 21 – Cinco elementos de uma atividade de aprendizagem 

 
Fonte: Traduzido de Rose e Martin (2018, p. 134). 

 

Rose e Martin (2018) estabelecem passos para desenvolver as atividades de ensino a 

partir da análise de interações de leitura compartilhada entre pais e filhos em idade de 

desenvolvimento da fala e da leitura100. Os autores defendem que os docentes devem preparar 

os alunos para realizar as tarefas, adotando uma atitude similar ao que os adultos fazem quando 

estão lendo histórias para crianças:  

 

A orientação [dos pais na leitura dos livros infantis] toma formas muito previsíveis, 

como ciclos de interação, nos que o pai ou mãe centra a atenção em direção a uma 

característica do texto, a criança identifica a característica, e o pai aprova ou reforça 

positivamente sua resposta. Além disso, o pai pode preparar a criança explicando o 

que pode buscar, e pode elaborar com mais informação, depois de dar sua aprovação 

à resposta do filho.101 (ROSE; MARTIN, 2018, p. 139, grifos dos autores) 

 

O processo de aprendizagem da leitura implica quatro níveis de significado: as crianças 

aprendem a decodificar as letras para compreender as palavras; identificam os sentidos 

veiculados pelas orações; deduzem relações de significado ao longo do texto; e as interpretam 

a partir das relações com o contexto social no qual o que está sendo lido está inserido (ROSE; 

MARTIN, 2018; GOUVEIA, 2014)102. A Figura 22, a seguir, revela a relação entre os níveis 

de leitura e o uso da língua em contexto.  

 
 

  

 
100 Para a leitura das interações entre pais e filhos e a relação com a natureza da leitura, trazidas pelos autores, 

consultar as páginas 135 a 140 do livro citado.  
101 No original: “La orientación toma formas muy predecibles, como ciclos de interacción, en los que el padre o 

la madre centra la atención hacia una característica del texto, el niño identifica la característica, y el padre 

aprueba o refuerza positivamente su respuesta. Además, el padre puede preparar al niño explicando lo que debe 

buscar, y puede elaborar con más información, después de dar su aprobación a la respuesta del niño”.  
102 Essa separação entre decodificação, identificação, dedução e interpretação, neste trabalho, é feita apenas para 

a explicação do fenômeno. No entanto, na atividade real de leitura, esses processos ocorrem simultaneamente, 

conforme discutem os trabalhos sobre letramento (CHRISTIE, 1999; 2002; VIAN JÚNIOR, 2018).  
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Figura 22 – Níveis de leitura e língua em contexto 

 
Fonte: Traduzida e adaptada de Martin e Rose (2018, p. 138). 

 

A primeira consideração que se faz importante é: os linguistas da Escola de Sydney não 

afirmaram que a leitura acontece por meio de níveis estanques ou separados, ou seja, não se 

opõem às discussões sobre letramento (KLEIMAN, 1995; 2002; 2007; 2008; GARCEZ, 2019) 

que povoam o cenário da linguística brasileira. Essa indissociabilidade entre os quatro níveis 

comprova-se pela Figura 22, a qual deve ser visualizada como um cone em três dimensões. O 

nível interpretativo, parte mais externa do cone, contém/engloba todos os outros; há entre eles 

uma tênue separação construída apenas para fins didáticos. Os pesquisadores da Escola de 

Sydney, com essa perspectiva funcional de leitura, propuseram um olhar alternativo a esse 

processo com o objetivo de compreender em que parte residem as dificuldades dos alunos para 

responder por que alguns estudantes leem e interpretam com mais facilidade que outros nas 

atividades escolares. Rose e Martin (2018, p. 139) analisaram interações de sala de aula para 

encontrar a resposta a esse questionamento e identificaram que: 

  

Os professores fazem perguntas para centrar e constroem sobre as respostas dos 

estudantes para elaborar e chegar a seus objetivos didáticos; mas frequentemente 

somente preparam os alunos se não recebem respostas ou se a resposta está errada; 

ademais, esta preparação pode estar dirigida somente às necessidades de uns poucos 

estudantes, que são os que respondem.103 

 

Os linguistas apontam para o fato de que os docentes não costumam preparar os alunos 

para responder às questões se não se depararem com erros. Diante disso, propõem que essa ação 

 
103 No original: “Los profesores hacen preguntas para centrar y construyen sobre las respuestas de los estudiantes 

para elaborar y llegar a sus objetivos didácticos; pero los profesores a menudo solamente preparan a los alumnos 

si no reciben respuesta o si la respuesta es equivocada; además, esta preparación puede ir dirigida solo a las 

necesidades de unos pocos estudiantes, que son los que responden”. 
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seja sempre o ponto de partida das tarefas de sala de aula, assim como é o primeiro passo dado 

pelos cuidadores quando leem as histórias infantis para as crianças. Preparar os estudantes, 

estabelecendo uma compreensão compartilhada do texto que será lido, auxilia, sobretudo, 

aqueles com maior dificuldade de compreensão a entender os significados textuais e, em 

consequência, possibilita sua maior participação e êxito nas atividades propostas. Trago um 

exemplo para ilustrar a relevância desse apoio por parte do professor. Em meu contexto de 

pesquisa, o Ensino Médio Técnico (cf. seção 4.1), a leitura de textos da área específica é um 

reaprender a ler, isto é, um aprender a decodificar, identificar, deduzir e interpretar o modo 

como o discurso especializado sobre vinhos é realizado nos textos. Isso se deve, em parte, ao 

fato de que os textos das áreas técnica da Viticultura e da Enologia são de natureza diferente 

aos que os estudantes têm contato no Ensino Fundamental e, portanto, realizam-se através de 

estruturas esquemáticas e recursos linguísticos menos familiares (MOYANO, 2018; ROSE; 

MARTIN, 2012; ROSE, 2018; BRASIL, 2017b).   

A passagem do aluno do Ensino Fundamental para o Ensino Médio amplia e consolida 

o trabalho realizado na etapa anterior e pressupõe que os estudantes articulem os conhecimentos 

dos componentes que estudam de forma autônoma, refletindo sobre o uso da língua (BRASIL, 

2017b). Essa expectativa, entretanto, nem sempre é alcançada por todos, visto que os 

conhecimentos implícitos nos textos costumam ser mais bem compreendidos por aqueles que 

tiveram uma experiência de leitura compartilhada com adultos de maneira mais constante. A 

incompreensão de como a língua é mobilizada para realizar os significados gera, em uma sala 

de aula, silêncio e uma hierarquização de autoridade entre os estudantes: alguns respondem e 

são classificados como bons alunos; enquanto outros aprendem passivamente (ROSE, 2020). 

Diante disso, Martin e Rose (2018), Rose (2005; 2010; 2018; 2020) e outros pesquisadores da 

Escola de Sydney defendem que elaborar as atividades de ensino a partir do movimento 

preparação é uma poderosa arma para distribuir de maneira mais igual o acesso ao 

conhecimento, reduzir as identidades de sucesso e fracasso já internalizadas pelos alunos e 

possibilitar que mais aprendizes ganhem confiança e participem da realização das atividades 

em sala de aula sem depender do professor, ou seja, assumindo papel de maior autonomia. 

 

3.2.2 O Ciclo Pedagógico em Ler para aprender 

 

O CEA, proposto no projeto R2L, possibilita nove conjuntos de estratégias organizados 

em três níveis de apoio para que se trabalhe a leitura e a escrita nas disciplinas curriculares. É 

importante salientar que esse programa pedagógico não é um modelo rígido a ser seguido ou 
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utilizado obrigatoriamente por completo; a duração de cada fase ou a escolha de cada estratégia 

será determinada pela necessidade dos alunos. Esse CEA é ilustrado na Figura 23 a seguir: 

 

 

Figura 23 – Ciclo de Ensino e Aprendizagem do R2L 

 
Fonte: Traduzido a partir de Rose (2017a, p. 33) e de Rose e Martin (2012, p. 140). 

 

O CEA se organiza em círculos concêntricos, ou seja, suas estratégias convergem para 

um mesmo objetivo: facilitar a aprendizagem de um potencial de comportamento social através 

do domínio do texto que o realiza (cf. Figura 23). A seguir, será explicitado cada um dos níveis 

que o compõem. 

 

3.2.2.1 Nível 01 – Círculo externo: preparação para a leitura, construção conjunta e escrita 

independente 

 

O círculo externo, colorido na Figura 24 a seguir com a cor verde, representa o primeiro 

nível de apoio pedagógico e se constitui de três estratégias: preparação para a leitura, construção 

conjunta e escrita independente. O objetivo desse nível é preparar os alunos para ler os textos 

da disciplina, compreendê-los e, assim, desenvolver a habilidade de aprender a partir deles e 

escrever sobre o campo de que tratam. Trabalha-se, em vista disso, com textos completos.  

 

  

1 
2 

3 
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Figura 24 – Ciclo de Ensino e Aprendizagem: Nível 01 

 

Fonte: Traduzido e adaptado a partir de Rose (2017a, p. 33) e Rose e Martin (2012, p. 140). 

  

 A primeira estratégia, preparação para a leitura, tem a finalidade de oferecer suporte 

para que todos os alunos consigam ler os textos propostos em sala de aula. Rose e Martin (2018, 

p. 146) explicam que ela “permite a toda a turma trabalhar com textos que desafiam aos 

melhores leitores, graças à orientação do professor”104. Segundo detalha Rose (2017a), esse 

propósito pode ser alcançado mediante o uso de três técnicas. Em um primeiro momento, o 

docente constrói com os alunos o conhecimento prévio necessário para a compreensão dos 

textos que serão trabalhados (técnica 1). Para isso, pode trabalhar textos de diferentes naturezas 

(imagens, vídeos, músicas, mapas, gráficos, entre outros) para discutir com os estudantes sobre 

a área, o tema de estudo ou sobre os elementos linguísticos que o realizam, formando, assim, 

uma visão geral do campo (ROSE, 2020). Em um segundo momento, o professor pode realizar 

um resumo oral do texto, sintetizando para a turma quais são as etapas que o realiza (técnica 2). 

Por fim, lê-lo em voz alta – completo ou partes dele (técnica 3) (ROSE; ACEVEDO, 2017). 

Para isso, pode realizar uma leitura parágrafo a parágrafo, entendida como:  

 

[...] uma atividade cíclica, na qual um parágrafo é brevemente visualizado e lido em 

voz alta. A tarefa é seguir o texto escrito enquanto é lido. É elaborado orientando aos 

alunos que identifiquem e destaquem palavras-chave no parágrafo, discutidas em mais 

profundidade. O ciclo é então repetido para o próximo parágrafo. (ROSE, 2020, p. 17) 

 
104 No original: “permite a toda la clase trabajar con textos que desafían a los mejores lectores, gracias a la 

orientación del profesor”. 
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A atividade de ler parágrafo por parágrafo do texto é mais comum para o trabalho com 

textos informativos. Pode, ademais, ser aliada a outros dois movimentos: marcação das 

informações mais importantes do texto e sua organização em notas (ROSE, 2018; 2020). 

A segunda estratégia, construção conjunta, tem o propósito de auxiliar os estudantes na 

sua escrita.  Nesse momento da aula, o docente deve escolher textos que sejam modelos para as 

produções futuras dos alunos. Essa tarefa é preparada com o docente desconstruindo o gênero 

modelo, ou seja, são identificadas e marcadas suas etapas e fases nas cópias que os alunos 

possuem (ROSE, 2017; 2020; ROSE; MARTIN, 2012). Feito esse processo, inicia-se a 

construção conjunta de um novo texto. Nessa produção, cada família de gênero assumirá uma 

particularidade. Nas explicações, por exemplo, os estudantes devem produzir um texto com o 

mesmo conteúdo do estudado e estruturas diferentes, a partir das anotações realizadas na 

rotulação. Na construção conjunta de textos argumentativos, em contrapartida, o novo texto 

será produzido a partir de um novo campo advindo de sugestões da classe e utilizará as mesmas 

estruturas do texto modelo.  

A terceira estratégia, construção individual, propõe-se a dar a oportunidade para que os 

alunos escrevam seus textos de forma mais autônoma, porém ainda com auxílio do professor. 

Os alunos podem continuar o texto que começou a ser escrito em conjunto com a turma ou 

podem produzir um novo. Segundo Rose (2017a), esse é um momento em que o professor pode 

gerenciar a aula e atuar na diminuição das diferenças de aprendizagem ao oferecer mais auxílio 

para os estudantes que apresentarem uma maior dificuldade de realização da tarefa. O linguista 

ainda informa que essa atividade pode ser feita individualmente ou em grupos, a fim de que os 

alunos se apoiem entre si.  

 

3.2.2.2 Nível 02 – Círculo intermediário: leitura detalhada, reescrita conjunta e reescrita 

individual  

  

O círculo intermediário, colorido na Figura 25 a seguir pela cor vermelha, representa o 

segundo nível de apoio pedagógico e se compõe de três estratégias: leitura detalhada, reescrita 

conjunta e reescrita individual. Rose e Martin (2018) esclarecem que sua finalidade é 

oportunizar tarefas que possibilitem ao estudante aprofundar sua compreensão dos textos do 

campo de estudo, além de auxiliá-los a utilizar os padrões linguísticos característicos do gênero 

em suas produções textuais. Enfoca-se, em decorrência desses objetivos, em selecionar 

fragmentos do texto modelo para o trabalho com esses padrões de língua nas tarefas de sala de 

aula. A seguir, explicitam-se as estratégias desse nível pedagógico. 
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Figura 25 – Ciclo de Ensino e Aprendizagem: Nível 02 

 
Fonte: Traduzido e adaptado a partir de Rose (2017, p. 33) e Rose e Martin (2012, p. 140). 

 

A primeira estratégia, leitura detalhada, objetiva auxiliar os alunos na identificação dos 

elementos linguísticos mobilizados para realizar o gênero que está sendo trabalhado. Rose 

(2017a, p. 33) instrui o professor a orientar “os alunos na leitura da passagem do texto, sentença 

por sentença, para que identifiquem e destaquem grupos de palavras à medida que avançam”105.  

Logo após realizar essa identificação dos padrões linguísticos, o docente elabora os seus 

significados com maior profundidade. Os procedimentos para planejar essa estratégia foram 

expostos em Martin e Rose (2012; 2018), Rose (2005; 2007; 2010b; 2018; entre outros), Martin 

(2006), entre outros. A seguir, sintetizo os passos sugeridos por esses autores no Quadro 6:  

 
Quadro 6 – Planejamento da Leitura Detalhada 

Leitura detalhada – planejamento  

1. Selecionar um fragmento do texto modelo que represente um desafio a nível cognitivo e linguístico; 

2. Marcar os elementos linguísticos que os estudantes terão que destacar em suas cópias. Devem ser 

selecionados recursos da língua que dificultam a compreensão do gênero discursivo e que podem ser 

utilizados posteriormente em sua produção textual; 

3. Elaborar um pequeno resumo da passagem e de cada oração que será trabalhada para fornecer aos alunos 

antes do início da tarefa;  

4. Escrever dicas ou informações breves que possam ser úteis para os estudantes abaixo de cada palavra 

destacada;  

5. Escrever anotações para elaborar o significado desses recursos: informações extras como sinônimos, outros 

significados e relações com o campo que esses elementos representam.  

Fonte: Construído a partir de Martin e Rose (2012; 2018); Rose (2005; 2007; 2010b; 2018; entre outros) e 

Martin (2006).  

 
105 No original: “guides students through the passage, sentence-by-sentence, with the student identifying and 

highlighting groups of words as they go”.  
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A realização da leitura detalhada segue o padrão interativo: preparar para a leitura do 

fragmento de texto, realizar a tarefa de identificar os recursos linguísticos e expandir seus 

significados através das elaborações (cf. Quadro 5). Na preparação, o docente faz um resumo 

em voz alta do trecho e, em seguida, da oração que será trabalhada. Para a realização da tarefa, 

dá pistas para que os alunos identifiquem os recursos linguísticos. Rose (2017a) esclarece que 

esses indícios podem seguir dois critérios: localização e significado. Um exemplo de utilização 

do primeiro é dizer-lhes “no início da oração” ou ler as palavras anteriores até a que se quer 

destacar. As indicações, seguindo o parâmetro do significado, podem ser dadas pelo uso das 

perguntas: que, quem, qual, onde, quando e por que. Uma vez que os alunos detectem os termos, 

devem sinalizá-los, preferencialmente com cores. Realizada essa marcação, o educador faz 

relações entre o termo e o conteúdo que está sendo trabalhado, o que constitui uma elaboração. 

Segundo Rose e Acevedo (2017), a leitura detalhada é a ferramenta mais poderosa do R2L. 

Rose (2017b) reafirma essa posição e detalha os motivos da força dessa estratégia, 

relacionando-a com a reescrita. Segundo o autor:  

 

A leitura detalhada e a reescrita são os dois motores mais poderosos do programa 

Reading to Learn. Eles permitem que todos os alunos: leiam textos desafiadores com 

total compreensão (incluindo leitores com dificuldade e alunos que possuem inglês 

como segunda língua); leiam o conteúdo de um texto com entendimento detalhado e 

reconheçam as escolhas linguísticas que o autor fez ao escrever; usem o conteúdo dos 

textos para escrever novos textos; usem os recursos linguísticos de autores 

consagrados em sua própria escrita.106 (ROSE, 2017b, p. 1) 

 

A reescrita, citada por Rose (2017b) como um dos motores da proposta pedagógica R2L, 

desdobra-se em duas modalidades de prática: conjunta e individual. A reescrita conjunta, 

segunda estratégia do círculo intermediário (cf. Figura 23), consiste em oferecer apoio para que 

todos os alunos se apropriem das particularidades de uso dos recursos linguístico no gênero que 

está sendo trabalhado e os utilize com segurança. Esse suporte é papel do docente, o qual guia 

e auxilia, quando necessário, para que os estudantes utilizem esses elementos em sua produção 

textual coletiva. As técnicas empregadas para realizá-la dependem do gênero discursivo que 

está sendo estudado. Rose e Acevedo (2017, p. 15, grifos meus) sistematizam:  

 

Para a construção de textos das famílias dos gêneros narrativos, argumentativos e 

de reações a textos, a turma realiza uma “chuva de ideias” de um novo tema para 

 
106 No original: “Detailed Reading and Rewriting are the turbo-charged engines of the Reading to Learn program. 

They enable all students read challenging texts with full comprehension (including struggling readers and students 

with English as a second language) read the content of a text with detailed understanding, and recognize the 

language choices that the author has made in writing it use the content of factual texts to write new texts of their 

own use the language resources of accomplished authors in their own writing”. 
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escrever seguindo os mesmos padrões da linguagem literária ou persuasiva do texto 

lido. O professor escreve e organiza as ideias [no quadro], de maneira que, uma 

vez lidas, proporcionem um ponto de partida para escrever conjuntamente um novo 

texto no quadro, guiado pelo professor. Se segue a estrutura e se usam os padrões 

gramaticais de cada oração, mas por tratar-se de um novo campo (tema) aparece léxico 

novo. [...] Na família dos gêneros informativos e expositivos, a reescrita consiste 

em duas partes. Primeiro se escrevem os grupos de palavras do conteúdo-chave no 

quadro. Isso proporciona um ponto de partida para criar conjuntamente um novo 

texto no quadro, guiado pelo professor. Nesses textos, se reescreve o conteúdo do 

texto original, mas usando as palavras dos alunos.107 

 

 As técnicas para que se realize o procedimento da reescrita conjunta enfocam pontos 

específicos dos gêneros. Nos gêneros informativos e expositivos, direciona-se o trabalho para 

os padrões de representação do campo. Devido a isso, reformula-se o conteúdo do texto modelo 

com novas palavras. O enfoque da família de reação a textos, por outro lado, dirige-se ao 

trabalho com os padrões de avaliação utilizados nesses gêneros. Por esse motivo, o início da 

atividade consiste em uma “chuva de ideias” de novos tópicos com tomada de notas pelo 

professor. Após isso, o docente guia os alunos para que se opte por um tema sobre o qual se 

construirão as suas produções textuais. Por fim, projeta-se ou se observa o texto modelo e se 

escreve sobre esse novo conteúdo, a partir de seus padrões linguísticos de avaliação. Nesse 

momento, o docente guia a turma para que organize as ideias de maneira adequada, chamando 

a atenção principalmente para os padrões de realização da língua e, se necessário, para as etapas 

e fases do gênero discursivo. Essa atividade pode ser realizada no quadro, com a participação 

dos alunos na escrita do texto, ou em plataformas de produção online como o Google Docs. O 

objetivo é que seja realizada por toda a turma conjuntamente.  

 A terceira estratégia, reescrita individual, possui a finalidade de possibilitar ao aluno 

uma produção mais autônoma, feita individualmente ou em grupos com outros colegas, mas 

ainda com suporte do docente. Nessa estratégia, os estudantes escrevem um novo texto ou a 

continuação do texto que estava sendo produzido com a turma, a partir das anotações que estão 

no quadro ou na plataforma que se tenha escolhido. Rose (2017b) sinaliza que esse é um 

momento poderoso da aula para que o professor atue no auxílio dos aprendizes que encontram 

mais dificuldade para realizar a tarefa. Isso se deve ao fato de que alguns estudantes a realizarão 

 
107 No original: “para la construcción de textos de las familias de géneros narrativos como argumentativo y 

valorativo, la clase realiza una “tormenta de ideas” de un nuevo tema para escribir siguiendo los mismos patrones 

de lenguaje literario o persuasivo del texto leído. El profesor escribe y organiza las ideas, de manera que, una 

vez leídas, estas proporcionan el marco para escribir conjuntamente un nuevo texto en la pizarra, guiado por el 

profesor. Se sigue la estructura y se usan los patrones gramaticales de cada oración, pero al tratarse de un nuevo 

campo (tema) aparece léxico nuevo. […] a la familia de géneros informativos y expositivos, la reescritura consiste 

de dos partes. Primero se escriben los grupos de palabras del contenido clave en la pizarra. Eso proporciona un 

marco para crear conjuntamente un nuevo texto en la pizarra, guiado por el profesor. En esos textos, se reescribe 

el contenido del texto original, pero usando las palabras de los alumnos”.  
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com menos suporte que outros, e, então, o professor estará livre para oferecer um maior apoio 

a aqueles que o solicitem.  

 

3.2.2.3 Nível 03 – Círculo interno: construção de orações, ortografia e escrita de orações  

 

 O círculo interno, colorido na Figura 26 a seguir pela cor amarela, corresponde ao 

terceiro nível de apoio pedagógico e se constitui de três estratégias: construção de orações, 

ortografia e escrita de orações. Essas três práticas são chamadas de estratégias intensivas e sua 

função é oferecer mais apoio para que os alunos trabalhem com os padrões sintáticos e 

ortográficos da língua (ROSE; MARTIN; 2012; ROSE; ACEVEDO, 2017; ROSE, 2005; entre 

outros).  

 

Figura 26 – Ciclo de Ensino e Aprendizagem R2L: Nível 03 

 
Fonte: Traduzido e adaptado a partir de Rose (2017, p. 33) e Rose e Martin (2012, p. 140). 

  

Rose (2017c) considera as estratégias intensivas uma poderosa ferramenta para exercitar 

habilidades básicas, como a ortografia das palavras e a correspondência fonema e letra, que 

compõe as práticas de leitura e escrita. O linguista, entretanto, destaca que a integração com as 

tarefas desenvolvidas em sala de aula para o trabalho com o gênero discursivo é um fator 

fundamental para que se conserve sua força e propósito. Diante disso, Rose e Martin (2012) e 

também Rose (2017a; 2017c) recomendam que sua realização seja feita após a leitura detalhada 

e antes de iniciar a reescrita. Outrossim, esses autores acrescentam que a utilização dessas 

estratégias é bastante útil no início do Ensino Fundamental, quando os alunos estão em processo 
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de aprendizagem da língua escrita; no Ensino Médio, esporadicamente, quando os estudantes 

estiverem apresentando alguma dificuldade de utilização de um padrão sintático ou ortográfico 

da língua e no ensino de LE. Rose e Martin (2012, p. 203) explicam que as estratégias intensivas 

trazem os seguintes benefícios: 

 

(i) Direcionam o enfoque sobre as características da língua desde os padrões 

ortográficos nas palavras escritas e na pronuncia de palavras até à formação das 

letras;  

(ii) reforçam o domínio dos alunos sobre as modalidades de leitura e escrita, ao 

recortar orações reproduzidas em tiras de cartolina ou ao escrever palavras e 

frases no quadro da sala ou em quadros individuais; 

(iii) repetem a experiência de cada característica da língua, desde a leitura detalhada 

até às atividades manuais intensivas.108  

 

 A primeira estratégia, construção de orações, objetiva proporcionar apoio para que os 

estudantes controlem os padrões de construção linguística de um texto. Diante disso, Rose e 

Martin (2018) afirmam que é de grande ajuda a aprendizes de LE, visto que o trabalho com os 

padrões de construção sintática os auxilia a dominar a gramática do idioma. Os passos para 

realizar essa estratégia são: (i) selecionar uma ou mais orações do trecho utilizado na leitura 

detalhada; (ii) escrever essa sentença em uma tira de cartolina ou outro suporte que possibilite 

sua manipulação; e (iii) guiar os alunos na identificação e segmentação dos padrões de grupos 

de palavras. Uma forma, sugerida por Rose e Martin (2012) e Rose (2017c), é indicar que os 

alunos cortem esses grupos, separando-os e misturando-os. Feita essa tarefa, os estudantes 

podem reorganizá-los em novos padrões, utilizando sua imaginação. As novas sentenças podem 

ser lidas e sua adequação discutida com a turma.  

 A segunda estratégia, ortografia, possui a finalidade de dar apoio para que os alunos 

reconheçam e utilizem as regras ortográficas ou fonéticas, sobretudo no caso do ensino de um 

idioma estrangeiro, quando escrevem ou leem. Rose e Martin (2012) e Rose (2017a; 2017c) 

recomendam que o educador selecione palavras de passagens já utilizadas na leitura detalhada 

ou na construção de orações realizada com o grupo. Os autores, ao trazerem essa indicação, 

defendem que os estudantes recordam com maior facilidade os padrões léxicos quando o 

conteúdo da palavra está inserido em um contexto maior, ou seja, pauta-se em um uso real da 

língua. Além dessa diretriz, David Rose e Jin Martin indicam algumas técnicas para realizar 

 
108 No original: “(i) llevan el enfoque sobre las características de la lengua hasta los patrones ortográficos en las 

palabras escritas y en la pronunciación de las palabras, así como en la formación de letras; (ii) refuerzan el 

dominio de los alumnos sobre las modalidades de lectura y escritura, al recortar oraciones reproducidas en tiras 

de cartulina o al escribir palabras y frases en la pizarra del aula o en pizarras individuales; y (iii) repiten la 

experiencia de cada característica de la lengua, desde la lectura detallada hasta estas actividades manuales 

intensivas”.  
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esse trabalho em sala de aula: o docente lê em voz alta a palavra, os alunos a marcam no texto 

e se discute sobre facilidades ou dificuldades de reconhecimento desse elemento. O professor 

também pode optar por ler a palavra em voz alta, os estudantes a escreverem e depois realizarem 

juntos a conferência da adequação ortográfica e uma discussão sobre possíveis dificuldades ou 

disparidades encontradas. 

 A terceira estratégia, escrita de orações, tem a função de proporcionar o exercício da 

escrita de trechos mais longos sem que eles tenham que produzir ainda um texto completo e 

autoral. Rose e Martin (2012) e Rose (2017c) propõem jogos para realizar essa técnica. Mostra-

se a turma apenas algumas palavras da sequência, e os educandos devem recordar a sequência 

de significado. Os autores explicam que alguns alunos apresentam mais facilidade que outros 

para escrever a continuidade. Nesse momento, então, o professor pode oferecer mais apoio aos 

que o necessitem. Rose (2017c) ainda salienta que os estudantes costumam se animar com essa 

tarefa, sobretudo, quando realizada em forma de jogo ou competição.  

 

3.2.2.4 A reorganização do CEA para o ensino de disciplinas técnicas 

 

 A pesquisadora Moyano (2007; 2013; 2018) propõe uma reorganização do modelo 

didático desenvolvido pelos pesquisadores da Escola de Sydney (ROTHERY, 1989; 

MARTIN, 1999; ROSE, 2007/2008; ROSE; MARTIN, 2012; ROSE, 2005; 2015; 2017a; 

2020). A linguista explica que a proposta australiana está organizada pelas três estratégias 

do círculo externo: preparação para a leitura (desconstrução), construção conjunta e 

construção individual. Acrescenta que essas estratégias estão precedidas pela negociação do 

campo e determinação do contexto. Partindo dessa organização, desenvolve uma versão não 

circular do CEA com as seguintes modificações: 

 

a) Posiciona a negociação do campo e a determinação do contexto diante do modelo 

de ensino e aprendizagem para evidenciar que essas estratégias permeiam todas 

as demais.  

 

A negociação do campo e a determinação do contexto pretendem levar o estudante 

a discutir qual o tipo de atividade, qual tema e qual aspecto cultural são trabalhados e 

explorados no gênero discursivo. Moyano (2011, p. 9, grifos meus) define que:  
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Negociar o campo com os estudantes implica refletir sobre o conteúdo das disciplinas 

que estão em jogo no texto que se trabalhe, seja na leitura, na escrita ou na edição. A 

determinação do contexto consiste na reflexão sobre a atividade em jogo – seja de 

produção de conhecimento ou de uma atividade prática universitária ou profissional 

–, a aplicação nos lugares de trabalho, as relações entre os participantes da interação, 

as opções de gêneros disponíveis no contexto, isto é, os sistemas de gênero que 

integram o âmbito cultural em questão e de que maneira se integra no que se está 

discutindo nesses sistemas.109 

 

A linguista ainda explica que esse momento didático deve ocorrer de maneira recorrente 

ao longo do trabalho não só no início do estudo do gênero discursivo, uma vez que sempre se 

deve relacionar a linguagem do texto com os sentidos que realiza. Além disso, deve-se 

aproveitá-lo para trabalhar o conhecimento prévio dos alunos sobre a prática social em estudo 

(MOYANO, 2007; 2011; 2013). 

 

b) As estratégias didáticas desconstrução do gênero, construção dos exemplares 

genéricos e edição das próprias produções guiam a prática pedagógica em 

substituição as indicadas no círculo externo do CEA: preparação para a leitura, 

construção conjunta e escrita autônoma (cf. subseção 3.2.2.1).  

 

A desconstrução é o exercício de análise dos textos que instanciam os gêneros 

discursivos. Trabalha-se para que o aluno identifique a estrutura esquemática do gênero, bem 

como observe quais são os elementos linguísticos mais salientes para a construção do 

significado nesse campo (MOYANO, 2007; 2018). A construção dos exemplares genéricos, 

por sua vez, efetiva a produção textual dos estudantes. Essa estratégia é formada por uma sub-

estratégia, denominada planejamento do texto. Esse planejamento oportuniza que o estudante 

reflita e organize sua escrita antes de produzi-la. Esse passo possibilita produções conjuntas da 

turma guiadas pelo professor, construções em pequenos grupos orientadas pelo docente e 

escritas individuais. Desse modo, condensa as indicações didáticas da construção conjunta e da 

construção independentemente do Nível 01 do modelo de CEA original (cf. 3.2.2.1, Figura 24). 

A edição, por fim, é agregada ao modelo australiano e propõe que se modifique e aperfeiçoe a 

construção do significado nas produções dos alunos por compreendê-las como um processo, ou 

 
109 No original: “Negociar el campo con los estudiantes implica reflexionar sobre el contenido de la o las 

disciplinas que están en juego en el texto que se trabaje, ya sea en la lectura, la escritura o la edición. La 

determinación del contexto consiste en la reflexión sobre la actividad en juego –sea de producción de 

conocimiento o de una actividad de práctica universitaria o profesional-, la aplicación en lugares de trabajo, las 

relaciones entre participantes de la interacción, las opciones de género disponibles en el contexto, es decir, los 

sistemas de género que integran el ámbito cultural en cuestión, y de qué manera se integra el que se está 

discutiendo en esos sistemas”. 
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seja, um artefato sempre em construção. O Quadro 7, a seguir, mostra a proposta didática 

desenvolvida por Moyano (2007):  

 

Quadro 7 – Modelo pedagógico proposto por Moyano (2007) 

 
Fonte: Traduzida de Moyano (2007, p. 9). 

 

O CEA, em suas duas versões (Escola de Sydney e Moyano), é um procedimento 

didático baseado no trabalho explícito e com intensa preparação para a execução das tarefas 

de compreensão dos padrões linguísticos das práticas sociais. Propõe, em razão disso, que 

as atividades de sala de aula discutam o gênero discursivo do texto que está sendo trabalhado 

(comportamento social), seu registro (situação de utilização) e como essas características 

contextuais se refletem na composição estrutural e linguística desse exemplar. O aprendiz, 

ao realizar esse estudo detalhado, está refletindo sobre língua, aprendendo vocabulário e 

comportamentos linguísticos dos falantes, pensando sobre cultura e sobre como significar 

através desse novo potencial a que está sendo exposto. Sua utilização no ensino de E/LE, 

portanto, pode auxiliá-lo não só a ler melhor na LE que está sendo aprendida, como também 

a conhecer os seus significados culturais, podendo, assim, significar através dela na 

sociedade e promover uma “conscientização [...] de que as escolhas léxico-gramaticais são 

influenciadas pelas variáveis de contexto, das condições de produção e das relações sociais 

entre produtores e receptores” (VIAN JÚNIOR; IKEDA 2009, p. 406). No capítulo que 

segue, portanto, explicarei os procedimentos metodológicos que culminaram na aplicação 

de um CEA para o ensino de E/LE em uma turma de Ensino Médio Técnico.  
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4 COMEÇANDO A CAMINHAR: CONTEXTUALIZAÇÃO E METODOLOGIA DE 

PESQUISA 

 

Este capítulo é o contexto de situação da tese, ou seja, trata-se do conjunto de decisões 

e encaminhamentos adotados pela pesquisadora. Diante disso, organizo-o em quatro seções. Na 

4.1, apresento detalhadamente o contexto do estudo para que os interlocutores desta pesquisa 

possam conhecer o campo de coleta. Na  4.2, narro brevemente o autoquestionamento que levou 

à decisão por uma abordagem qualitativa de interpretação dos fenômenos pesquisados. Na 4.3, 

localizo este estudo na perspectiva da Pesquisa-Ação, procedimento metodológico adotado. Na 

seção 4.4, por fim, pormenorizo os passos e critérios de geração de dados, bem como os 

instrumentos utilizados na sua análise, dentre eles: diário de bordo, nota de observação, coleta 

de documentos, entrevistas e registros audiovisuais.  

 

4.1 O HORIZONTE: CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Nesta seção, contextualizo a pesquisa a fim de que o leitor compreenda quais 

características pedagógicas, sociais e espaciais constroem o espaço onde a investigação se 

desenvolveu. Apresento, para isso, uma breve história sobre o surgimento dos Institutos 

Federais junto às finalidades e aos objetivos que sua lei de criação determina. Exponho, 

outrossim, seus princípios de orientação político-pedagógica, sua organização estrutural e 

níveis e modalidades de ensino. Nessa descrição, dou ênfase à organização didática (cursos 

oferecidos, número de vagas, modalidades) e às características regionais do instituto no qual a 

pesquisa foi realizada. Por fim, após apresentar o contexto macro da investigação, traço o perfil 

dos estudantes com os quais se desenvolveu a ação desta tese.  

 

4.1.1 Institutos Federais: características gerais, estrutura e proposta político-pedagógica  

 

Esta tese, como já mencionado em sua introdução, investiga o ensino de E/LE em um 

IF. Os Institutos Federais integram a rede federal de educação, cujo marco zero de fundação 

ocorreu em 1909 com a criação de 19 escolas de aprendizes e artificies pelo então presidente 

Nilo Peçanha. Essas instituições, mais tarde, dariam origem aos Centros Federais de Educação 

Profissional e Tecnológica (CEFETS) que, por sua vez, no ano de 2008, seriam, em grande 

parte, transformados nos Institutos Federais (BRASIL, 2016b). 
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O sistema federal de ensino é reorganizado, em 2008, pela Lei nº 11.892/2008 

(BRASIL, 2008). Essa norma institui que essa rede passaria a estar composta por cinco 

instituições110, dentre elas, os Institutos Federais, entendidos como:  

 

[...] instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e 

multicampi, especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas 

diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos 

e tecnológicos com as suas práticas. (BRASIL, 2008, s./p.) 

 

A lei de criação dos IFs possibilitou que muitas das instituições que integravam a rede 

federal ganhassem autonomia ao serem convertidas em institutos. Além disso, determinou a 

construção de novas entidades de Educação Profissional. Esse processo de expansão do Ensino 

Técnico e Tecnológico resultou em 38 autarquias, as quais se distribuem, segundo dados de 

2018, em 659 campi em todo o país (EXPANSÃO DA REDE FEDERAL, c2018). 

 

Figura 27 – Rede Federal de Educação até 2002 e em 2016

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir BRASIL/MEC (2010; 2016b; 2018b).111 

 

No mapa da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (cf. Figura 

27), identificam-se, na cor verde, os IFs. As demais demarcações são de outras instituições que 

 
110 Institutos Federais, Universidade Tecnológica do Paraná, CEFET/RJ e CEFET/MG, 25 escolas técnicas 

vinculadas às universidades e Colégio Pedro II (incluído em 2012) (BRASIL, 2008).  
111 O mapa de 2016 é mais atual publicado até 2020 nas plataformas oficiais do MEC.  
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a integram. Observa-se, a partir da Figura 27, a ampla presença territorial dos institutos e sua 

localização interiorana. Isso leva a concluir que o projeto dessas unidades escolares representou, 

em sua gênese, uma significativa mudança histórica nas políticas educacionais do país.  

Segundo pesquisa de Andrade (2014) sobre a institucionalidade dos IFs, essas entidades têm 

potencial para serem apontadas como uma inovação exitosa no campo educacional e como um 

fomento ao desenvolvimento social e econômico das regiões em que se encontram. A autora 

analisa dados disponibilizados pelo Ministério da Educação (MEC) sobre a expansão dessas 

instituições e identifica um crescimento de investimento na modalidade técnica e tecnológica 

de 150% no governo de Luís Inácio Lula da Silva. Essa conclusão pode ser confirmada pelos 

dados oficiais disponibilizados no site112 do MEC, os quais informam que foram construídas 

140 escolas técnicas no Brasil entre 1909 e 2002, ao passo que se ergueram 214 novas unidades 

entre os anos de 2003 e 2010 em nosso país (cf. Figura 27). 

Andrade (2014) ainda salienta que há uma evolução histórica do público-alvo113 a que 

se destina a Educação Profissional e dos seus objetivos e finalidades. Em 1909, no advento de 

sua fundação, essa modalidade educativa visava aos menos favorecidos de fortuna (BRASIL, 

1909), possuía um caráter assistencialista e a meta de consolidar a república e seu processo de 

urbanização com a formação de trabalhadores. No outro extremo da história, temos o período 

Lula. Nessa época, buscava-se vencer esse caráter assistencial para formar um cidadão 

produtivo “gestor de sua força de trabalho num mundo cada vez mais competitivo e globalizado, 

incluindo jovens de todas as camadas sociais, sobretudo dos núcleos urbanos e rurais mais 

distanciados dos eixos tradicionais de desenvolvimento no país” (ANDRADE, 2014, p.74). 

Expande-se, assim, não só o território de abrangência da Educação Técnica e Tecnológica, 

como também a parcela da população a que se reserva. 

A expansão, a interiorização e a mudança de público-alvo, expressa na Lei nº 

11.892/2008 (BRASIL, 2008), foram acompanhadas por um remodelamento das finalidades e 

objetivos114 da Educação Profissional no Brasil. Os IFs são entendidos, a partir desse momento, 

 
112 Para mais informações e acesso a outros documentos sobre a história da Rede Federal de Educação Técnica e 

Tecnológica, acessar: http://redefederal.mec.gov.br/.  
113 Andrade (2014) analisa o público-alvo e finalidade da educação profissional em quatro gestões presidenciais: 

(a) Nilo Peçanha e a consolidação da primeira república; (b) Getúlio Vargas, a reforma de Capanema e a criação 

do SENAI; (c) Fernando Henrique Cardoso e a reforma da educação profissional com a separação entre 

propedêutico e profissional, congelamento de expansão da rede e utilização de financiamento privado; e, por fim, 

(d) Luís Inácio Lula da Silva e a expansão da rede federal de educação profissional.   
114 Destaco algumas das finalidades e objetivos dos Institutos Federais, propostos na Lei: “Art. 6º Os Institutos 

Federais têm por finalidades e características: [...] II - desenvolver a Educação Profissional e Tecnológica como 

processo educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais 

e peculiaridades regionais; [...] IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento 

dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das potencialidades de 

http://redefederal.mec.gov.br/
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como um instrumento de transformação social. O MEC, em publicação que apresenta as 

concepções e diretrizes desse novo modelo de Educação Profissional e Tecnológica (BRASIL, 

2010), salienta reiteradas vezes que essas instituições simbolizam a intenção de contribuir para 

a construção de um país mais justo e igual em oportunidades para seus cidadãos. Nesse sentido,  

 

[...] constituem um espaço fundamental na construção dos caminhos com vista ao 

desenvolvimento local e regional. Para tanto, devem ir além da compreensão da 

educação profissional e tecnológica como mera instrumentalizadora de pessoas para 

o trabalho determinado por um mercado que impõe seus objetivos. É imprescindível 

situá-los como potencializadores de uma educação que possibilita ao indivíduo o 

desenvolvimento de sua capacidade de gerar conhecimentos a partir de uma prática 

interativa com a realidade. (BRASIL, 2010, p. 22) 

 

A função dos Institutos Federais não se restringe a formar mão de obra trabalhadora. 

Essas instituições têm como concepção norteadora o desenvolvimento integral do indivíduo, o 

que incluí prepará-lo para interagir com a sua realidade como salienta o documento orientador 

(BRASIL, 2010). Espera-se que esse educando, desenvolvido em seu potencial de reflexão 

sobre o meio cultural, social e profissional no que está circunscrito, colabore como agente de 

desenvolvimento e transformação de sua região. Essa concepção educacional dialoga com uma 

das preocupações apresentadas na introdução desta pesquisa, a saber, trabalhar o E/LE no 

contexto de Ensino Técnico sem que a aula do idioma se restrinja à preparação profissional; no 

entanto, sem esquecê-la. 

A concepção dos IFs, além de influenciar o modo como as aulas são planejadas – para 

o desenvolvimento integral do estudante em interação com sua realidade – determina os níveis 

e modalidades de ensino oferecidos nesses espaços. Os institutos têm a verticalização do ensino 

como uma de suas características fulcrais, ou seja, seus campi podem ofertar desde Ensino 

Técnico de Nível Médio até cursos de Pós-Graduação, segundo a demanda da localidade em 

que se encontrem. O Quadro 8, a seguir, apresenta essa organização do ensino.  

 

  

 
desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal; [...] Art. 7º Observadas as 

finalidades e características definidas no art. 6º desta lei, são objetivos dos Institutos Federais: I - ministrar 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio, prioritariamente na forma de cursos integrados, para os concluintes 

do Ensino Fundamental e para o público da Educação de Jovens e Adultos; [...] V - estimular e apoiar processos 

educativos que levem à geração de trabalho e renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento 

socioeconômico local e regional”.  
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Quadro 8 – Níveis e modalidades de ensino dos Institutos Federais 
Nível de ensino Modalidade Conceito 

Ensino Médio 

Integrado O aluno possui uma matrícula, ou seja, cursa o ensino médio e o 

técnico conjuntamente. Para concluir o ensino médio, é preciso 

finalizar as duas modalidades. 

Concomitante O aluno possui uma matrícula para o ensino médio e outra para o 

técnico. As conclusões dos cursos são separadas e não são 

necessariamente na mesma instituição. 

PROEJA Ensino Médio Técnico para alunos que não tiveram acesso à 

conclusão da educação básica na idade regular.  

Subsequente Educação Profissional para aqueles que já concluíram o Ensino 

médio.  

 

Superior 

 

 

Tecnólogo Formação superior específica para atuar em determinada 

profissão. 

Licenciatura Formação essencialmente de educadores 

Bacharelado Formação profissional mais abrangente, que possibilita a atuação 

dos egressos em diversos ramos de uma mesma área do 

conhecimento. 

Pós-Graduação 

Especialização - 

Mestrado 

profissionalizante 

- 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Brasil (2008; 2015) e de Labella-Sánchez (2016, p. 36). 

  

Os Institutos Federais têm autonomia para escolher quais cursos, níveis e modalidades 

serão ofertados, guardadas as proporções definidas pelo artigo 8 da Lei nº 11.892/2008 

(BRASIL, 2008): 50% para cursos técnicos de Nível Médio prioritariamente na modalidade 

integrado (incluindo o PROEJA) e 20% para cursos de licenciatura e programas de formação 

para professores do Ensino Básico. O curso Técnico em Viticultura e Enologia, no qual se 

desenvolveu a ação desta pesquisa, é de Nível Médio na modalidade integrado. Sua oferta, na 

instituição de pesquisa, reflete demanda da região na que a escola se encontra. Na subseção que 

segue, portanto, especifico as características que constroem a realidade do contexto 

investigativo: um IF da Serra Gaúcha e o perfil dos alunos cooperadores desta investigação. 

 

4.1.2 O Instituto Federal da Serra Gaúcha e o perfil dos colaboradores: nosso contexto de 

ação  

  

Esta ação de pesquisa se desenvolve em um IF localizado na Serra do estado do Rio 

Grande do Sul. Esse espaço educacional foi criado em 1959 como uma escola de Viticultura e 

Enologia e, ao longo de sua história, foi se transformando até se converter em IFSG em 2008 

(CARDOSO, 2016). Grande parte da Serra Gaúcha mantém forte relação histórica e comercial 

com a viticultura e a enologia. 

O munícipio onde se situa o IF foi fundado em 1875 com a chegada de imigrantes de 

origem italiana. Nesse início, o colono utilizava seu produto, o vinho, para trocas comerciais na 
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cidade. No entanto, à medida que foram sendo abertas estradas e ferrovias, aumentaram as 

zonas de produção do produto e se iniciou a sua comercialização intermunicipal. Atualmente, 

o município conta com o principal polo enoturístico do Brasil, composto por mais de 20 

vinícolas. Somado a isso, recebe, anualmente, a maior feira de vinhos latino-americanos, a festa 

nacional em comemoração ao produto e o maior evento de degustação de uma safra115. Nesse 

contexto de importância histórica, comercial e identitária, encontra-se o curso técnico em 

Viticultura e Enologia integrado ao Ensino Médio, estudado nesta tese. Segundo seu PPC:  

 

o curso sempre teve papel importante no desenvolvimento do setor vitivinícola da 

região através da formação dos profissionais que nela atuam e continua a exercer seu 

papel no desenvolvimento deste setor produtivo local e nacionalmente. (IFRS, 2018, 

p. 9)  

 

Esse curso está estruturado em três anos, nos quais os alunos irão frequentar disciplinas 

da base comum (o EM e do núcleo profissionalizante). O ingresso ocorre via processo seletivo 

da instituição e são ofertadas anualmente 30 vagas. 

 

  

 
115 Informações compiladas a partir da 48ª edição, publicada em 2019, da revista Panorama Socioeconômico. (cf. 

http://www.cicbg.com.br/revista). 

http://www.cicbg.com.br/revista
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Figura 28 – Organização curricular do Curso Técnico em Viticultura e Enologia 

 
Fonte: Adaptado de IFRS (2018, p. 22). 

  

Uma especificidade em relação à composição curricular do Técnico em Viticultura e 

Enologia em relação aos demais cursos do IFSG é o fato de ser a única formação com a presença 

da Língua Espanhola nos três anos. Nos demais cursos técnicos de Nível Médio116, o E/LE é 

oferecido em dois anos, assim como a Língua Inglesa. Excetua-se dessa estruturação o 

Integrado em Informática para Internet que retirou, em 2019, a disciplina de sua grade 

curricular. Nem a desvalorização que o idioma vem enfrentando em nosso país, potencializada 

pela revogação da Lei do Espanhol e pela retirada do idioma da BNCC, atingiu a grade 

curricular da formação em viticultura e enologia (cf. seção 2.1). Isso demonstra a centralidade 

econômica e cultural do idioma para essa área. Essa conclusão é reforçada por dados da 

Organização Internacional da Uva e do Vinho (OIV)117, que localizou três países hispânicos 

entre os dez maiores produtores de vinho em seu último relatório sobre a situação vitivinícola 

 
116 Cursos de Nível Médio na modalidade integrado oferecidos no IFSG: Cursos Técnicos Integrados em 

Administração, Agropecuária, Meio Ambiente, Informática para Internet, Viticultura e Enologia.  
117 Disponível em: http://www.oiv.int/es/actualidad-de-la-oiv/balance-2019-de-la-oiv-sobre-la-situacion-vitivi 

nicola-mundial. Acesso em: 27 fev. 2020. 

http://www.oiv.int/es/actualidad-de-la-oiv/balance-2019-de-la-oiv-sobre-la-situacion-vitivinicola-mundial
http://www.oiv.int/es/actualidad-de-la-oiv/balance-2019-de-la-oiv-sobre-la-situacion-vitivinicola-mundial
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mundial (Espanha – 2º lugar; Argentina – 4º lugar e Chile – 5º lugar). Além desses dados 

oficiais, o PPC do curso indica leituras em Língua Espanhola como bibliografia básica de 

disciplinas técnicas. Desse modo, soma-se também a importância da produção científica em 

Língua Espanhola nessa área, conforme ilustra o Quadro 9. 

 

Quadro 9 – Programa curricular da disciplina do segundo ano do eixo profissionalizante de Enologia II 

 
Fonte: Adaptado de IFRS (2018, p. 56). 

 

O componente curricular em que foi desenvolvida a pesquisa é intitulado Língua 

Espanhola II e prevê em sua ementa que o professor, nessa etapa escolar, trabalhe a: 

 
▪ Interação em Língua Espanhola por meio das habilidades de compreensão e de 

produção;  

▪ Aspectos linguístico-gramaticais em nível pré-intermediário;  

▪ Conhecimentos culturais dos países hispanófonos; 

▪ Desenvolvimento da criticidade e incentivo à participação no mundo social por 

meio da língua. (IFRS, 2018, p. 53)  

 

Espera-se, diante do que orienta a súmula e do fato de ser o segundo ano dos estudantes 

cursando o componente, que seu nível de proficiência esteja entre um A2 – inicial, e um B1 – 

pré-intermediário, segundo o Marco Comum Europeu de Referência para as Línguas (2002).  

Supõe-se, também, que esses alunos já tiveram contato com o idioma nos últimos quatro anos 

do Ensino Fundamental118 e desenvolveram o nível básico em Língua Espanhola I, conforme 

 
118 Embora, no ano de 2017, tenha-se revogado a Lei nº 11.161, de 5/08/2005, que dispõe sobre o ensino da Língua 

Espanhola, a nova Base Nacional Curricular para o Ensino Médio, que exclui a obrigatoriedade desse componente, 

ainda não foi totalmente implementada. Além disso, através de um movimento, intitulado Fica Espanhol 
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previsto no PPC do curso (IFRS, 2018). Desse modo, não é a primeira vez que têm uma aula 

que mobiliza o vocabulário básico do idioma ou que se deparam com a leitura e escuta de textos 

em E/LE. Busca-se, em vista disso, além de revisitar esses conteúdos, apresentar-lhes novas 

perspectivas de estudo dos temas, que enfoquem o fazer profissional de um Técnico em 

Viticultura e Enologia e a cultura de origem hispânica. 

A turma colaboradora da investigação cursava o 2º ano do curso Técnico em Viticultura 

e Enologia e era composta por 24 estudantes. Alguns participantes-colaboradores119 já 

trabalhavam com degustações nas vinícolas da região e sentiam a necessidade de conseguir 

atender os turistas hispânicos. Somada a essa demanda profissional, a turma se mostrava 

bastante interessada pela área técnica, fato observado pela professora-pesquisadora e relatado 

em conselhos de classe pelos demais professores e pela coordenação do curso. Esse era visto, 

inclusive, como um de seus diferenciais, pois os alunos da instituição costumam estar mais 

preocupados com as disciplinas de formação geral do EM, de acordo com relatos em reuniões 

e conselhos de classe. Os estudantes que cooperaram nesta pesquisa, na fase exploratória do 

campo, propuseram o tema a ser estudado a partir de suas necessidades: o estudo das 

degustações técnicas de vinho e a sua linguagem técnica (cf. seção 4.4.1 e Quadro 33). Nesse 

gênero discursivo, típico da área da Enologia, o enólogo avalia um produto vinícola segundo 

suas propriedades sensoriais. Nesse processo, discorre-se sobre suas características históricas, 

sobre sua zona e meio de produção e sobre suas características físico-químicas. 

Apresentado o contexto de pesquisa da ação desenvolvida nesta tese, explicarei, nas 

próximas seções, qual o procedimento metodológico adotado para realizá-la, discutindo as 

questões que se relacionam com a pesquisa em sala de aula realizada pelo professor e com as 

etapas de sua operacionalização, geração e análise dos dados.  

 

4.2 O CAMINHO DE ESCOLHA DA METODOLOGIA DE PESQUISA: A RELAÇÃO 

ENTRE A PESQUISA-AÇÃO E O CONCEITO DE CIÊNCIA  

 

Outras ciências trabalham com objetos dados previamente e que se podem considerar, 

em seguida, de vários pontos de vista; em nosso campo, nada de semelhante ocorre. 

[...] Bem longe de dizer que o objeto precede o ponto de vista, [...] é o ponto de vista 

que cria o objeto. (SAUSSURE, 1977, p. 15) 

 
(https://www.facebook.com/ficaespanhol/), a luta dos professores está garantindo, em muitas cidades do estado, o 

idioma na grade curricular. Diante disso, pode-se supor que os alunos do curso tiveram, ainda que em parte, acesso 

à Língua Espanhola no Ensino Fundamental. 
119 Morin (2004, p. 66, grifo do autor) define a três níveis de participação na Pesquisa-Ação, dentre eles, está dos 

participantes colaboradores: “Em um grau superior [de participação], menciona-se a cooperação ou colaboração. 

É um nível essencial [de participação]. Cada um toma parte na ação e na reflexão da tarefa comum a ser cumprida”. 

Para mais informações, cf. seção 4.4.1. 

https://www.facebook.com/ficaespanhol/
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O objetivo desta seção é discutir duas variáveis que constituem toda investigação 

científica e que foram alvo de inquietação desta pesquisadora: o linguista-pesquisador e sua 

relação com o objeto de pesquisa. A discussão desses dois aspectos, nesta tese, é central para 

que se compreenda o conjunto de decisões que me levaram a abrir mão da tradicional distância 

que impera entre esses dois aspectos nos estudos científicos e a optar por investigar uma turma 

na qual era a regente. Para apresentar o caminho que foi trilhado até a escolha pela Pesquisa-

Ação, abordarei o conceito de ciência no interior das abordagens qualitativas.  

O ponto de vista que cria o objeto de estudo desta investigação (o ensino de E/LE na 

EPT) é de uma linguista-pesquisadora e professora. A docente precedeu à linguista no processo 

de construção deste texto doutoral. O ponto de partida para refletir sobre o CEA (cf. seção 6.2) 

como uma proposta metodológica para o ensino de E/LE adveio da preocupação da educadora: 

encontrar estratégias de ensino de Língua Espanhola no contexto de Ensino Técnico de modo 

que o espaço dedicado à LE se constituísse como um ambiente para aprender a língua, com a 

língua e sobre ela sem negligenciar o seu papel na vida profissional dos educandos. Diante 

disso, assim como Vian Jr. (2002), percebi que minha área de atuação e fonte de inquietação 

poderia ser o meu campo de pesquisa e, assim, cria-se o objeto delineado nesta investigação. 

A abordagem metodológica, ou seja, o modo de tratar esse objeto, a fim de responder 

aos anseios da agora professora-pesquisadora-linguista, representou um desafio que converge 

com o já enfrentado por outro linguista-professor-pesquisador em sua tese:  

 

A princípio, questionei-me e refleti por um bom tempo sobre essa possibilidade, pois 

sentia-me um tanto incomodado em usar minhas próprias experiências como objeto 

de pesquisa. Talvez isso se devesse ao fato de eu trazer comigo a crença de que deveria 

analisar dados transcritos e coletados em sala de aula, dados que trouxessem 

problemas e que, associando a pesquisa bibliográfica à minha experiência, eu pudesse 

solucioná-los. Além da sensação de exposição: eu estaria expondo minhas 

experiências de forma pública através de minha tese e, nessas experiências, 

emergiriam todas as minhas dúvidas, meus problemas e todas as demais 

características negativas que eu vislumbrava. (VIAN JÚNIOR, 2002, p. 80) 

 

Uma sensação de incômodo diante do objeto também foi sentida por mim. Apesar de 

trabalhar nesta tese com dados transcritos e coletados em sala de aula, associando-os a 

referências bibliográficas, diferentemente do que foi feito por Vian Jr. (2002), escolhi refletir 

sobre a minha prática e olhar para a minha microssituação real de ensino de E/LE. Devido a 

essa opção, também decidi expor minhas experiências, pois acredito que os aspectos positivos 

de um professor refletir sobre sua prática criticamente são maiores do que os negativos: outros 

docentes podem identificar-se com os sucessos e insucessos do dia a dia da sala de aula e com 

as reflexões por ele trazidas e ninguém conhece melhor os alunos que seu próprio professor. 
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Somado a isso, uma das perguntas de pesquisa deste estudo se relaciona com a discussão 

metodológica do CEA, um procedimento ainda pouco aplicado no Brasil frente a outras 

pedagogias baseadas nos gêneros e ainda não aplicado para o ensino de E/LE (cf. capítulo 4). 

Diante disso, instrumentalizar outro professor para aplicar a metodologia em sala de aula, a fim 

de que eu pudesse ser uma pesquisadora apenas observadora, seria realizar outra pesquisa: a 

formação nessa proposta pedagógica e, possivelmente, também em LSF. Diante do tempo e 

espaço determinados para a conclusão de um estudo doutoral, não vislumbrei como viável 

pesquisar, em apenas quatro anos, sobre formação de professores em LSF, em CEA e, ainda, 

analisar o desenvolvimento da metodologia para o ensino de E/LE no contexto de Ensino 

Técnico. A compreensão de que, diante desses fatores, a melhor opção seria realmente eu ser 

uma professora-linguista-pesquisadora somada à leitura de outros trabalhos que também têm 

um professor criador do ponto de vista amenizaram essas ansiedades e me permitiram dar 

andamento à pesquisa (VIAN JÚNIOR, 2002; MORIN, 2004; PIRES, 2017). O próximo passo 

do desafio foi a preocupação com o rigor ético dessa questão, ou seja, o cuidado necessário ao 

se escolher a abordagem metodológica mais adequada para as especificidades da pesquisa de 

um docente em sua sala de aula.  

 

4.2.1 A decisão por uma abordagem qualitativa da pesquisa  

  

A primeira problemática, apresentada na seção anterior, girava em torno da preocupação 

de que pesquisar minha sala de aula não seria fazer ciência, pois investigador e objeto de 

pesquisa estariam muito próximos. Depois ter acesso à história desse termo (DEMO, 1982; 

2002; 2008; LAKATOS, MARCONI, 2010; GIL, 2008; PRODANOV; FREITAS, 2013), 

percebi que minha aflição se devia ao fato de eu ter, até esse momento, a crença comum de que 

é preciso estar distante do objeto de pesquisa, quantificar os dados e encontrar verdades para 

que a pesquisa seja considerada científica. Nesse aspecto, o professor e sociólogo Pedro Demo 

(1982; 2002; 2008) salienta a complexidade intrínseca à definição de ciência, sobretudo no que 

se relaciona às Ciências Sociais, e advoga que olhá-la dessa ótica positivista implica em uma 

redução de suas possibilidades de articulação com a realidade.   

Diante da dificuldade da definição do termo ciência, nesta tese, adoto, assim como 

Lakatos e Marconi (2010) e Prodanov e Freitas (2013), o conceito traçado por Trujillo Ferrari 

(1982, p. 2) que a considera “um conjunto de atitudes e de atividades racionais, dirigido ao 

sistemático conhecimento, com objetivo limitado e capaz de ser submetido à verificação”. Fazer 

ciência é sistemático, pois os estudos são organizados a partir de um método; é racional, uma 
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vez que são buscadas explicações para os fenômenos; é verificável, visto que as asserções 

devem ser comprovadas através de ações investigativas. E, acima de tudo, é ciência, porque 

produz incertezas (DEMO, 2000) e é falível, já que “ao contrário de outros sistemas de 

conhecimento elaborados pelo homem, reconhece sua própria capacidade de errar” (GIL, 2008, 

p. 3).  

Há distintas maneiras de operacionalizar o caráter sistemático que constitui a ciência. O 

linguista deve, uma vez definido o seu, optar por uma maneira de estudá-lo, escolhendo as 

ferramentas mais adequadas para o entendimento da realidade a que se propõe. Neste estudo, 

relato a implementação do CEA para o ensino de E/LE o que significa, em última instância, 

analisar o modo como se desenvolvem as aulas, como reagem os alunos, a docente e como essa 

complexa dinâmica constrói o conhecimento sobre o campo da Viticultura e Enologia e sobre 

degustação técnica de vinho. Diante disso, decidi adotar uma abordagem qualitativa do 

problema investigado, já que esse tipo de pesquisa: 

 

[...] considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um 

vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não 

pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de 

significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Esta não requer o uso de 

métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de 

dados e o pesquisador é o instrumento-chave. Tal pesquisa é descritiva. Os 

pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. O processo e seu 

significado são os focos principais de abordagem. (PRODANOV; FREITAS, 2013, 

p. 70, grifos meus) 

 

Cada aluno é um mundo; a sala de aula é o sistema solar; a escola, a galáxia; e, para 

entender como cada mundo constrói sentido, é necessário observar como ele se conecta com 

essas outras duas dimensões. É indispensável, como está destacado no trecho acima transcrito, 

vincular o mundo objetivo, que pode ser analisado pelo modo como os estudantes mobilizam o 

E/LE para se comunicar nas tarefas propostas em sala de aula, à sua subjetividade, ou seja, às 

relações, interações e reações que acontecem nesse caminho longo, indefinido e nebuloso que 

relaciona o ensino à aprendizagem. Utilizo o termo “caminho” a fim de metaforizar a palavra 

processo, também destacada na definição de Prodanov e Freitas (2013, p. 70) (“o processo e 

seu significado são o foco”). Acrescento, ainda, que eleger uma via qualitativa de análise 

também se deve ao fato de os dados serem coletados em uma sala de aula e de se discutir o 

CEA como procedimento metodológico para a aula de E/LE. Isso faz com que me concentre 

em compreender os significados que emergem do seu processo de implementação e não em 

quantificar ocorrências linguísticas para descrever os textos produzidos pelos estudantes, por 

exemplo. 
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A pesquisa qualitativa se apresentou como a mais adequada para estudar o objeto e tão 

científica como qualquer outra opção mais quantificável ou revestida de imparcialidade. Ainda 

trago Demo (2002), quem defendeu essa abordagem, para endossar minha escolha. O sociólogo 

aponta que esse tipo de investigação possui tanto rigor científico como as pesquisas 

quantitativas e se caracteriza como uma complexa tentativa de captar com precisão o subjetivo, 

pois:  

 
Ao contrário do que, por vezes, se coloca, o olhar qualitativo não pode desprezar o 

cuidado metodológico, como se método se fizesse pelo caminho, ou fosse algo 

secundário e supletivo, ou comparecesse como incômodo indesejável. A pesquisa 

qualitativa é muito mais difícil e complexa, precisamente porque busca reduzir ao 

mínimo possível o reducionismo implícito na formalização metodológica. (DEMO, 

2002, p. 364) 
  

No paradigma qualitativo, orbitam inúmeras opções metodológicas (BAZARIM, 2008).  

Diante disso, tive que tomar uma segunda decisão sobre quais ferramentas desse escopo seriam 

mobilizadas para estudar o objeto de pesquisa, respeitando suas especificidades.  

A essa altura do capítulo, imagino que o leitor percebe o quanto a escolha metodológica 

foi uma pesquisa em si mesma e como o caminho até a decisão final foi longo e cheio de 

dúvidas. Apesar de ter empreendido muitas leituras e estar segura quanto à abordagem, todavia 

me causava temor o fato de eu ser, como já mencionei (cf. seção 4.2), uma professora-linguista-

pesquisadora e utilizar meu campo de trabalho também como campo de pesquisa; eu ainda me 

perguntava se era possível fazer ciência sem a total imparcialidade que o senso comum a impõe. 

Encontrei em Bazarim (2008) uma voz de consolo, que transcrevo abaixo para explicar ao leitor 

e, em última instância, convencer-me mais uma vez: 

 

Não há aqui nenhuma pretensão de neutralidade, assim como as concepções de 

pesquisa aqui discutidas o fazem, assumo que a seleção do tema, as referências 

utilizadas, a divisão do texto, tudo, enfim, está “contaminado” pelas minhas crenças 

e valores sobre o que é fazer pesquisa e pelas minhas experiências com pesquisa em 

contextos de ensino-aprendizagem. (BAZARIM, 2008, p. 1) 
  

A neutralidade é uma ilusão que abandonei depois de ler essas palavras, pois o 

conhecimento nunca é neutro (HABERMAS, 1971). Se o ponto de vista cria o objeto como 

preconizou Saussure, uma pesquisa não será uma mimese da realidade, pois estará 

“contaminada” pelas crenças de seu criador. Isso não implica, em nenhum momento, em 

abandonar a qualidade metodológica, o rigor científico ou a noção de ciência. Ao contrário, 

sugere que o pesquisador construa, a partir de seu olhar, um complexo mosaico da realidade 

para que o leitor possa vê-la através de seus olhos e coanalisá-la.  
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A Pesquisa-Ação, no paradigma qualitativo, balizou a construção do mosaico desta 

pesquisa, a fim de que eu pudesse refletir cientificamente sobre o ensino de E/LE no contexto 

do Ensino Técnico, no interior do meu próprio fazer docente, já que:  

 

O ato educativo pode ser estudado fora da situação, acerca da situação, e dentro da 

situação. Selecionamos a abordagem dentro da situação de campo que pode orientar 

uma Pesquisa-Ação. É claro que o profissional prático, enquanto interveniente, 

escolherá de preferência uma metodologia de intervenção, como a da Pesquisa-Ação 

que lhe parecerá ligada a seu ato profissional; por exemplo, um docente na aplicação 

de um modelo de ensino, um diretor de escola na implementação de uma prática de 

gestão. (MORIN, 2004, p. 27, grifos do autor) 

  

Debate-se, a seguir, a Pesquisa-Ação enquanto opção metodológica, trazendo as 

características de seu modelo de implementação.  

 

4.3 O CAMINHO METODOLÓGICO TRILHADO RUMO À UTOPIA: A PESQUISA-

AÇÃO  

 

O objetivo desta seção é apresentar as características que compõem a abordagem da 

Pesquisa-Ação utilizada nesta tese. As discussões acerca das concepções de ciência, realizadas 

na seção anterior, emolduram o entendimento de suas origens, visto que aquilo que é aceito 

como científico traduz, em um nível macrossocial, as concepções de uma sociedade sobre o que 

pode ser considerado conhecimento, suas necessidades de resposta e seus valores.  

O surgimento da Pesquisa-Ação não é somente a constituição de uma nova maleta de 

ferramentas para coletar e analisar dados sociais, como também a eclosão de uma nova 

possibilidade de compreensão da realidade a partir da interpretação do contexto dos fenômenos. 

Essa característica está diretamente ligada à sua origem sócio-histórica120, define-a enquanto 

metodologia e caracteriza o papel do pesquisador no interior desse crivo epistemológico: 

 

A Pesquisa-Ação obriga o pesquisador a implicar-se. Ele percebe como está 

implicado pela estrutura social na qual ele está inserido e pelo jogo de desejos e de 

interesses de outros. Ele também implica os outros por meio do seu olhar e de sua 

ação singular no mundo. Ele compreende, então, que as Ciências Humanas são, 

essencialmente, ciências de interações entre sujeito e objeto de pesquisa. O 

pesquisador realiza que sua própria vida social e afetiva está presente na sua pesquisa 

 
120 A Pesquisa-Ação surge no século XIX. Entre esse século e o XX, há uma profunda transformação no mundo. 

Alguns acontecimentos que a ilustram são: as Grandes Guerras, a Revolução Industrial, as mudanças nas relações 

de trabalho, a urbanização da população e o aumento do processo de escolarização atrelado a esses acontecimentos 

(BARBIER; 2002; FUSINATO; 2014; ALVES, 2012). Essa nova configuração das relações nas comunidades 

levou vertentes, dentro das Ciências Sociais, a buscarem se libertar da lógica positivista das Ciências Naturais, que 

reinou no campo científico por mais de 400 anos, e a desenvolverem uma abordagem compreensiva e não 

quantitativa dos fenômenos sociológicos (MIRANDA; RESENDE, 2006). 
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sociológica e que o imprevisto está no coração da sua prática. Mais e mais ele percebe 

as metodologias tradicionais em Ciências Sociais devem ser retomadas, 

desenvolvidas, reinventadas sem cessar no âmbito da Pesquisa-Ação. Esta não exclui 

os autores-sujeito da pesquisa. O pesquisador descobre que na Pesquisa-Ação, que eu 

denomino Pesquisa-Ação existencial não se trabalha sobre os outros, mas e sempre 

com os outros. (BARBIER, 2002, p. 14, grifos do autor)  

 

É consenso entre os autores que a adotam, estudam, aplicam e disseminam que seu 

surgimento se deveu a uma necessidade histórica de relacionar pesquisa à ação e de implicar os 

grupos sociais na realização dessas ações para estudos sociais (LEWIN, 1946; THIOLLENT, 

1986; TRIPP, 2005; MORIN, 2004; TOLEDO; JACOBI, 2013; FRANCO, 2005; TANAJURA; 

BEZERRA, 2015; TEIXEIRA; NETO, 2017). A essencialidade da participação cooperativa e 

dialógica entre pesquisador e participantes da Pesquisa-Ação pode ser exemplificada pelos 

termos escolhidos por Barbier (2002, p. 14) para definir o papel dos envolvidos nessa 

abordagem: “obriga o pesquisador a implicar-se”, “as metodologias tradicionais em ciências 

sociais [...] devem ser reinventadas” e “não se trabalha sobre os, mas e sempre com os outros”. 

Se no terreno dos objetivos constitutivos dessa metodologia de pesquisa há aparente consenso 

da literatura, no que concerne a seu fundador e a sua denominação, há pluralidade de 

entendimentos.  

A literatura que reflete sobre a Pesquisa-Ação reconhece e aponta em direção à 

impossibilidade de definir com segurança quem é o seu idealizador (TRIPP, 2005; TOLEDO; 

JACOBI, 2013; TEIXEIRA; NETO, 2017; FRANCO, 2005; BARBIER, 2002). Seu surgimento 

ora é atribuído ao psicólogo alemão Lewis121, ora à Dewey. Barbier (2002) e Tripp (2005) ainda 

pontuam que há vertentes que atribuem essa metodologia a John Collier e sua pesquisa sobre 

as relações inter-raciais no período da Segunda Guerra Mundial. Entre os possíveis percursores 

da Pesquisa-Ação, Kurt Lewin é o mais referenciado (TOLEDO; JACOBI, 2013). O ciclo 

contínuo de planejamento, ação e coleta de dados desse autor organiza a operacionalização de 

grande parte das Pesquisas-Ações desenvolvidas posteriormente. Essa sistematização que 

Lewin elaborou foi de suma importância para atribuir o caráter científico dessa metodologia no 

campo das Ciências Sociais. Apesar desse trabalho de metodização realizado pelo psicólogo 

alemão, a Pesquisa-Ação se disseminou em diferentes direções e, consequentemente, foram 

surgindo dissonâncias sobre o entendimento do objeto, a finalidade da pesquisa, o grau de 

participação do pesquisador e, consequentemente, a nomenclatura que deveria ser dada a essa 

metodologia.   

 
121 Para detalhes, consultar Barbier (2002), quando é esclarecido o papel de Lewin no desenvolvimento da 

psicologia social, seu modo de trabalho em grupos participativos e são resumidos os estudos desse pesquisador 

comumente relacionados ao surgimento da Pesquisa-Ação. 
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Teixeira e Neto (2017)122 desenvolvem uma proposta de tipologia para as pesquisas com 

intervenção a fim de que haja um enxugamento das múltiplas nomenclaturas agregadas à 

Pesquisa-Ação. Devido às adjetivações existentes para o termo original Pesquisa-Ação (clássica 

ou lewiniana), tais como Pesquisa Participante, Pesquisa-Ação Participativa, Pesquisa-Ação 

Colaborativa, Pesquisa-Ação Cooperativa (TRIPP, 2005; FRANCO, 2005; BARBIER, 2002; 

TOLEDO; JACOBI, 2013), Pesquisa-Ação Integral e Sistêmica (MORIN, 2004) e Pesquisa-

Ação Existencial (BARBIER, 1985; 2002), os autores sugerem que os pesquisadores indiquem: 

os teóricos referenciais utilizados e, consequentemente, a definição e nomenclatura, a natureza 

da ação pretendida e os procedimentos adotados para desenvolver a sua pesquisa. A constituição 

desses itens nesta tese será apresentada a seguir.  

Opto por utilizar o termo original (Pesquisa-Ação) sem adjetivações para me referir ao 

procedimento metodológico adotado. O teórico referencial utilizado é o sociólogo Thiollent 

(1986). Esse autor define a Pesquisa-Ação como:  

 

[...] um tipo de pesquisa social com base empírica, que é concebida e realizada em 

estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no 

qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema 

estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. (THIOLLENT, 1986, p. 14) 

 

A conceitualização de Pesquisa-Ação de Thiollent (1986) é a adotada neste estudo, uma 

vez que se atua em uma situação real – o ensino de E/LE no IFSG – e esta pesquisa conta com 

a coparticipação de professores, alunos e pesquisador para desenvolver a ação educacional 

nesse espaço (cf. capítulo 1). Thiollent (1986, p. 16) ainda apresenta seis aspectos que resumem 

os principais imperativos dessa metodologia: (i) a interação entre pesquisadores e colaboradores 

é ampla e explícita; (ii) as prioridades de pesquisa e o delineamento das ações desenvolvidas 

advêm dessa interação; (iii) o objeto se desenha a partir da natureza da situação investigada; 

(iv) o objetivo é resolver ou esclarecer o problema estudado; (v) as ações de pesquisa e o 

desenvolvimento dos atores nelas devem ser acompanhados e avaliados ao longo de sua 

realização e (vi) a investigação não se limita à ação, pois objetiva aumentar o conhecimento 

dos pesquisadores e das pessoas envolvidas. Esses princípios auxiliam na compreensão do 

enquadramento de uma pesquisa como Pesquisa-Ação e elucidam sobre a natureza de sua ação, 

outro elemento que deve ser esclarecido pelo pesquisador ao descrever sua investigação 

 
122 Teixeira e Neto (2017, p. 1058) provocam os pesquisadores que utilizam a Pesquisa-Ação a explicitarem 

claramente seu arcabouço teórico ao lançar a pergunta: “os autores de trabalhos acadêmicos, ao mencionarem a 

adoção de uma Pesquisa-Ação explicitam autores, referenciais e outras informações para sustentar a escolha de 

sua modalidade investigativa?”. 
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segundo Teixeira e Mendes (2017). Explicarei, a seguir, relacionando-os com característica 

desta investigação doutoral. 

Os dois primeiros imperativos de Thiollent (1986) orientam sobre o modo como a 

participação deve ser construída na pesquisa e sua relação com o desenvolvimento da ação. O 

aspecto (i) salienta que deve haver uma “ampla interação entre pesquisadores e pessoas 

implicadas na situação investigada” (THIOLLENT, 1986, p. 16).  O (ii), por sua vez, instrui 

que as decisões sobre quais ações de pesquisa devem ser empreendidas e em qual ordem devem 

ocorrer são construídas cooperativamente entre pesquisadores e participantes-colaboradores.  

Nesse sentido, este estudo respeita esses dois pressupostos, uma vez que se propõe a construir 

uma participação de tipo cooperativo (MORIN, 2004). Essa cooperação ocorre à medida que a 

pesquisadora se propõe a incluir as pessoas envolvidas na ação, com especial atenção aos 

alunos, na reflexão sobre a problemática – a aula de E/LE como espaço de construção do 

conhecimento sobre essa LE e também sobre o campo técnico-científico da Viticultura e 

Enologia – e na tomada de decisões acerca do delineamento da ação a ser empreendida (cf. 

seção 6.1 e Quadro 33).  

O terceiro e quarto elementos que caracterizam a Pesquisa-Ação se referem ao objeto e 

objetivo da pesquisa. Thiollent (1986) salienta que as pessoas implicadas na ação investigativa 

devem participar da definição do que será realizado na ação. O objeto, em vista disso, não existe 

a priori e só pode ser definido após fase exploratória e em conjunto com os participantes-

cooperadores. Tendo isso como pressuposto, o objetivo da ação será diretamente relacionado 

com essa escolha e buscará resolver um problema ou trazer uma melhoria para aquela 

comunidade. No trabalho com o IFSG, o objeto-alvo da ação foi definido em conjunto com 

alunos e validado em reuniões com o “pesquisador par”123. O interesse de pesquisa pelo espaço 

do E/LE existia antes da entrada no campo; no entanto, a opção de trabalhar com a linguagem 

técnica presente nas degustações técnicas de vinho adveio de uma demanda do grupo 

participante, ou seja, delineou-se a partir de necessidades da situação particular da pesquisa (cf. 

subseção 4.4.1 e seção 6.1).  

Os dois últimos tópicos (avalição da ação e expansão de consciência dos envolvidos), 

que encerram as principais propriedades da Pesquisa-Ação, esclarecem sobre características 

específicas da ação. Nesse quesito, deve-se primar pelo acompanhamento dos cooperadores em 

todas as etapas do processo. Para esclarecer o conceito de ação, agrega-se um detalhamento de 

 
123 Pesquisador experiente que discutia, junto com o pesquisador doutorando, a pesquisa e seu desenvolvimento. 
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traços desenvolvido por Morin (2004, p. 81-83). De acordo com o pesquisador canadense, a 

ação: 

 

a) define a Pesquisa-Ação e estudá-la é como andar em um labirinto;  

b) não é totalmente planejada e predeterminada. Isso significa que pode ser definida em 

linhas gerais pelo pesquisador, mas deve ser construída em sua completude 

conjuntamente com os participantes-cooperadores;  

c) é mais coletiva que individual, devido ao seu caráter essencialmente participativo; 

d) deve deixar espaço para o processo de reflexão, análise, correção e construção do 

conhecimento;  

e) se preocupa com o processo, que deve ser acompanhado por atos contínuos de 

reflexão por parte dos envolvidos;  

f) não deve se limitar à produção de objetos, visto que objetiva a transformação do meio 

em que se realiza.  

 

Os pressupostos da ação definidos por Thiollent (1986) e Morin (2004), nesta Pesquisa-

Ação, se refletiram: (i) na condução da escolha dos participantes e do gênero discursivo a ser 

trabalhado e (ii) na dinâmica de sala de aula estabelecida entre docente e alunos: no início de 

cada aula, eram debatidas as ações anteriores e, conforme as demandas e questões apresentadas, 

se pensavam as próximas lições e, por conseguinte, eram encaminhados os próximos passos da 

pesquisa. Somado a isso, o trabalho com a degustação técnica de vinho possibilitou uma 

discussão sobre a questão identitária local, bem como sobre a linguagem envolvida na 

realização desse processo social, o que demonstra um processo de expansão de consciência 

através da participação na ação (cf. seção 6.3).  

Saliento que o desenvolvimento desta pesquisa cumpriu o determinado pela Resolução 

510 de 7 de abril de 2016 (BRASIL, 2016) e foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFRGS. Esse órgão emitiu parecer favorável à sua efetivação (cf. Anexo 4). Na subseção a 

seguir, descreverei a operacionalização da ação adotada nesta investigação.  

 

4.3.1 Pesquisa-Ação na escola: características do modelo e passos para a sua realização 

 

O ciclo de reflexão-ação-reflexão, inspirado na proposta de Lewin, sumariza e orienta o 

que é comum em Pesquisa-Ações: a união da ação à reflexão em um processo cíclico e contínuo 

(BARBIER, 2002; TRIPP, 2005; TEIXEIRA; NETO, 2017; FRANCO, 2005; JACOBI; 
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TOLEDO, 2013). Esse espiral gerou uma série de propostas de simbolização (TRIPP, 2005; 

TEIXEIRA; NETO, 2017; MORIN, 2004). Nesta tese, foi elaborada uma proposta de 

semiotização própria, em virtude de eu avaliar haver especificidades da investigação em sala 

de aula que precisavam estar contempladas nessa representação. Diante disso, desenvolvi um 

modelo de Pesquisa-Ação inspirado em Thiollent (1986), Morin (2004) e Tripp (2005)124. 

Construo-o a partir desses autores, com o objetivo de atender à especificidade de pesquisa com 

implementação de tarefas em sala de aula.  

A metodologia de Pesquisa-Ação na escola que proponho está organizada em três fases: 

exploratória, ação/reflexão e divulgação. A primeira fase é representada pelo triângulo amarelo 

escuro; a segunda é simbolizada pelo espiral nas cores azul, preto e branco; e, por fim, a terceira 

é retratada pelo triângulo em amarelo claro.   

 

Figura 29 – Espiral de operacionalização da Pesquisa-Ação em sala de aula 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A fase exploratória dá início ao movimento cíclico de investigação, e “consiste em 

descobrir o campo de pesquisa, os interessados e suas expectativas e estabelecer um primeiro 

levantamento (ou “diagnóstico”) da situação, dos problemas prioritários e de eventuais ações” 

 
124 Morin (2004) é o responsável por representar a Pesquisa-Ação semioticamente como um espiral; Tripp (2005), 

por sua vez, sistematizou em imagem os movimentos lewianos de planejamento, ação, observação e reflexão para 

a realização da Pesquisa-Ação. A construção semiótica em espiral que ilustra meu modelo adveio de Morin (2004).  

Já a organização dos passos metodológicos, os quais partem sempre do planejamento e vão até a reflexão em um 

movimento cíclico, inspira-se na estruturação proposta por Tripp (2005).  
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(THIOLLENT,1986, p. 48). Devido a isso, é representada por um triângulo na cor amarela 

escura na base do espiral. A tonalidade escurecida representa o momento da investigação em 

que o pesquisador ainda está se aproximando do campo e de seus possíveis colaboradores e, 

devido a isso, as necessidades do contexto e a ação que será desenvolvida ainda estão se 

delineando para ele e são mais nebulosas.  

A fase de ação/reflexão é o desenvolvimento da ação com os participantes-

cooperadores. Na Pesquisa-Ação na escola proposta nesta tese, isso representa a construção das 

tarefas e sua aplicação em sala de aula.  Esse momento do estudo é representado por um espiral 

(cf. Figura 28). As suas cores, azul, preto e branco representam a ação e a investigação e estão 

entrelaçadas e sobrepostas na ilustração. Não é possível separá-las, assim como em uma 

Pesquisa-Ação é inconcebível a quebra de vínculo entre teoria e prática. No que concerne ao 

formato do espiral, observa-se que sua base é mais larga, para indicar a complexidade maior do 

contexto de investigação inicial. Nesse sentido, Morin (2004, p. 122-123) pontua que: 

 

A percepção do problema se tornará cada vez mais clara e a precisão das interações 

fará perceber significações desconhecidas. Paradoxalmente, é a partir de 

questionamentos mais abrangentes que se caminhará, porque se compreende melhor, 

descobrem-se trilhas, tarefas mais precisas a serem cumpridas e surgem novas 

significações graças às interações dos atores; o círculo se estreita cada vez mais e o 

problema se torna mais preciso. 

 

A fase de divulgação das ações, último passo da Pesquisa-Ação na sala de aula, ocorre 

após o desenvolvimento da ação de pesquisa. Esse momento consiste em tornar público os 

resultados obtidos, seja através da divulgação de produções de alunos, seja através da 

publicação de trabalhos científicos, como esta tese. Sua representação se dá por um triângulo 

na cor amarelo claro (cf. Figura 28) cujo propósito é representar que a ação desenvolvida, bem 

como as necessidades dos participantes-cooperadores já são mais claras para o pesquisador. O 

caminho que se percorre da fase de exploração até a fase de divulgação é representado pelas 

curvas do espiral que representam o caráter cíclico de ação-reflexão-ação constitutivo das 

etapas de aplicação. Neste ponto, agrego à metodologia um ciclo interno para simbolizar o 

trabalho que ocorre em sala de aula ao aplicar uma Pesquisa-Ação: planejar, agir, observar, 

descrever avaliar cada aula ministrada e suas tarefas. Uno-o ao espiral já apresentado (cf. Figura 

28) e, com isso, finalizo a proposta de semiotização desse tipo de pesquisa, expressa na Figura 

30.  
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Figura 30 – A Pesquisa-Ação em sala de aula   

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

  Reconhecer a Pesquisa-Ação como uma ação cíclica cujo pressuposto é planejamento, 

ação e reflexão é o que aproxima esse modelo dos propostos por Tripp (2005) e Morin (2004). 

O que o diferencia, além da proposição de três fases (exploração, ação/reflexão e divulgação), 

é o detalhamento das curvas do espiral, as quais simbolizam as aulas realizadas ao longo da 

investigação. Cada uma das voltas é composta pelo processo de planejar uma tarefa a ser 

realizada pelos participantes; agir para implementá-la; observar e descrever os seus efeitos e 

avaliá-los. Isso significa que, em todas as aulas neste modelo, deve haver um planejamento, 

ação, observação e avaliação para a construção da lição seguinte. Neste estudo, os braços 

espirais representam cada uma das aulas de implementação do CEA (cf. seção 6.3).  

Esta seção e a anterior descreveram a perspectiva de Pesquisa-Ação adotada nesta tese. 

Na que segue, explico como o modelo proposto foi operacionalizado nessa investigação 

doutoral (cf. Figura 30).  

 

4.4 CAMINHANDO RUMO À UTOPIA: PLANEJAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO E 

FERRAMENTAS PARA A GERAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS  

 

O objetivo desta seção é descrever os passos de realização desta pesquisa doutoral. Para 

isso, relato como se desenvolveram as fases de exploração, ação/reflexão e divulgação desse 
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estudo (cf. Figura 30). Ademais, especifico como se deu a escolha dos participantes e quais 

foram as ferramentas utilizadas para a geração e análise dos dados.  

A complexidade constituinte dos atos educativos e o caráter processual e interpretativo-

qualitativo da Pesquisa-Ação exigiram que fossem utilizadas diversas estratégias e recursos 

para captar e refletir os efeitos do desenvolvimento das ações vinculadas à pesquisa. Nesse 

sentido, a produção de dados buscou descortinar o labirinto que relaciona o ensino à 

aprendizagem na implementação do CEA na aula de E/LE do IFSG. Esta tese, para isso, utiliza 

os métodos de geração de dados propostos por Morin (2004): entrevistas informais, coleta de 

documentos, realização de registros visuais e em áudio e construção de um diário de bordo e de 

notas metodológicas e de observação.  

 

a) Entrevistas informais: foram entrevistados professores, a coordenadora do Ensino 

Médio e o coordenador do Curso Técnico em Viticultura e Enologia. O objetivo 

dessas conversas foi compreender as necessidades da escola, conhecer os seus 

procedimentos e entender se havia alguma melhoria que precisava ser feita naquele 

espaço, visto que “o pesquisador pode ouvir, tendo a chance de aprender ‘face a face’ 

com uma pessoa. Também pode aprender muito sobre a ação e captar momentos de 

reflexões para compreender o impacto de certas estratégias do grupo” (MORIN, 

2004, p. 142); 

b) Coleta de documentos: utilizei documentos que versavam sobre a história da cidade 

e da escola. Desses registros, foram selecionadas informações sobre a relação da 

produção de vinho com a história do munícipio e com a construção do IFSG (cf. 

seção 4.1.2). Esses dados permitiram conhecer o contexto no qual está inscrita essa 

instituição de ensino e seus estudantes. Além disso, estudei o PPC do curso de 

Viticultura e Enologia para conhecer sua proposta político-pedagógica, sua filosofia, 

sua concepção de ensino sua organização e o papel do E/LE nessa estrutura 

educacional (cf. Quadro 7); 

c) Registros visuais e em áudio: durante o processo de implementação do CEA, gravei 

os áudios das aulas e, em alguns momentos, fotografei-as para que pudessem ser 

ilustrados elementos de disposição dos espaços de interação, bem como o trabalho 

desenvolvido pelos participantes; 

d) Diário de bordo: essa ferramenta permite ao pesquisador anotar as suas as 

observações e reflexões diárias (MORIN, 2004). Esse “caderno” foi o meio de 

registro nesse trabalho, sendo constituído de (i) notas de observação (NO) e (ii) notas 
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metodológicas (NM). Segundo Morin (2004, p. 135), as NO compreendem “todos os 

fatos pertinentes relativos ao problema”, desde a reação das pessoas verbalizadas ou 

não até conteúdos de conversações. Essas anotações devem constituir-se de tudo que 

for “humanamente observável pelo ator pesquisador [...] com relação ao objeto de 

pesquisa”. As NM, por sua vez, retratam a reflexão do pesquisador sobre “sua própria 

atitude, seus medos, seus esforços, sua abordagem”. A construção desse diário 

ocorreu de duas maneiras. Primeiramente, durante a fase exploratória, registrei 

detalhadamente por data as entrevistas informais e a minha participação em outros 

eventos, tais como as reuniões de professores, os conselhos de classe e as visitas 

técnicas que os participantes-colaboradores faziam a vinícolas locais. Já na fase de 

ação/reflexão, primeiramente escutei as aulas do CEA; depois, detalhei, nos termos 

das NO e NM, o desenvolver do seu processo de implementação. Essas notas foram 

trazidas para a interpretação dos dados, sempre que julguei que pudessem esclarecer 

o leitor sobre a situação que está sendo retratada. 

 

Além das cinco ferramentas de coleta elencadas, foi necessário estabelecer critérios para 

a seleção e análise dos textos utilizados na construção das tarefas de sala de aula (cf. subseção 

5.4.2 e capítulo 6). Na elaboração das atividades, foram utilizadas reportagens com informações 

sobre o campo e degustações técnicas de vinho. A seleção dessas reportagens (cf. Anexo 3) 

seguiram os seguintes critérios de seleção: 

 

1. Li o relatório da OIV de 2018 sobre a produção de vinho no mundo. Entre os 10 

países que mais produzem e que são responsáveis por 80% da produção mundial, 

estão três de Língua Espanhola: Espanha (2º lugar), Argentina (4ºlugar) e Chile (5º 

lugar). Decidi, em razão dessa informação, que os textos trabalhados em aula seriam 

de enólogos desses países; 

2. Digitei na busca Google: viticultura y enologia en + nome do país; 

3. Selecionei os cinco primeiros que aparecem, pois seriam possivelmente os que os 

alunos acessariam; 

4. Li-os e selecionei aqueles que não tivessem extensão de mais de uma página e 

contivessem informações sobre o desenvolvimento dessa área no país (cf. Anexo 3).  
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As instâncias textuais que realizam o gênero discursivo degustação técnica de vinho 

foram selecionadas segundo o critério de relevância do Youtube125:   

 

1. Digitei no Youtube: cata de vinos + nome do país e foram selecionados os dois 

primeiros vídeos de cada (Espanha, Argentina e Chile) que fossem degustações 

técnicas.  

 

As degustações técnicas derivadas dessa triagem foram todas produzidas por canais de 

assinaturas de vinhos. Essas plataformas oferecem planos nos quais os consumidores pagam 

para receber mensalmente, bimestralmente ou na frequência que escolherem vinhos indicados 

por enólogos. Nas produções audiovisuais selecionadas, portanto, os profissionais estão 

analisando os produtos oferecidos por esses clubes. Após a seleção dos textos:  

 

2. Transcrevi os seis vídeos selecionados no YouTube.  

 

As seis instâncias selecionadas e transcritas foram descritas para que se pudesse 

determinar qual era o propósito social das degustações técnicas de vinho (cf. seção 5.1), qual 

sua estrutura esquemática e quais recursos linguísticos são mais significativos na construção 

dessa experiência, já que não há registros de análise da realização dessa prática na literatura 

científica (cf. seções 5.2 e 5.3). Os parâmetros para essa descrição seguem a perspectiva top-

down, ou seja, começa-se pelo gênero (estrato mais abstrato) e vai-se até sua realização 

semântico-discursiva (estrato menos abstrato) (MARTIN, 2009; MARTIN; ROSE, 2007). Esse 

trabalho foi organizado em cinco momentos:  

 

1. Mapeei os padrões semântico-discursivos do sistema de IDEAÇÃO das degustações 

técnicas para compreender como a experiência de provar tecnicamente esse produto 

se constrói em degustações publicadas na plataforma YouTube. Para isso:  

 

a) Li cada um dos seis textos para identificar quais associações léxicas constroem 

a sua taxonomia. Nesse processo, detectei e sinalizei a Entidade Principal vinho 

 
125 Relevância do YouTube – um algoritmo a plataforma usa para ranquear os vídeos como mais relevantes e, 

consequentemente, vídeos que aparecem primeiro, de acordo com quatro métricas principais: “duração de acesso 

– ou tempo de sessão –, watchtime (tempo assistido, em tradução livre), as avaliações e a frequência de publicação 

de vídeos novos. Fonte: https://vidmonsters.com/blog/algoritmo-do-youtube/. Acesso em: 15 jul. 2019   

https://vidmonsters.com/blog/algoritmo-do-youtube/
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e os itens lexicais que se relacionam a ela na construção de sua representação 

nessas seis instâncias;  

b) Organizei as relações taxonômicas em quadros segundo o seu tipo: classificação, 

composição, sinônimo e repetição (cf. Quadros 11, 13 e 15);  

c) Reconstruí as relações de nuclearidade dos textos através da identificação das 

figuras que constroem as suas orações. Para isso, encontrei primeiro os Processos 

que as realizam, depois os seus Participantes e Circunstância (cf. Figuras 29, 32 

e 38); 

d) Produzi esquemas para compreender a conexão entre as relações taxonômicas e 

nucleares na construção da experiência de degustação técnica (cf. Figuras 30, 33 

e 36); 

e) Explorei o padrão da sequência de atividades dos textos. Classifiquei as figuras 

presentes nas degustações segundo o tipo de Processo que as realizam: figuras 

de fazer – Processos materiais; figuras de ter/ser – Processos Relacionais e 

existenciais; figuras de sentir – Processos mentais, verbais e comportamentais 

(HALLIDAY, 1994; HALLIDAY; MATTIESSEN, 2014);   

f) Construí esquemas com a lógica de associação das Figuras no desenvolvimento 

da sequência de atividades dos textos (cf. Figuras 31 e 34).  

 

2. Identifiquei os padrões semânticos do sistema de AVALIATIVIDADE das degustações 

técnicas de vinho do Youtube.  

 

A análise ideacional, realizada anteriormente, mostrou ser necessário compreender a 

participação desse sistema semântico discursivo na construção da experiência. Desse modo, 

com base no estudo do sistema de IDEAÇÃO já realizado, procurei nos textos: (i) atributos em 

orações relacionais; (ii) epítetos de grupos nominais; (iii) qualidades nominalizadas e (iv) 

Processos com significado atitudinal para reconstruir o padrão de realização da APRECIAÇÃO 

estética dos produtos (cf. seção 2.2.1.3 e Figura 12). Os resultados dessa busca foram 

organizados em tabelas segundo o tipo de avaliação do falante: reação, composição e valoração 

(cf. Quadros 12, 14 e 16).  

 

3.    Analisei as variáveis de registro (campo, papel e modo) dos textos para descrever e 

sistematizar suas semelhanças e diferenças e, assim, identificar as possibilidades de 
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realização desse estrato permitidas pelo gênero degustação técnica de vinho (cf. 

seção 5.2).  

 

4.  Delineei a estrutura esquemática das degustações técnicas de vinho, segundo os 

critérios de Martin e Rose (2007/2008), Martin (1992; 2009), Rose (2005; 2007b; 

2014; 2020), Rose e Martin (2018) e Eggins (1992; 2003; 2004), observando o 

padrão semântico do sistema de PERIODICIDADE articulado ao de IDEAÇÃO (cf. seção 

5.3). Após o estudo dos seis textos, delimitei e nomeei as etapas e fases que realizam 

esse gênero discursivo. Para essa construção, executei o seguinte procedimento de 

análise: 

 

a) Separei os textos em orações; 

b) Destaquei os Temas e os Novos que construíam as pequenas ondas de 

informação; 

c) Identifiquei as figuras do sistema de ideação que compunham os Novos para 

compreender quais atividades eram realizadas nas orações e quais eram as 

Entidades enfocadas;  

d) Reconstruí as grandes ondas informacionais – hiper-Tema/ hiper-Novo – a partir 

da relação entre Tema e Novo para determinar a fronteira entre as etapas e fases 

dos textos;  

e) Nomeei as etapas e fases segundo o significado ideacional que veiculavam. 

 

Por fim, a escolha dos exemplares genéricos que comporiam as tarefas de estudo do 

gênero degustação técnica de vinho se deu da seguinte maneira: 

  

1. Selecionei um vídeo transcrito e analisado de cada país, seguindo o parâmetro:  

menor tempo de duração e qualidade de áudio. Foi utilizado em sala de aula primeiro 

o vídeo original e, posteriormente, a sua transcrição para o trabalho com as 

características do gênero discursivo e, por fim,  

2. construí as tarefas do CEA a fim de trabalhar sua composição genérica e a linguagem 

técnica que o constitui (cf. capítulo 6). Os autores que serviram de base teórica para 

a construção dessas atividades126 foram Martin e Rose (2018); Rose (2015b; 2020); 

 
126 Atividade e tarefa serão termos utilizados como sinônimos nesta tese.  
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Fuzer (2016a; 2016b; 2016c; 2018); Moyano (2007; 2010; 2013; 2018) e Pires 

(2017).    

 

O relato interpretativo das aulas nas que foram desenvolvidas tarefas do CEA foi 

construído com base nas informações encontradas nos documentos e nas entrevistas, nas 

sistematizações do diário de bordo, na escuta dos registros auditivos e na consulta das imagens 

de sala de aula (cf. seções 6.2 e 6.3). Das gravações, foram selecionados trechos representativos 

do funcionamento das estratégias metodológicas do CEA: Nível 00 (negociação do campo e 

determinação do contexto); Nível 01 (preparação para a ação, planejamento e construção de 

exemplares genéricos e edição das produções textuais; Nível 02 (leitura detalhada, reescrita 

conjunta e reescrita individual) e Nível 03 (construção do período, ortografia e pronúncia, e 

produção de fraseados). Esses fragmentos foram descritos e interpretados com o auxílio das 

reflexões do diário da docente-pesquisadora e das informações sobre a relevância do vinho na 

região encontradas na pesquisa documental. Além disso, a descrição do gênero também 

possibilitou que se identificasse quais recursos linguísticos eram mais significativos nas 

interações de sala de aula por serem centrais na construção da experiência de prova de vinho e, 

por isso, quais seriam privilegiados na discussão de implementação. Essa multiplicidade de 

fontes objetivou triangular visões acerca da área de Viticultura e Enologia, do gênero 

degustação técnica de vinho e das características do campo, dos participantes-cooperadores e 

da implementação do CEA, para analisar os dados de modo que fosse resguardado o rigor 

científico da nossa argumentação sobre o processo investigado (THIOLLENT, 1986). 

 

4.4.1 Fase exploratória: reconhecimento do campo, escolha dos colaboradores e 

identificação do objeto da ação a ser concretizada  

 

A fase exploratória (cf. Figura 29) foi a primeira desenvolvida e ocorreu entre janeiro 

e julho de 2019. Nesse estágio da pesquisa, houve o reconhecimento do campo, a definição dos 

alunos que seriam cooperadores na investigação e a identificação do objeto a ser trabalhado na 

ação de transformação do ambiente. Para isso, realizei entrevistas informais com a 

coordenadora do EM, com o coordenador do Curso Técnico de Viticultura e Enologia e com 

professores que integram o seu quadro docente; participei de reuniões, de conselhos de classe, 

de visitas técnicas à vinícolas e observei três turmas do Ensino Médio do Curso Técnico 

Integrado de Viticultura e Enologia da instituição de ensino (um 1º ano, um 2º ano e um 3º ano).  
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As 121 horas-relógio, resultantes dessas observações, foram sistematizadas em um 

diário de bordo cuja função é estabelecer-se como “uma ferramenta convivial que permite ao 

ator, ao pesquisador, registrar suas observações diárias, suas reflexões e todos os 

acontecimentos importantes relacionados com as ações empreendidas” (MORIN, 2004, p. 134). 

Esse período permitiu identificar a ação a ser empreendida na pesquisa, bem como quais alunos 

estavam interessados em realizar a mudança e, portanto, quais seriam nossos participantes-

cooperadores127 (cf. seção 6.1).  

Segundo Morin (2004, p. 66), a cooperação ou colaboração é um nível fundamental da 

pesquisa. A Pesquisa-Ação é, essencialmente e obrigatoriamente, participativa. Devido a isso, 

nessa forma de estudar os eventos sociais, “cada um toma parte na ação e na reflexão da tarefa 

comum a ser cumprida. Todos deveriam idealmente participar na elaboração da problemática 

da ação e na busca de soluções e explicações”. O engajamento, vontade e disponibilidade dos 

participantes, portanto, é a condição para que se efetive um estudo que se propõe a torná-los 

agentes de transformação e não fontes de dados. Esse pressuposto evidencia a centralidade 

dessa fase, pois os estudantes escolhidos deveriam estar engajados a participar ativamente da 

ação de pesquisa.  

Os participantes-colaboradores da ação implementada neste estudo foram escolhidos 

com base em dois critérios: as observações feitas pela pesquisadora nessa fase e a sinalização 

de interesse por parte dos alunos. A turma do 2º ano mostrou-se muito engajada e interessada 

desde o início da fase exploratória, como ilustra a Nota Metodológica 01 a seguir. Segundo 

Morin (2004, p. 135), esse tipo de nota retrata a reflexão do pesquisador sobre “sua própria 

atitude, seus medos, seus esforços, sua abordagem”. Compartilhá-la, portanto, permite dividir 

com o leitor o processo de definição desses participantes.  

 

  

 
127 O termo participante-colaborador e participante-cooperador são sinônimos nesta tese.  
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Quadro 10 – Nota metodológica 01 – Os participantes se escolhem 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Diante do engajamento da turma de 2º ano, a docente-pesquisadora propôs aos alunos 

um contrato verbal de cooperação (“Professora: Podemos fazer! Vocês estão dispostos a 

participar e construir isso comigo? Todo mundo quer?). Esse contrato é entendido como uma 

parte importante do desenvolvimento de uma Pesquisa-Ação, pois é uma: 

 

negociação entre as partes consentintes. [...] O contrato deve ser aberto, formal e não 

estruturado. [...] A abertura deve se encontrar tanto na problemática, na análise de 

necessidades, na definição dos problemas, como também na construção, na coleta de 

dados ou na interpretação e na revisão da informação a respeito das significações da 

ação. (MORIN, 2004, p. 62, grifos do autor)   

 

As turmas de 1º e 3º ano não participaram da ação, apesar de animadas com o ensino de 

E/LE a partir de outra perspectiva, pois demonstraram possuir outros interesses naquele 

momento. Os do início do curso estavam ainda se adaptando à nova instituição, conhecendo os 

colegas e, por isso, tinham outras demandas. Além disso, não demonstraram ansiar pela 

resolução de um problema ou melhoria na aula de E/LE. Os estudantes do final, por seu turno, 

estavam focados no vestibular e nos estágios obrigatórios que estavam realizando. Um dos 

primeiros pedidos que fizeram à professora-pesquisadora foi: “Profe, queremos fazer provas de 

vestibular para treinar”. Somado a isso, ao longo dos seis meses da fase exploratória, 

Nota metodológica 01 – Os participantes se escolhem 

 

Desde o primeiro dia em que os alunos do 2º ano me conheceram, se mostraram muito 

animados. Em nosso primeiro encontro, conversamos sobre nossas expectativas em relação à 

disciplina: o que eu espero deles, o que eles esperam de mim, como construiríamos nossa relação, 

o que é uma boa aula de espanhol em nossa opinião. Nesse momento, muitos sugeriram:  

Aluno 01: Maestra, podíamos aprender sobre catas de vinho, né? Aprender umas coisas 

técnicas.  

Alunos: Siiiim! 

Aluno 02: É! Daí visitávamos umas vinícolas e isso também ia ajudar na Argentina.  

Professora: Vocês sentem necessidade, então, de estudar um pouco a linguagem técnica e 

aprender a fazer degustações em espanhol. Isso?  

Alunos: Sim.  

Professora: Podemos fazer! Vocês estão dispostos a participar e construir isso comigo? 

Todo mundo quer?  

Alunos: Sim. 

Aluno 03: Ia ser ótimo! Temos que ler vários textos [da área técnica] e eu vou só de google 

tradutor. [risos] 

 

Quando saí da turma nesse dia pensei que a viagem para a Argentina para fazer um 

intercâmbio técnico e cultural somada a esse interesse, faria deles os mais interessados em 

desenvolver uma ação. Decidi, então, observar suas atitudes ao longo do período de exploração 

para ver se isso se confirmaria e se realmente se mostraria a necessidade dessa mudança proposta 

por eles. 
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frequentemente se mostraram desmotivados com os componentes curriculares, pois 

enunciavam frequentemente “estar muito cansados e só querer se formar”. Impor-lhes um 

projeto de ação, que demanda proatividade, participação e tomada de decisão, seria ignorar que 

eles tinham outras necessidades e interesses de vida naquele momento.  

Reitero que o pesquisador responsável não deve ser, em uma Pesquisa-Ação, o único 

incumbido de definir o que será investigado e qual ação será desenvolvida e (cf. subseção 4.3.1). 

A ideia de contrato, portanto, caminha na direção de a pesquisa ser desejada por todos os 

envolvidos que, por sua vez, comprometer-se-ão a estar engajados e implicados ativamente na 

sua realização. Os estudantes, que cooperaram nessa Pesquisa-Ação, propuseram o tema a ser 

estudado (o lugar ocupado pelo vinho nas regiões de produção vitivinícola, as degustações 

técnicas de vinho e a linguagem técnica da área) a partir de suas necessidades (cf. Nota 

Metodológica 01).  

O diagnóstico do campo também contou com uma coleta de documentos, visto que o 

PPC foi lido, a fim de compreender qual o perfil esperado de um egresso Técnico em Viticultura 

e Enologia128 e quais os objetivos do componente E/LE. Tendo todas essas informações em 

mãos, fez-se um planejamento inicial de tarefas, utilizando o CEA como metodologia de ensino 

de E/LE. Chamo a atenção para o fato de que a sequência de atividades que será descrita na 

fase de ação/reflexão, explicada a seguir, começou com uma suposição criativa cujo objetivo 

foi orientar o início do desenvolvimento da Pesquisa-Ação (cf. subseção 4.4.2, seção 6.1 e 

Quadro 33). Isso significa que ela não estava completa do início ao fim, mas apresentava 

possíveis caminhos a serem seguidos, pois 

  

[...] a substituição das hipóteses por diretrizes não implica que a forma de raciocínio 

hipotética seja dispensável ao decorrer da pesquisa. Trata-se de definir problemas de 

conhecimento ou de ação cujas possíveis soluções, num primeiro momento, são 

consideradas suposições (quase-hipóteses) e, num segundo momento, objeto de 

 
128 Perfil do egresso (IFRS, 2018, p. 15): “Desta forma, os egressos estarão aptos a: analisar as características 

físicas, químicas, botânicas, organolépticas e sanitárias da uva; executar as diferentes etapas e os procedimentos 

do cultivo da videira; orientar os viticultores quanto aos aspectos técnicos para formar vinhedos de melhor 

produtividade e qualidade; orientar os vitivinicultores quanto ao aproveitamento das variedades de uvas para 

elaboração de vinhos de melhor qualidade; identificar, avaliar e qualificar uvas, vinhos e derivados da uva e do 

vinho; desenvolver as empresas vitivinícolas, contribuindo para a modernização das técnicas de elaboração de 

vinhos aplicando as boas práticas de fabricação; atuar nas cantinas de vinificação, órgãos de pesquisa enológica e 

indústrias de bebidas, no controle e na fiscalização de vinhos e derivados da uva e do vinho; manipular os 

equipamentos e materiais empregados nos procedimentos vitivinícolas; orientar e desenvolver projetos de 

produção e comercialização de produtos enológicos; exercer atividades na área mercadológica da vitivinicultura; 

prestar assistência técnica na utilização e na comercialização de produtos e equipamentos técnicos enológicos; 

prestar assistência técnica e promover atividades de extensão na área vitivinícola; aplicar a legislação vigente das 

atividades e dos produtos vitivinícolas; analisar os processos físicos, químicos, bioquímicos e microbiológicos 

inerentes à moderna tecnologia de vinificação; decidir e formular recomendações para o desdobramento 

satisfatório de todas as atividades técnicas na área de vitivinicultura; planejar e racionalizar operações agrícolas e 

industriais correspondentes na área vitivinícola”. 
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verificação, discriminação e comprovação em função das situações constatadas. 

(THIOLLENT, 1986, p. 33, grifos meus)  

 

Deu-se início à fase de ação/reflexão da pesquisa após os seis meses de exploração do 

campo. Esse momento inicial permitiu que fossem construídas, conjuntamente, entre docente-

pesquisador e participantes-cooperadores, as diretrizes da ação a ser desenvolvida. 

 

4.4.2 Fase de ação/reflexão e fase de divulgação: planejamento, implementação do CEA e 

divulgação das mudanças empreendidas  

 

A fase de ação/reflexão foi desenvolvida entre julho e dezembro de 2019, totalizando 

22 horas de implementação do CEA (13 aulas de 1h40) e 120 horas de reflexão, descrição e 

planejamento das aulas. A implementação iniciou com o planejamento geral da ação a ser 

desenvolvida (cf. seção 6.1). Para isso, houve um debate com os participantes-colaboradores na 

fase exploratória a fim de construir conjuntamente qual seria o tema da ação, sua problemática 

e o gênero discursivo e elementos linguísticos que seriam enfocados (cf. Quadro 33). Esse 

delineamento geral da ação possibilitou iniciar a construção das tarefas do CEA.  

 A construção das atividades do CEA para a aplicação nas aulas seguiu o movimento de 

cada curva do espiral, ilustrado no Quadro 9: planejamento da tarefa com os textos 

informativos ou com as degustações de vinho, implantação em sala de aula, observação e 

descrição dos seus efeitos e avaliação dos impactos dessa atividade. Para a construção da aula 

seguinte, repetia-se esse ciclo (cf. subseção 4.3.1).  

O último momento desta Pesquisa-Ação é a fase de divulgação. Esse período da 

pesquisa aconteceu ao final do processo e se deu em duas direções: através da escrita desta tese 

científica e da divulgação dos trabalhos desenvolvidos pelos estudantes (os vídeos de 

degustações técnicas de vinhos) (cf. Quadro 33 e subseção 6.2.4). Tanto a ação, a reflexão, 

quanto a divulgação da ação de pesquisa foram gravadas e, a partir dos seus registros de áudio 

e imagens, foi produzido o diário de bordo e posteriormente o relato interpretativo da 

implementação do CEA (cf. seções 6.2 e 6.3).  

No capítulo a seguir, após a compreensão de como se deu a construção da pesquisa, 

apresento os dados produzidos na sua fase de ação/reflexão (cf. Quadro 9). De posse dessas 

informações, apresento como se dá o ensino de E/LE, utilizando a Pedagogia de Gêneros, no 

IFSG. 
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5 O CAMINHO TRILHADO: A DEGUSTAÇÃO TÉCNICA DE VINHO 

 

Este capítulo apresenta a análise de textos-base que revelam instâncias típicas da prática 

social degustação técnica de vinho, uma vez que não há descrições na literatura da sua 

realização em textos. Diante disso, foi necessário fazê-lo para que se pudesse planejar as tarefas 

pedagógicas do CEA implementadas com os participantes-cooperadores para explicar como a 

elaboração e a aplicação de um CEA gera e constroi conhecimentos sobre um gênero técnico-

científico na aula de E/LE no contexto do Ensino Técnico de um IF – objetivo que guiou o 

desenvolvimento dessa Pesquisa-Ação. 

  Essa finalidade principal de investigação se desdobrou em dois objetivos específicos e 

quatro perguntas de pesquisa (cf. “A utopia está no horizonte: introdução”). Dedico-me, neste 

apartado, a responder às duas primeiras: qual o propósito comunicativo da degustação técnica 

de vinho evidenciado no seu sistema semântico-discursivo de IDEAÇÃO e de AVALIATIVIDADE e como 

o sistema semântico-discursivo de PERIODICIDADE coarticulado ao de IDEAÇÃO realiza o registro e 

a estrutura esquemática da degustação técnica de vinho.  Para isso, analiso a concretização do 

propósito comunicativo e do registro em três textos denominados T01 – vinho argentino, T02 

– vinho chileno e T03 – vinho espanhol129 (respectivamente seções 5.1 e 5.2). Somo a esse 

estudo, a descrição pormenorizada da estrutura esquemática do T01 – vinho argentino 

acompanhada por características pontuais dos outros dois exemplares de textos que se difiram 

do utilizado como exemplo ilustrativo (seção 5.3).  

 Os critérios de análise que orientam as seções que seguem foram baseados em Martin e 

Rose (2007/2008), Martin (1992; 2009), Rose (2005; 2014; 2020), Rose e Martin (2018) Eggins 

(1992; 2003; 2004) e Nonemacher (2019).  

 

5.1 A EXPERIÊNCIA DE DEGUSTAÇÃO TÉCNICA DE UM VINHO 

 

Esta seção analisa os recursos semântico-discursivos do sistema de IDEAÇÃO e de 

AVALIATIVIDADE que realizam a experiência de degustação profissional de vinho. Essa ação de 

investigação visa compreender como a experiência de provar tecnicamente esse produto se 

constrói em degustações profissionais publicadas na plataforma YouTube.  

A degustação de vinhos é uma prática característica da área da enologia. O enólogo é o 

profissional normalmente responsável por planejar, supervisionar e coordenar a produção, 

 
129 Relembro o leitor que foram investigados seis textos (cf. seção 4.4). Optei, entretanto, por discutir na análise 

de dados apenas os exemplares que foram utilizados na aplicação do CEA.  
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análise e a avaliação do vinho (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENOLOGIA, 2015; 

ZANUS; PEREIRA, 2006). Os participantes-cooperadores dessa ação de pesquisa possuirão 

essa habilitação técnica-científica quando finalizarem o Curso Técnico de Viticultura e 

Enologia no IFSG. O PPC desse curso inclusive prevê que os seus egressos serão capazes de 

“identificar, avaliar e qualificar uvas, vinhos e derivados da uva e do vinho” (IFRS, 2018, p. 

16), ou seja, construir o campo do produto e lhe atribuir um valor. Na fase exploratória dessa 

Pesquisa-Ação (cf. subseção 4.4.1), os estudantes relataram que os técnicos recém-formados 

costumam fazer seus estágios curriculares e começar a sua carreira na área de comercialização, 

isto é, na condução de degustações profissionais com os visitantes das vinícolas antes de 

efetivamente serem responsáveis pela produção. Essa peculiaridade, revelada no processo de 

compreensão do campo de investigação, é trazida para marcar a importância do domínio desse 

gênero discursivo. Os estudantes de Viticultura e Enologia precisam se apropriar dessa prática 

social, pois ela faz parte de suas atribuições como enólogos e seu domínio é requisito para o 

ingresso no mercado de trabalho.  

O primeiro movimento analítico da degustação técnica de vinho consistiu em efetuar 

uma descrição semântico-discursiva do propósito comunicativo de três textos que a realizam 

nas interações:  T01 – vinho argentino, T02 – vinho chileno e T03 – vinho espanhol.   

 

5.1.1 Análise semântico-discursiva T01 – vinho argentino 

 

A análise do T01 – vinho argentino, e dos outros dois exemplares, consistiu em rastrear 

os padrões semântico-discursivos construídos pelas relações lexicais do seu sistema de IDEAÇÃO: 

relações taxonômicas, relações nucleares e sua organização em uma sequência de atividades. 

Após isso, efetuou-se o mapeamento do seu sistema de AVALIATIVIDADE para identificar quais 

recursos linguísticos os falantes mobilizam ao compartilhar com os interlocutores sua 

apreciação estética do vinho degustado. Desse conjunto de recursos semântico-discursivos 

descrito, resultará a identificação do propósito comunicativo das degustações técnicas de vinho.  

A cadeia de relações taxonômicas do T01 – vinho argentino permite compreender como 

as percepções dos enólogos sobre o produto são construídas ao longo desse texto. A análise 

desse exemplar revelou que sua taxonomia é predominantemente formada por associações 

léxicas de classificação, seguidas pelas de composição e de sinonímia e repetição para analisar 
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o vinho Malbec Amalaya. O Quadro 11130 apresenta essa configuração em termos dos recursos 

léxico-gramaticais que aparecem no fluxo de desenvolvimento do texto:  

 

Quadro 11 – Relações taxonômicas da Entidade vinho T01 – vinho argentino  

 

ENTIDADE 

PRINCIPAL: 

VINHO 

Classificação 

Este vino de la Caudalia Wine box del mes de abril de 2017, 

Amalaya, Este vino Amalaya, Un vino de altura, [el vino] un 

proyecto de la familia suiza, vinos ensamblaje, de corte; Esos 

vinos de altura, Este vino de color rojo, rubí, cereza brillante e 

Vino argentino.  

Composição 
[el vino] un Malbec, vino de Malbec, dos otras cepas: la 

Tannat, la Syrah; Frutos rojos e Frutos blancos y negros   

Sinonímia e repetição Este vino, este vino e Un vino 

Fonte: Corpus de pesquisa. 

 

O item “Este vino de la Caudalia Wine Box del mes de abril de 2017” é o grupo nominal 

que inicia a construção do campo da experiência instanciada no T01 – vinho argentino e indica 

a sua Entidade principal: o vinho. Com base na expectativa que gera, o ouvinte dessa degustação 

profissional publicada no YouTube espera que as cadeias léxicas do texto formem uma imagem 

desse produto. Essa perspectiva se concretiza nas suas relações lexicais de classe/coclasse e 

parte/coparte (cf. Figura 9). A classificação relaciona o vinho apresentado ao seu nome e a 

características de sua constituição e de sua produção. A composição, por sua vez, traça um 

paralelo entre o Malbec Amalaya e os ingredientes que o compõe. Para exemplificar como essa 

representação do produto degustado é desenvolvida, é trazido o Excerto 01 a seguir.  

 

(01) Pascoal: ¡Hola, amigos caudalistas! 

 

Sebastián: ¡Hola, buenos días! 

 

Pascoal: Le damos hoy la bienvenida en el restaurante La Cabrera, en Lima, y les vamos a presentar 

este vino de la Caudalia Wine Box del mes de abril de 2017. Es un Malbec que se llama Amalaya, 

que hemos elegido, porque este mes se festeja el día internacional del Malbec, entonces, Sebastián 

preséntanos este vino. 

 

A Entidade vinho, no T01 – vinho argentino, é a apresentada através de sua 

denominação, de sua composição e de suas características sensoriais e de produção. O falante 

constrói sua visão do produto à medida que a classe Este vino de la Caudalia Wine Box del mês 

de abril de 2017 se desdobra em coclasses que apresentam a sua marca (Amalaya), a sua 

peculiaridade de produção (vino de altura, vinos de ensamblaje, de corte) e o aspecto sensorial 

que advém dessa característica (este vino de color rojo, rubí, cereza brillante). Além das 

 
130 A versão do Quadro 11 na vertical com as Entidades organizadas por ordem de utilização e posição sistêmica 

(classe, coclasse/parte, coparte) pode ser consultada no Apêndice G.  
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relações de classificação, a taxonomia desse texto também faz referência às uvas que o 

compõem (vino de Malbec, otras cepas, la Tannat, la Syrah) e às propriedades organolépticas 

frutais que possui (frutos, frutos rojos, frutos rojos y negros) (cf. Quadro 11 e Apêndice 7). Por 

fim, a construção do campo também é constituída por sinônimos e uma repetição (este vino). 

Esses recursos, utilizados em menor escala, são mobilizados pelo falante para retomar a 

Entidade sobre a qual se fala sem agregar-lhe significados avaliativos, como ocorre na 

classificação e na composição.  

O estudo das relações de nuclearidade, que integram o sistema de IDEAÇÃO da degustação 

do vinho Amalaya, possibilita que sejam observadas quais Entidades e Atividades são centrais 

na interpretação da experiência de degustação profissional desse produto. Nesse modelo nuclear 

da experiência, Processos, Participantes e Circunstâncias formam figuras de fazer, ser/ter ou 

sentir (cf. seção 2.2.1.2). No T01 – vinho argentino, as figuras de ter/ser são realizadas por 

Processos Relacionais Identificativos e Atributivos. Essa configuração de recursos semântico-

discursivos demonstra que o enólogo quis estabelecer relações de qualificação, identificação, 

composição e possessão entre a Entidade vinho e as demais. O fragmento a seguir ilustra esse 

padrão de realização.  

 

(02) Sebastián: Este vino, Amalaya, que significa esperanza por un milagro, viene del norte de 

Argentina. (El vino Amalaya) Es un vino de altura, los viñedos están plantados a más de 1800 

metros sobre el nivel del mar. 

  

O Excerto 02 ilustra um movimento de identificação e de qualificação da Entidade Este 

vino Amalaya. O Processo viene relaciona o vinho à sua região de produção (del norte de 

Argentina). Já o processo ser o associa a um item lexical que informa ao leitor uma 

característica de sua zona vitivinícola (un vino de altura). Além disso, o núcleo das duas orações 

é composto por Meio (vinho), Processo relacional (vir e ser) e Alcances que indicam qualidade 

(do Norte da Argentina e vinho de altitude). A Figura 31, a seguir, demonstra essa organização 

das relações lexicais nucleares.  
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Figura 31 – Relações nucleares T01 – vinho argentino (Excerto 02) 

 
Fonte: Corpus da pesquisa. 

 

O trecho do T01 – vinho argentino, transcrito no Excerto 02 e ilustrado na Figura 31, é 

uma amostra representativa do padrão semântico de realização das figuras de ser nessa instância 

do gênero degustação profissional de vinho. Além desse tipo de figuras, a degustação do 

Amalaya Malbec se realiza com figuras de fazer e de sentir.  

 As figuras de fazer estão realizadas linguisticamente por Processos materiais no T01 – 

vinho argentino e são a opção dos enólogos para: saudar o ouvinte da degustação (Le damos 

hoy la bienvenida), indicar pratos que harmonizam com o produto (Recomendamos las tres 

variaciones alrededor del bife de chorizo) e despedir-se do público (Damos muchísimas gracias 

a todos por habernos seguido). Em outros momentos do texto, essas figuras são associadas às 

de ser para indicar a influência de ingredientes e ou peculiaridades de produção nas 

características do Malbec Amalaya (Es um vino Malbec + la Tannat y la Syrah que aportan a 

la Malbec aromados especiados florales). As figuras de sentir, por sua vez, são realizadas por 

processos mentais e escolhidas para relatar as percepções olfativas e gustativas dos falantes 

sobre o vinho (En nariz, tenemos frutos muy abundantes que se expresan mucho e En boca, 

tenemos um cuerpo medio, fresco...) (cf. Apêndice C).  

 O estudo das relações de nuclearidade do T01 – vinho argentino pode ainda ser 

relacionado à análise da taxonomia dessa instância. Martin e Rose (2007) explicam que a 

associação entre essas duas perspectivas permite rastrear a relação entre as Entidades centrais 

e os elementos nucleares, marginais e periféricos que as qualificam ao longo do texto. Na Figura 

32, a seguir, representa-se esse rastreamento de uma cadeia léxica para vinho e outra cadeia 

para as suas partes. Nessa representação, estão enfocadas as relações taxonômicas de 

composição e de classificação devido a sua predominância no sistema de IDEAÇÃO desse texto 

(cf. Quadro 11 e Apêndice 7). Desse modo, a taxonomia é apresentada verticalmente e 

relacionada horizontalmente às relações nucleares por meio do sinal “=” para central, “+” para 
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nuclear e “x” para marginal e periférico. Essa notação também é utilizada na explicação que 

segue a Figura 32 e nos demais exemplos de nuclearidade trazidos nessa discussão de dados.  

 

Figura 32 – Relações taxonômicas e nucleares do T01 – vinho argentino 

 
Fonte: Corpus de pesquisa. 

  

Na Figura 32, são visualizados os padrões semânticos de organização taxonômica e 

nuclear do T01 – vinho argentino, associados aos recursos léxico-gramaticais que os realizam. 

A Entidade vinho é um hiperônimo e as coclasses que a seguem estabelecem relações de “tipos 

de...”, isto é, classificam-na. Por exemplo, apresentar o produto como integrante do canal 

Caudalia Wine box de abril de 2017, nomeá-lo como Amalaya e dar-lhe o atributo de vino de 

altura constrói com o leitor a identidade desse artefato a partir de suas características. Nessas 

relações taxonômicas, os elementos que compõem o núcleo desses hipônimos atribuem ao 
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vinho Amalaya uma zona vitivinícola de origem (+ Norte de Argentina, Los vinhedos e Zona 

de Altitud) e informam como esse aspecto geográfico influencia na sua coloração (+ vinos de 

color intenso). É possível depreender da análise dessa cadeia lexical que o falante foca em 

apresentar o produto, descrevê-lo e explicar como seu local de produção influencia nas suas 

propriedades visuais. Uma simplificação das relações de classificação do vinho poderia ser 

identificada por: vino + de altura + color rojo intenso x al norte de Argentina.  

 A construção da Entidade vinho é realizada no texto também por composição. Nessas 

relações lexicais, são informados os ingredientes que compõe o vinho Amalaya: sua uva 

principal (= Malbec), e as outras variedades que são mescladas a ela (= Tannat e Syrah). Os 

itens que são nucleares nessa estrutura taxonômica informam as percepções olfativas (+ Aromas 

especiados, frutos muy abundantes, + frutos rojos, fresa, frambuesa, arándanos) e gustativas 

(+ estructura técnica fuerte, frutos blancos y negros, abundancia) obtidas pelo enólogo na 

experiência de degustação do produto. Os recursos linguísticos periféricos são mobilizados para 

assinalar a intensidade da percepção sobre as notas frutais (x muy maduros) e indicar qual o 

órgão está sendo utilizado para analisar sensorialmente o vinho (x en boca, la nariz). O relato 

sobre os componentes, portanto, está centrado em descrever as percepções da degustação ao 

falante. Uma simplificação das relações de nuclearidade do sistema semântico de composição 

pode ser traduzida na notação: parte + percepção organoléptica x órgão utilizado x intensidade 

da impressão.  

 As relações taxonômicas e nucleares são organizadas em uma sequência de atividades, 

esperadas para um campo (MARTIN, 1992; MARTIN; ROSE, 2008). A associação dessas 

perspectivas permite entender quais são os papeis desempenhados pela Entidade vinho e pelos 

elementos que a caracterizam na sequência de eventos do texto. Além disso, possibilita observar 

qual tipo de figura predomina no T01 – vinho argentino e como a associação dessas atividades 

indica distintas partes do texto.  

 O estudo da nuclearidade associada ao rastreamento da sequência de atividades do T01 

– vinho argentino indicou que suas figuras predominantes são de ser/ter seguidas pelas de fazer 

e, em menor número, pelas de sentir. Conforme ilustrado no decorrer da análise nesta seção, os 

eventos desse texto se organizam e combinam para contextualizar sobre o assunto do vídeo, 

descrever e avaliar o vinho e se despedir do público. Desse modo, o enólogo primeiro apresenta 

o produto que será descrito na degustação e depois recorre a figuras de ser para descrever sua 

zona vitícola, sua composição e particularidades da vinícola que o produz.  Nessas sequências, 

a Entidade vinho é o Meio cujas características são apontadas através de Alcances que indicam 

qualidade ou possessão. Observa-se, entretanto, que o enólogo associa os Processos relacionais 
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aos materiais nessa sequência de atividades, ou seja, figuras de ser a figuras fazer com o objetivo 

de indicar como a composição e a vinícola produtora influenciaram no perfil sensorial do 

produto. Esse movimento semiótico gera a expectativa do relato das percepções organolépticas. 

No momento da degustação, dedicado à exposição dessas impressões, observa-se que os 

profissionais que apresentam a produção audiovisual mobilizam as figuras de sentir e as 

associam predominantemente as de ser. Esse padrão semântico, visualizado nas escolhas léxico-

gramaticais, demonstra seu interesse em indicar: “eu sinto sensorialmente X, porque esse vinho 

tem Y características”.  

O texto é finalizado com indicações de possíveis harmonizações gastronômicas com o 

produto e com uma despedida do público. Esses eventos, do campo prático, são representados 

por figuras do fazer realizadas por Processos materiais. A Figura 33, a seguir, sintetiza essa 

sequência de atividades e ilustra os recursos linguísticos que a realizam. Os Processos, centrais 

para definir os tipos de figuras, são destacados em negrito e coloridos segundo a sugestão de 

cores de Halliday (1994): vermelho – materiais; amarelo – relacionais; e azul – mentais. Essa 

notação se mantém na análise do T02 – vinho chileno e T03 – vinho espanhol.  

 

Figura 33 – Sequência de atividades do T01 – vinho argentino 

 
Fonte: Corpus de pesquisa. 
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O mapeamento das relações léxicas (taxonômicas, nucleares e sequências de atividades) 

do T01 – vinho argentino permitiu reconstruir como o Malbec Amalaya e os elementos 

utilizados para apresentá-lo após a sua prova se associam e constroem a experiência de 

degustação técnica desse produto. O trabalho analítico identificou, portanto, que vinho é a 

Entidade-principal dessa instância e está organizado taxonomicamente em relações de 

composição e de classificação. Além disso, constatou que sua caracterização é realizada 

predominantemente por figuras de ser/ter com Participantes nucleares de tipo Alcance que 

indicam qualidade/possessão de propriedades. Observou-se, também, que essas figuras se 

relacionam às de fazer e sentir de acordo com a etapa do relato da experiência de prova do 

vinho.  

 A análise do sistema semântico-discursivo de IDEAÇÃO mostrou também que os enólogos 

utilizam frequentemente recursos avaliativos para compartilhar sua experiência de degustação 

do vinho argentino. Devido a esse resultado, mapeou-se a coparticipação do sistema semântico-

discursivo de AVALIATIVIDADE na construção da experiência no T01 – vinho argentino.  

O olhar analítico é direcionado ao subsistema de ATITUDE – APRECIAÇÃO, situado no sistema 

semântico-discursivo da AVALIATIVIDADE, para identificar como esses falantes dividem suas 

reações e avaliações do produto com os ouvintes das degustações técnicas de vinho publicadas 

no YouTube. Martin e Rose (2007) explicam que as escolhas linguísticas utilizadas para 

apreciar esteticamente um produto estão diretamente relacionadas ao campo. O Quadro 12, a 

seguir, em vista disso, compila os elementos que constroem esse subsistema na degustação do 

Malbec Amalaya e as Entidades a que se referem no texto.  

 

Quadro 12 – subsistema de APRECIAÇÃO T01 – vinho argentino 

 

 

A 

P 

R 

E 

C 

I 

A 

Ç 

Ã 

O 

APRECIAÇÃO Positivo Negativo 

REAÇÃO 
Impacto 

Frutos: refrescan la nariz, se expresan mucho 

Taninos: presentes, se dan muy bien con… 

- 

Qualidade Taninos: bien integrados - 

COMPOSIÇÃO 

Equilíbrio 

 

Vinos de altura 

Color:  intenso, rojo, rubí, cereza brillante 

Frutos: muy abundantes, rojos, fresa, frambuesa, 

arándanos, muy maduros, abundancia, blancos y 

negros 

Notas especiadas: pimienta blanca, vainilla, toque 

dulce 

Notas florales - violeta 

- 

Complexidade 

Estructura técnica:  más fuerte 

Ensamblaje: Complejidad 

Cuerpo medio, fresco 

Cuerpo: medio, fresco, muy particular  

- 

VALORAÇÃO - - - 

Fonte: Corpus da pesquisa. 
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 O mapeamento do subsistema de APRECIAÇÃO do T01 – vinho argentino evidenciou que 

os enólogos expõem sua reação ao degustar o produto (refrescan la nariz, taninos bien 

integrados) e compartilham com o leitor suas percepções a respeito do equilíbrio (frutos muy 

abundantes) e complexidade de sua composição (estrutura técnica más fuerte) (cf. Quadro 12). 

Os recursos semântico-discursivos utilizados estão ligados à Enologia, visto que são 

empregados nomes de frutas, de especiarias, a palavra “corpo”, estrutura técnica e cor para 

avaliar o produto. Nesse contexto, esses elementos expressam a apreciação estética que o 

enólogo faz do vinho. Fora dele, esses itens perderiam esse sentido. No campo da Medicina, 

por exemplo, ao utilizar o termo “corpo”, o falante está se referindo ao ser humano e não ao 

líquido de um produto vitícola. Nesse sentido, falar que uma pessoa tem o “corpo fresco” não 

significaria avaliar a complexidade de sua composição. 

Outro aspecto que merece destaque é o fato de os falantes utilizarem apenas avaliações 

positivas. Essa peculiaridade retrata a natureza do texto. Os vinhos apresentados nas 

degustações profissionais publicadas no YouTube por clubes de assinatura de vinhos são 

aqueles que foram enviados a casa dos assinantes ou estão à venda pela empresa. Os enólogos, 

portanto, não indicariam os pontos negativos, no caso de existirem, desses produtos. Esse 

padrão semântico não se mantém, por exemplo, em concursos de vinhos, nos quais são feitas 

degustações analíticas com o objetivo de apontar suas qualidades e defeitos em comparação a 

outros exemplares para escolher qual o melhor produto. Nesse contexto, supõe-se que seriam 

realizadas avaliações negativas pelos enólogos.  

O padrão semântico-discursivo do sistema de IDEAÇÃO e de APRECIAÇÃO da degustação 

técnica do Amalaya permite afirmar que esse texto tem o propósito comunicativo de avaliar um 

produto, indicando suas características positivas. Além disso, é possível assegurar que faz parte 

do campo técnico-científico da Enologia, uma vez que utiliza recursos linguísticos 

especializados (notas, estructura técnica, color brillante, en boca, etc.).  

 

5.1.2 Análise semântico-discursiva T02 – vinho chileno  

 

A análise do T02 – vinho chileno também consiste em descrever os padrões semânticos 

de seu sistema de IDEAÇÃO (taxonomia, nuclearidade e sequência de atividades) e de 

AVALIATIVIDADE subsistema de APRECIAÇÃO. A cadeia léxica de relações taxonômicas desse texto 

se constrói predominantemente por relações lexicais de classificação (classe/coclasse), cujo 

foco é relacionar o vinho a seu nome e a características de sua constituição e composição. As 

relações de composição, segundo tipo mais utilizado, são mobilizadas para compartilhar 
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informação sobre a zona vitivinícola de produção do vinho e suas características sensoriais, 

além de estabelecer uma relação entre o produto e seus ingredientes. As sinonímias e repetições 

estão em menor número e são utilizadas como recursos para retomar as Entidades sem agregar-

lhes significados avaliativos. O Quadro 13131, a seguir, compila essa configuração do sistema 

de IDEAÇÃO, relacionando-a aos recursos semântico-discursivos que a realizam ao longo do texto.  

 

Quadro 13 – Relações taxonômicas da Entidade vinho T02 – vinho chileno  

ENTIDADE 

PRINCIPAL: 

VINHO 

 

Classificação 

Vinos, Una bodega, Errazuriz, El Errazuriz Syrah, El anfitrión, 

Max reserva, Línea de vinos, Vinos de mediana, alta gama, Un 

vino súper estimulante, muy sabroso; Vinos pinta copas, Un vino 

muy lineal, muy educado; Vinos frutados e Vinos con presencia, 

con intención de conquista. 

Composição 

Sudamérica, País del desierto de Atacama, Beto Cuevas, [de] la 

guapísima Leonor Varela y del famosísimo poeta Pablo Neruda, 

Chile, Desierto de Atacama, Océano pacífico, Cordillera de los 

Andes, La Antártida, Suelos, Un Syrah, La opacidad e El aroma. 

Sinonímia e 

repetição 

Chile, Un país, Chile, Vinos, El Syrah, Un vino, Un Syrah, Esos 

vinos, Vinos e El vino. 

Fonte: Corpus de pesquisa.  

 

 A construção das relações taxonômicas no T02 – vinho chileno inicia pela Entidade 

“Sudamérica”. A interação começa pela apresentação da zona vitivinícola do produto. Com 

isso, gera-se a expectativa de cadeias léxicas que construam uma descrição da região de 

produção do vinho e de sua influência nas suas características. Essa perspectiva se confirma nas 

relações de Classe/coclasse e Parte/coparte do sistema de IDEAÇÃO desse texto (cf. Apêndice H). 

Os itens que realizam a sua classificação se concentram em produzir uma imagem do Max 

Reserva, por isso, apresentam-no (vino – El Errazuriz Syrah – El anfitrión -Max reserva – Línea 

de vinos) e o qualificam (Vinos de mediana, alta gama, un vino super estimulante, vinos pinta 

copas, un vino muy lineal, muy educado, etc.). As relações de composição, que antecedem o 

movimento classificatório, apresentam a zona geográfica (Parte – Sudamérica) e suas 

particularidades através de copartes cujo propósito é indicar o país de plantio do produto e 

descrever as suas peculiaridades naturais (País del desierto de Atacama, Chile, Desierto de 

Atacama, Océano pacífico, Cordillera de los Andes, la Antártida e Suelos). Por fim, os 

sinônimos (Chile, un país, un vino) e as repetições do texto sobre o Max Reserva Errazuriz 

(Chile, vinos, un Syrah) seguem o padrão da degustação do vinho argentino e são utilizados 

para retomar entidades sem lhes agregar significados avaliativos.  

 
131 A versão do Quadro 13 na vertical com as Entidades organizadas por ordem de utilização e posição sistêmica 

(classe, coclasse/parte, coparte) pode ser consultada no Apêndice H.  
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 O mapeamento das relações de nuclearidade do T02 – vinho chileno possibilitou 

identificar uma forte presença de figuras de ser/ter realizadas por Processos relacionais 

identificativos e atributivos na análise do vinho Max Reserva, assim como ocorreu na 

degustação do Amalaya. No texto sobre o vinho chileno, a Entidade principal é o vinho 

relacionado a Alcances-entidades que indicam seu nome e suas características sensoriais ([los 

vinos] Son los vinos pinta copas, cf. Apêndice A). A degustação técnica do produto chileno 

utilizou esse tipo de figuras acompanhadas frequentemente por figuras de fazer. A Figura 34, 

abaixo, ilustra esse padrão de realização.    

 

Figura 34 – Relações nucleares T02 – vinho chileno 

 
Fonte: Corpus da pesquisa. 

 

 

 Os exemplos das figuras de fazer relatam as percepções sensoriais olfativas de prova do 

Max Reserva. Nessa configuração nuclear, é possível observar que os falantes optam por 

humanizar a Entidade vinho em algumas passagens do texto. Desse modo, o Max Reserva 

Errazuriz além de ser o Participante principal do processo (Meio) é o responsável por marcar o 

paladar e embelezar os sentidos de quem o experimenta (va a marcar una línea..., va a 

embelecer tus sentidos). Os Participantes Alcances, diante disso, não são mais do tipo 

qualidade, como no T01 – vinho argentino, mas sim da categoria Entidade. Esse padrão 

semântico de nuclearidade revela um esforço dos produtores do texto por se mostrarem neutros 

em relação a sua avaliação, ou seja, atribuir ao vinho a responsabilidade pelas percepções 

sensórias que lhe atribuem em sua degustação.  

 O estudo combinado das relações de nuclearidade e da taxonomia do T02 – vinho 

chileno identificou o modo como esse texto associa suas Entidades centrais a elementos 

nucleares, marginais e periféricos para compartilhar sua interpretação da experiência de 

degustação. Na Figura 35, apresenta-se o mapeamento dessas conexões. Do mesmo modo que 

no T01 – vinho argentino, dá-se destaque às relações de classificação e de composição na cadeia 
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léxica, uma vez que também preponderam no sistema de IDEAÇÃO da degustação do Max Reserva 

chileno.  

 

Figura 35 – Relações taxonômicas e nucleares do T02 – vinho chileno 

 
Fonte: Corpus da pesquisa.  

 

Os padrões semânticos de organização taxonômica e nuclear do T02 – vinho chileno e 

os principais recursos linguísticos que o realiza são apresentados na Figura 35. Nas relações 

léxicas de classificação, a classe Vinho é um hiperônimo que tem sua imagem criada por 

relações de “tipos de...” através de suas coclasses. Desse modo, apresentar essa Entidade como 

El Errazuriz Syrah, nomeá-la como Max Reserva, relatar que se constitui como Vinos de 
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Mediana, Alta gama e avaliá-la como Un vino súper estimulante, un vino pinta copas, un vino 

muy lineal faz que essa cadeia léxica construa a sua identidade a partir das características 

identificadas pelos enólogos. Os recursos semântico-discursivos que integram o núcleo desses 

hipônimos informam como as percepções sensoriais se ligam às classificações realizadas (+ 

color violeta; + fruta, perseverancia, presencia). Já os seus Participantes periféricos indicam a 

região geográfica de sua produção (x la región del Valle del Aconcagua) e os órgãos utilizados 

para classificar o vinho como estimulante e saboroso (x en nariz, em boca). Essa Classe ainda 

se relaciona nuclearmente com outra: Una bodega (cf. Figura 35). Tal associação é utilizada 

pelo falante para descrever as características da vinícola produtora e enfatizar sua tradição na 

produção de vinhos. Deduz-se que são ressaltadas as qualidades do produto devido à história 

de seu fabricante. Uma simplificação possível das relações de classificação nesse texto seria: 

vino + Errarzuriz Syrah + apreciação estética e/ou características organolépticas x la región del 

valle del Aconcagua x en boca/en nariz.  

A construção da Entidade vinho também é realizada por composição no T02 – vinho 

chileno. Nesse texto, é possível perceber que os enólogos dão destaque à região vitivinícola de 

produção do produto. Isso se mostra na cadeia léxica iniciada pela Entidade Sudamérica, a qual 

é seguida por copartes que indicam o país de plantio (País del desierto de Atacama, Beto 

Cuevas...) e particularidades de seus espaços geográficos (Desierto del Atacama, Océano 

Pacífico, Cordillera de los Andes, La Antártida). Do ponto de vista da nuclearidade, esses 

elementos têm seus núcleos compostos por elementos naturais (+ fuego, agua, hielo), cujo 

objetivo é explicar a origem dos atributos indicados pelos enólogos na cadeia léxica de 

classificação da Entidade principal (o vinho). A composição ainda aponta o tipo de uva do 

produto (= Un Syrah) e algumas de suas propriedades organolépticas (= la opacidade e aroma). 

Os itens léxicos nucleares nessa estrutura taxonômica informam as percepções olfativas (+ 

chocolate, coco, vainilla, condimento). Já os periféricos apontam para características da 

produção (x barrica roble francés, 12 meses) e o órgão utilizado para analisar o sabor do vinho 

(x en boca). A cadeia léxica de composição da Entidade vinho, portanto, está focada em 

descrever o país produtor do Max Reserva Errazuriz, indicar a uva que o compõe e algumas das 

percepções de degustação do falante. Uma simplificação dessas relações nucleares pode ser 

traduzida na notação: região produtora/característica sensorial (Parte) + característica natural/ 

percepção organoléptica (Coparte) x característica de produção/órgão utilizado.  

A análise da sequência de atividades do T02 – vinho chileno, que organiza suas relações 

nucleares e taxonômicas, confirmou a predominância das figuras de ser seguidas pelas de fazer. 

Além disso, mostrou um número pequeno de figuras de sentir. Como resultado, observou-se 
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que os eventos desse texto se organizam e coordenam para contextualizar sobre o assunto do 

vídeo, descrever e avaliar o vinho e indicar uma despedida do público. Há, portanto, um padrão 

semântico da sequência de atividades similar ao do T01 – vinho argentino. A diferença 

observada, segundo já se apontou na discussão sobre a nuclearidade desse texto, é a frequente 

associação das figuras de ser/ter às de fazer, o que aponta para uma tentativa de neutralidade 

do falante. A Figura 36 resume essa sequência de atividades com exemplos dos recursos 

linguísticos que a realizam.  

 

Figura 36 – Sequência de atividades T02 – vinho chileno 

 
Fonte: Corpus de pesquisa. 

 

O mapeamento das relações léxicas do T02 – vinho chileno possibilitou reconstituir 

como a experiência de prova do Max Reserva Errazuriz é compartilhada no decorrer da 



159 

 

degustação técnica desse produto e compará-la à realização do T01 – vinho argentino. Do ponto 

de vista das relações taxonômicas, a Entidade-principal é o vinho nos dois textos e ambos 

utilizam, principalmente, a classificação para relacioná-lo ao seu nome e características. Há, 

entretanto, uma diferença na construção das cadeias lexicais de composição, visto que o T01 

utiliza as associações entre Parte/Coparte para descrever os ingredientes que compõe o Malbec 

Amalaya e as percepções organolépticas do enólogo, e, por sua vez, o T02 enfatiza a região 

geográfica e a vinícola produtora do Max Reserva chileno nessa cadeia. Além disso, inicia a 

construção da imagem dessa Entidade por essas informações (Sudamérica, país del desierto de 

Atacama, Océano Pacífico, etc.). Os especialistas, portanto, primeiro destacam as 

características da zona de sua produção e da vinícola que o comercializa para analisar o vinho 

a partir dessas especificidades. Essa distinção em relação à experiência de prova do produto 

argentino revela uma mudança de enfoque do enunciador de um texto para o outro.  

A análise das relações de nuclearidade e da sequência de atividades do T02 – vinho 

chileno revelou semelhanças e diferenças em relação ao primeiro texto analisado do mesmo 

modo que ocorreu nas relações taxonômicas. Tanto o T01 – vinho argentino, quanto a 

degustação do produto do Chile concretizam a experiência de degustação predominantemente 

com figuras de ser/ter realizadas por Processos relacionais vinculados a Alcances-qualidade. Já 

no T02, identificou-se a frequente associação dessas figuras de fazer realizadas por Processos 

materiais combinados com Alcances-entidade. Essa característica foi observada, inclusive, no 

relato das percepções sensoriais do falante. Devido a essa configuração, as sensações do 

enólogo ao provar o vinho são realizadas como ações do produto ao invés de serem atribuídas 

às percepções psicofísicas (figuras de sentir) do especialista como ocorre no T01. Essa 

especificidade do padrão semântico de nuclearidade do segundo texto evidenciou uma 

humanização da Entidade Vinho Max Reserva e um movimento do enólogo para neutralizar 

suas avaliações. Isso não foi identificado na degustação do produto argentino.  

A análise das relações lexicais do sistema de IDEAÇÃO do T01 – vinho argentino apontou 

que os enólogos utilizam frequentemente recursos de avaliação para partilhar sua experiência 

de degustação. Esse mesmo padrão lexical foi encontrado no estudo do T02 – vinho chileno. O 

Quadro 14, a seguir, reconstrói a coparticipação do sistema de AVALIATIVIDADE na construção da 

experiência de degustação do Max Reserva Errazuriz. Esse mapeamento também está 

direcionado ao subsistema de APRECIAÇÃO da Entidade vinho, ou seja, dedica-se a compreender 

como os falantes reagem e avaliam o produto.  
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Quadro 14 – subsistema de APRECIAÇÃO T02 – vinho chileno 

 

 

A 

P 

R 

E 

C 

I 

A 

Ç 

Ã 

O 

APRECIAÇÃO Positivo Negativo 

REAÇÃO 

Impacto 
Vino: muy sabroso, marca el paladar, embellece los 

sentidos 

- 

Qualidade 

Vino: de mediana gama, alta gama, se logra 

bastante bien, buenísimo, delicioso 

Uvas: tintas excelentes 

- 

COMPOSIÇÃO 

Equilíbrio 

La opacidad: se destaca 

Especia: sutil  

Color: muy oscuro, pinta copas, violeta 

Vino: lineal, educado 

Vino frutado: orquestra fabulosa, tostado 

Nota especial: curry dulce 

Notas: vainilla, frutas concentradas 

Aroma: destaca, chocolate, coco, condimento  

- 

Complexidade 

Color: profundidad 

Aromas: profundidad 

Sabor: profundidad, perseverante, persistente 

Vino: con presencia, con intención de conquiste  

- 

VALORAÇÃO - Vino: súper estimulante, misterioso - 

Fonte: Corpus da pesquisa. 

  

O estudo do subsistema de APRECIAÇÃO do T02 – vinho chileno confirmou o que já havia 

sido identificado na análise do texto anterior: os enólogos compartilham com os ouvintes sua 

reação ao provar o vinho (marca el paladar, embelece los sentidos, muy sabroso, delicioso) e 

suas percepções sobre o equilíbrio (Especia sutial, nota especial) e complexidade de sua 

composição (aroma, sabor e color con profundidad, vino con presencia) (cf. Quadro 14). Os 

recursos linguísticos são do campo da Enologia, como se pode observar pelos termos utilizados 

para apreciar esteticamente o Max Reserva chileno: nomes de frutas e especiarias, processos 

com significado atitudinal para expressar o impacto da degustação nos sentidos (marca el 

paladar, embellece los sentidos) e atributos como linear e educado para fazer referência à 

complexidade que assume no paladar (lineal, educado). Do mesmo modo que no T01 – vinho 

argentino, fora desse contexto, os elementos perderiam seu sentido de apreciação estética.  

 A construção do subsistema de APRECIAÇÃO no T02 – vinho chileno também é realizada 

apenas por recursos linguísticos positivos. Há apenas uma ponderação do enólogo. Essa 

graduação da avaliação ocorre quando o especialista se refere ao conjunto de características do 

vinho como de qualidade média/alta (vinos de mediana/alta gama). Ainda assim, não são 

indicados possíveis pontos negativos do produto. Essa característica também foi identificada na 

degustação do vinho argentino (cf. Quadro 12). Na análise desse texto, definiu-se que essa 

opção do falante é própria do gênero degustação profissional de vinhos, realizada pelos clubes 
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de assinaturas desse produto ou pelas empresas que os produzem. Essa hipótese se confirma 

com o resultado do mapeamento dos recursos utilizados para apreciar o Max Reserva Errazuriz.  

O padrão semântico do sistema de IDEAÇÃO e de AVALIATIVIDADE, em particular o sub-

sistema de APRECIAÇÃO da degustação técnica do Max Reserva Errazuriz, viabiliza sustentar que 

esse texto também tem o propósito comunicativo de avaliar um produto, indicando suas 

características positivas e faz parte do campo técnico-científico da Enologia.  

  

5.1.3 Análise semântico-discursivo T03 – vinho espanhol  

 

O T03 – vinho espanhol é a terceira instância da degustação técnica de vinho analisada 

para compreender como essa prática social se realiza linguisticamente. Também se mapeia, 

portanto, a seu padrão semântico de IDEAÇÃO (relações taxonômicas, nucleares e sequência de 

atividades) e AVALIATIVIDADE subsistema de APRECIAÇÃO.  

A cadeia léxica de relações taxonômicas do T03 – vinho espanhol (cf. Apêndice B) está 

construída majoritariamente a partir de relações de Classe/coclasse, seguidas pelas de 

Parte/coparte como nos dois textos analisados anteriormente. Na degustação do Cala número 

01, há três cadeias léxicas de classificação: uma destinada construir a imagem do produto, 

relacionando-a a seu nome e características; uma dedicada a formar uma ideia sobre as 

peculiaridades da vinícola que o produz e outra reservada à representação do seu dono. A 

composição, por sua vez, informa a variedade de uva do vinho, suas características 

organolépticas e de produção. Por fim, também se observou que há diferença numérica entre a 

sinonímia, a repetição e as outras duas relações diminui nesse texto. Martin e Rose (2007) 

explicam que os sinônimos e as reiterações de termos podem ser utilizados pelo falante para 

manter uma cadeia léxica simples entre as Entidades focos de construção semântica e tornar 

complexas as relações lexicais no seu entorno. Esse efetivamente é o movimento identificado 

na análise da degustação do vinho espanhol. A enóloga utiliza de sinônimos e repetições das 

Entidades e, com isso, mantém sua associação lexical simples. Isso lhe permite concentrar a 

complexidade de sua explicação nas peculiaridades de concepção de produção da vinícola que 

o elabora, bem como nos procedimentos que adota. O Quadro 15132, a seguir, esquematiza essa 

configuração do sistema semântico-discursivo de IDEAÇÃO e a relaciona aos recursos linguísticos 

que a realiza.  

 
132 A versão do Quadro 11 na vertical com as Entidades organizadas por ordem de utilização e posição sistêmica 

(classe, coclasse/parte, coparte) pode ser consultada no Apêndice 9.  
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Quadro 15 – Relações taxonômicas da Entidade vinho T03 – vinho espanhol  

ENTIDADE 

PRINCIPAL: 

VINHO 

Classificação 

Un vino; Cala número 01; Bodega Pinedo; Un vino ecológico; El 

espíritu de la bodega; Manuel; Dueño de la bodega; Consultor 

medioambiental; Los vinos tintos; Un vino muy pulido, nada tosco, 

nada agresivo; Un vino muy suavizado e muy afinado. 

Composição 

Un cubaje de tres variedades: tempranillo, Syrah y Cabernet 

Sauvignon; La tierra de sus padres; Las viñas; Suelos; Hectáreas de 

viñedos; Parcelas; El aroma; Fruta fermentada; Caramelos de violeta 

e La etiqueta. 

Sinonímia e 

repetição 

Una bodega; La tierra; Vinos; El vino; El vino; Bodega Pinedo; El 

vino; Cala número 01; El vino; El vino; Los vinos tintos; El aroma; 

Un aroma; El vino e Un vino. 

Fonte: Corpus de pesquisa. 

 

 A taxonomia do T03 – vinho espanhol começa com a Classe “Un vino”. As Entidades 

que a seguem apresentam o seu nome (Coclasse – Cala número 01), as uvas que a compõem 

(Parte – Un cubaje de tres variedades: tempranillo, Syrah y Cabernet Sauvignon) e já informam 

ao ouvinte o seu caráter sustentável (Coclasse: un vino ecológico). Essas opções semântico-

discursivas da enóloga demonstram que seu foco é analisar tecnicamente o vinho Cala número 

01 a partir do conceito ecológico que permeia a sua produção. Essa perspectiva se cumpre no 

modo como a cadeia taxonômica se estrutura ao longo do texto, pois os itens lexicais que 

sucedem a Entidade de sua abertura identificam a vinícola produtora, o seu dono e continuam 

ressaltando a singularidade da empresa de ser rural e sustentável (Una bodega, El espíritu de la 

bodega, Manuel, Dueño de la bodega, Consultor medioambiental).  

As Classes “Bodega Pinedo” e “Manuel” geram, no ouvinte, a expectativa de que se 

construa uma representação dessas Entidades e de sua influência nas características do vinho. 

No desenvolvimento do relato sobre o dono da vinícola Pinedo, as práticas biodinâmicas que a 

empresa segue, o modo como se planta a uva, trata-se o solo e se espera o tempo natural de 

fermentação do produto são associados, através de relações de composição, à formação do 

proprietário em consultoria ambiental. Há, portanto, uma cadeia léxica de organização 

composicional que proporciona informações detalhadas sobre a produção ecológica do Cala 

número 01 e sua relação com Manuel (Parte – las tierras de sus padres, Copartes: las viñas, 

suelos, hectáreas de vinhedos e parcelas). O maior número de repetições e sinônimos no texto 

sobre o vinho espanhol permitiu à enóloga centralizar a complexidade de sua explicação nos 

processos técnicos pelos quais passa o produto para ser sustentável.  

 O mapeamento das relações de nuclearidade do T03 – vinho espanhol indicou a 

predominância de figuras de ser/ter com Entidades associadas a Alcances que indicam seu 

nome, ingredientes e características sensoriais. Nesse ponto, portanto, não difere dos textos 

analisados anteriormente (T01 – vinho argentino e T02 – vinho chileno). Observou-se, no 
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entanto, uma particularidade em relação às demais análises (cf. subseções 5.1.1 e 5.1.2). Há, no 

T03, a predominância de figuras de fazer no excerto que trata sobre os procedimentos de 

produção do produto. A Figura 37, abaixo, demonstra esse padrão semântico-discursivo de 

realização.  

 

Figura 37 – Relações nucleares T03 – vinho espanhol 

 
Fonte: Corpus de pesquisa. 

 

 Os exemplos das figuras de fazer foram retirados do excerto do T03 – vinho espanhol 

no qual a enóloga explica os procedimentos de produção do vinho Cala número 01 e da vinícola 

Pinedo. Nessas orações, observa-se que o núcleo é composto por Participantes-Meios que se 

referem à empresa (los dueños de la bodega), às suas terras de plantio (los cincuenta y tantas 

hectáreas de viñedos) e ao produto (el vino). Além desses elementos, também é constituído por 

Alcances que indicam procedimentos sustentáveis de produção da empresa: há um estudo do 

solo, uma divisão em parcelas menores para aproveitar ao máximo os recursos naturais e um 

respeito ao tempo natural de fermentação da uva (Alcances: un estudio.., 43 o 44 parcelas... e 

su tiempo para..., cf. Figura 37). Logo, identifica-se a preocupação da especialista em explicar 

para o seu interlocutor como a vinícola atua na produção do vinho para que se compreenda a 

influência dessa postura ecológica em suas características.  

 O estudo das relações nucleares do T03 – vinho espanhol associado à análise da sua 

taxonomia permitiu rastrear como essa instância concatena suas Entidades centrais e as demais 

que a qualificam ao longo do texto. Esse estudo possibilitou compreender o efeito do uso mais 

estendido de sinonímias e repetições na construção da experiência de degustação do vinho Cala 

número 01. A Figura 38 representa esse rastreamento.  
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Figura 38 – Taxonomia e relações nucleares T03 – vinho espanhol  

 
Fonte: Corpus de pesquisa. 

 

 A Figura 37, organizada a partir das relações de classificação e composição do T03 – 

vinho espanhol, permite constatar que a construção das relações taxonômicas de 

Classe/coclasse desse texto se arquiteta a partir da Entidade vinho – hiperônimo e das coclasses 

que a seguem. Nesse sentido, essa Entidade está construída da mesma maneira que nos textos 

anteriormente analisados. Convém, ainda, destacar que a cadeia léxica de vinho é menos 

extensa que as anteriormente analisadas devido ao maior uso de sinônimos e repetições por 

parte da enóloga (cf. Quadro 15). Essa configuração lhe permitiu associar o vinho nuclearmente 

a elementos que indicam seu conceito de produção (Concepto ecológico, desarrollo y 

maturación naturales) e a itens que indicam suas características sensoriais (perfectamente 

redondeado). Além disso, essa cadeia descreve uma Parte do produto – a etiqueta – e a relaciona 

a seu aspecto (+ diseño divertido, muy desenfadado) e aos valores e visão de sua empresa 

produtora e do seu dono (x muy en el estilo de lo que Manuel hace en su bodega).  

A explicação da influência dos norteadores estratégicos da Vinícola Pinedo nas 

características do vinho Cala número 01 é construída por meio de outras duas cadeias de 

Classes: Bodega Pinedo e Martin. A primeira apresenta a concepção da empresa. Devido a isso, 

a Coclasse que a integra menciona o espírito da vinícola (El espírito de la bodega) e os 

elementos que se ligam nuclearmente às suas Entidades indicam suas práticas sustentáveis de 

produção (+ práticas biodinámicas e rural y social sostenible). A segunda pormenoriza o relato 
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dessas ações ecológicas por meio de uma associação nuclear com a cadeia de Parte/coparte 

iniciada pela Entidade “La tierra de sus padres”. Nessa relação de composição, são 

apresentadas informações sobre o solo e sobre os procedimentos de plantio. Por exemplo, a 

coparte Hectáreas de viñeros forma seu núcleo com a ação realizada nessa porção de solo 

(“dividir”) e enriquece essa informação ao relatar as circunstâncias em que foi efetivada “en 43 

as 44 parcelas” (cf. Figura 38). As relações de classificação e composição desse texto, portanto, 

são mais interdependentes do que as do T01 – vinho argentino e T02 – vinho chileno. Essa 

singularidade se deve à complexificação que ocorre ao redor das cadeias léxicas da degustação 

do produto espanhol para que se construa o relato técnico dos procedimentos ecológicos que 

caracterizam sua elaboração.  

 A análise da sequência de atividades do T03 – vinho espanhol, na qual estão dispostas 

as relações taxonômicas e nucleares dessa experiência, constatou a predominância de figuras 

de ser/ter seguidas pelas de fazer e, em menor número, pelas de sentir. A enóloga contextualiza 

a ação do vídeo com figuras de fazer (quiero hablar) e apresenta o produto, sua composição de 

uvas e sua vinícola produtora com figuras de ser (se llama Cala número 01, es de bodega 

Pinedo, es um cubaje de tres variedades). No relato dos procedimentos de produção, mais uma 

vez, concentra-se nas ações (parcelar la tierrta, hacer un estudio de suelos...). Já no excerto 

que compartilha suas percepções sensoriais, volta a relacionar o produto às suas qualidades (es 

un vino muy suavizado, no tiene para nada esa sensación de un tanino como muy agressivo). 

A interação é finalizada com indicações de harmonização. Nesse momento, preponderam as 

figuras de ser/ter associadas as de sentir, através das quais a profissional indica comidas para 

combinar com o vinho e o avalia esteticamente. A sequência de atividades dessa instância é 

bastante similar àquela encontrada no T01 – vinho argentino com exceção das realizações do 

relato de plantio e da harmonização (cf. Figura 31).  

 O mapeamento das relações léxicas do T03 – vinho espanhol levou à reconstrução do 

sistema semântico-discursivo de IDEAÇÃO que construiu a experiência de degustação do vinho 

Cala número 01. Além disso, permitiu observá-la em relação ao T01 – vinho argentino e T02 

– vinho chileno. O estudo da taxonomia mostrou que se manteve, segundo já haviam indicado 

as análises anteriores, o vinho como a Entidade-principal do texto. Além disso, esse elemento 

seguiu sendo apresentado principalmente por relações de composição e de classificação. Na 

degustação do vinho espanhol, entretanto, observou-se um maior número de sinonímias e 

repetições devido ao enfoque em explicar procedimentos técnicos do plantio e fabricação do 

produto. O padrão semântico de nuclearidade é de predominância de figuras de ser/ter e de 

fazer. Sustentou-se, destarte, o que havia sido encontrado anteriormente (cf. subseções 5.1.1 e 
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51.2) A sequência de atividades, por sua vez, demonstrou que efetivamente essas figuras estão 

encadeadas para contextualizar o assunto do vídeo, descrever e avaliar o vinho e se despedir do 

público.  

 A análise do sistema semântico-discursivo de IDEAÇÃO também é interligada ao estudo 

do sistema de AVALIATIVIDADE focado no subsistema de APRECIAÇÃO. Essa análise combinada se 

deve ao padrão de forte presença de recursos de avaliação observado nas degustações técnicas 

(T01 – vinho argentino e T02 – vinho espanhol). O Quadro 16 compila os recursos que realizam 

esse subsistema no T03 – vinho espanhol.  

 

Quadro 16 – Subsistema de APRECIAÇÃO T03 – vinho espanhol 

 

 

A 

P 

R 

E 

C 

I 

A 

Ç 

Ã 

O 

APRECIAÇÃO Positivo Negativo 

REAÇÃO 

Impacto - - 

Qualidade 

Vino: ecológico, tintos nuevo, 

muy pulido, riquísimo 

Bodega: rural, social, 

sostenible 

- 

COMPOSIÇÃO 

Equilíbrio 

 

Oxigenación: micro, muy muy 

lenta 

 

Clarificar/ afinar: de una 

manera natura 

 

El aroma: más puro, fruta 

fermentada, muy afrutado, 

muy fresco, caramelos de 

violeta 

 

Vino: nada agresivo, muy 

suavizado, muy afinado, 

perfectamente redondeado 

Filtraciones: muy 

agresivas 

 

Clasificaciones: muy 

bestias 

 

Estabilizaciones: muy 

largas, muy potentes 

 

Tanino: muy 

agresivo, muy verde 

 

Complexidade Vino: nada tosco - 

VALORAÇÃO - Vino: me encanta, me gusta - 

Fonte: Corpus de pesquisa. 

 

A análise do subsistema de APRECIAÇÃO do T03 – vinho espanhol mostra que a enóloga 

compartilha sua reação ao provar o vinho (Vino: muy pulido), avalia o equilíbrio e 

complexidade de sua composição (El aroma: más puro, Vino: nada tosco) e valora-o 

positivamente (me encanta, me gusta) (cf. Quadro 15). Para fazê-lo, escolhe termos 

relacionados ao campo da Enologia: atributos como muy pulido, fruta fermentada, caramelos 

de violeta assumem o sentido de apreciação estética de um produto alimentar nesse contexto. 

O subsistema de APRECIAÇÃO do vinho Cala número 01, contudo, apresenta dois aspectos não 

encontrados anteriormente (cf. Quadros 12 e 14). Primeiro, nota-se uma ampla presença de 

recursos de avaliação para os processos de produção do vinho (oxigenación, clarificar/afinar, 

filtraciones, clasificaciones, estabilizaciones). Isso demonstra a importância que a profissional 
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dá a esses procedimentos na sua avaliação técnica. Além disso, mostra que o vinho é apreciado 

a partir da concepção ecologicamente sustentável sob o qual é produzido. Desse modo, a sua 

ampla avaliação positiva é, por extensão, uma indicação de qualidades do Cala número 01. 

Segundo, há a presença de apreciações negativas. Esses recursos avaliativos, todavia, são 

mobilizados pela falante para enfatizar as qualidades do vinho espanhol, uma vez que a vinícola 

que o produz não adota essas práticas nocivas (filtraciones agresivas, clasificaciones muy 

bestias, estabilizaciones muy largas). A opção por essa forma de plantio e fermentação gera, 

segundo indica a especialista, um vinho com qualidade, equilíbrio e complexidade positivos. 

Isso a leva a finalizar sua degustação com a valoração direta do produto (me gusta, me encanta). 

Assim, o não apontamento de pontos negativos dos vinhos – típico dessa prática social – 

permanece como nas análises anteriores (cf. Quadro 12 e Quadro 14).  

O padrão semântico-discursivo do sistema de IDEAÇÃO e do subsistema de APRECIAÇÃO do 

T01 – vinho argentino, do T02 – vinho chileno e do T03 – vinho espanhol permite afirmar que 

a degustação técnica de vinho tem o propósito social de avaliar um produto.  

 

5.2 O REGISTRO DAS DEGUSTAÇÕES TÉCNICAS DE VINHO  

 

 As pessoas estão sempre tratando sobre algum assunto (campo) com um interlocutor 

(relação) por meio de um texto coerente (modo) quando interagem (cf. subseção 2.2.1). Em 

razão disso, após a descrição do propósito social da degustação técnica de vinho, analisa-se o 

registro dos textos T01 – vinho argentino, T02 – vinho chileno e T03 – vinho espanhol. Esse 

estrato contextual conotativo relaciona os elementos linguísticos à prática social que 

instanciam. Descrevo, portanto, as variáveis campo, relação e modo desses exemplares para 

descobrir como os falantes mobilizam a língua para falar sobre vinhos quando estão inseridos 

no campo técnico-científico da Viticultura e Enologia.  

A análise da variável campo permite identificar a natureza da ação social, isto é, sobre 

o que se está falando. Esse reconhecimento do tópico da interação pode ser feito através do 

estudo dos significados ideacionais que são escolhidos para realizar o assunto (MARTIN, 1992; 

2009; EGGINS, 1999; 2003; 2004). Nos três textos analisados, o padrão de escolha desse 

aspecto aponta para a predominância de termos relacionados à apresentação e à avaliação de 

um vinho. Essa característica confirma a descrição semântico-discursiva já discutida 

previamente na análise de dados (cf. seção 5.1).  O Quadro 17 apresenta exemplos que ilustram 

essa afirmação.  
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Quadro 17 – Campo das degustações técnicas de vinho 
T01 

vinho 

argentino 

Pascoal: ¡Hola, amigos caudalistas! 

Sebastián: ¡Hola, buenos días! 

Pascoal: Le damos hoy la bienvenida en el restaurante La Cabrera, en Lima, y les vamos a 

presentar este vino de la Caudalia Wine Box del mes de abril de 2017. 

Es un Malbec que se llama Amalaya, que hemos elegido, porque este mes se festeja el día 

internacional del Malbec, entonces, Sebastián preséntanos este vino. 

T02 

vinho 

chileno 

Julio: Es claro, lo acaba de leer. Justamente, el Shyrah va a ser el anfitrión de nuestro encuentro, 

espero que lo desfrutemos juntos. Max reserva significa una línea de vinos que ha demostrado 

puerto de arce con los vinos de mediana alta gama. El Shyrah se logra bastante, bastante bien 

en esa zona. Me refiero a una región que se dedica a hacer excelentes uvas tintas, la región del 

valle de Aconcagua.  

T03 

vinho 

espanhol 

El aroma es lo más puro. Es realmente el aroma de la fruta fermentada, porque no hay ningún 

elemento externo (no hay barrica ni nada raro), entonces, hay un aroma muy afrutado, muy 

fresco, quizás a mí me recuerda a los caramelos de violeta.  

Fonte: Corpus da pesquisa. 

 

O Quadro 17 exibe fragmentos dos textos em análise a fim de ilustrar a maneira como 

o campo dessa prática social comumente se concretiza na interação. Para isso, foram destacados 

alguns itens lexicais que permitem observar essa materialização, seguindo a perspectiva de 

Martin (2009), para quem a variável contextual é realizada através de escolhas linguísticas mais 

prováveis que outras. Por exemplo, a possibilidade de que termos como “professor”, “aluno”, 

“tarefa”, “prova” e “escola” sejam utilizados em uma aula é maior do que no gênero resenha, 

história, relatório, ou mesmo, na degustação de vinho. Nesse sentido, o linguista ainda 

acrescenta que a consequência dessa máxima é que uma série de palavras aciona uma categoria 

de campo em nossa cabeça. Em vista disso, os vocábulos em negrito “vino”, “Malbec”, 

“Shyrah”, “Max reserva”, “mediana, alta gama”, “uvas tintas”, “aroma”, “afrutado”, “fresco” 

e “caramelos de violeta” são indícios do tópico dos textos: o vinho e suas características 

(EGGINS, 1999). Os itens “Malbec”, “Shyrah”, “Amalaya” e “Max reserva” ainda informam 

o produto avaliado na degustação. Outrossim, observa-se a presença de Processos relacionais, 

sinalizados com o sublinhado no Quadro 17, os quais indicam a construção de uma vinculação 

entre o vinho e as qualidades que lhe são outorgadas nessas produções. Nesse sentido, o enólogo 

identifica ([o vinho] se llama Amalaya; el Shyrah va a ser el anfitrión) ou atribui uma qualidade 

ao produto ao longo das degustações (Es um Malbec; El aroma es lo más puro; hay un aroma 

frutado). 

A identificação e a qualificação são realizadas por meio de termos técnicos dentre outras 

opções lexicais disponíveis no sistema da língua espanhola para materializá-las. Os 

degustadores poderiam ter classificado o vinho como bom, ruim, forte, suave ou seco, por 

exemplo. Optaram, entretanto, por qualificá-lo a partir de sua variedade de uva (Malbec, 

Shyrah), dos traços sensoriais encontrados em seu aroma (puro, afrutado, fresco) e referir-se 

ao seu valor com o termo gama. Esse léxico revela que os participantes da interação possuem 
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conhecimento técnico sobre o produto. Com base nessas características linguístico-discursivas, 

é possível afirmar que o campo desses textos se associa, no estrato semântico, à avaliação 

profissional de um vinho, visto que assume como próprias um número de opções linguísticas 

técnicas da área de Viticultura e Enologia, e isso permite reconhecer essa atividade como 

pertencente à nossa cultura por mais que não se conheça ou nunca se tenha participado dessa 

prática social (MARTIN, 2009b).  

O estudo da variável relação permite identificar quais as posições de poder (status) e de 

contato assumidas pelos falantes em relação ao seu interlocutor na produção do discurso 

(MARTIN, 1992; 2019; EGGINS, 1999; 2004). O reconhecimento dessa relação pode ser 

alcançado pela análise dos padrões de significados interpessoais. Nos três textos examinados, 

há o predomínio da função afirmativa em sua forma declarativa. Esse resultado é ilustrado no 

Quadro 18:  

 
Quadro 18 – Papel das degustações técnicas de vinho 

T01 

vinho argentino 

Pascoal: ¡Hola, amigos caudalistas! 

Sebastián: ¡Hola, buenos días! 

Pascoal: Le damos hoy la bienvenida en el restaurante La Cabrera, en Lima, y les vamos a 

presentar este vino de la Caudalia Wine Box del mes de abril de 2017. 

Es un Malbec que se llama Amalaya, que hemos elegido, porque este mes se festeja el día 

internacional del Malbec, entonces, Sebastián preséntanos este vino. 

T02 

vinho chileno 

Julio: Es claro, lo acaba de leer. Justamente, el Shyrah va a ser el anfitrión de nuestro 

encuentro, espero que lo desfrutemos juntos. Max reserva significa una línea de vinos que 

ha demostrado puerto de arce con los vinos de mediana alta gama. El Shyrah se logra 

bastante, bastante bien en esa zona. Me refiero a una región que se dedica a hacer excelentes 

uvas tintas, la región del valle de Aconcagua.  

T03 

vinho espanhol 

El aroma es lo más puro. Es realmente el aroma de la fruta fermentada, porque no hay 

ningún elemento externo (no hay barrica ni nada raro), entonces, hay un aroma muy 

afrutado, muy fresco, quizás a mí me recuerda a los caramelos de violeta.  

Fonte: Corpus da pesquisa. 
 

O olhar analítico, enfocado no Quadro 18, indica como se constrói a relação entre os 

participantes nas interações realizadas nos textos. Eggins (2004) afirma que os falantes 

instintivamente reconhecem que suas escolhas linguísticas devem se modificar conforme o seu 

papel em uma situação de comunicação. A linguista ainda exemplifica que é esse 

reconhecimento que nos leva a não falar com o verdureiro da mesma maneira que falamos com 

a nossa mãe. A partir dessa premissa, a análise dos textos permite afirmar que há um status 

desigual entre o produtor da degustação de vinho e o seu interlocutor em virtude de os Processos 

escolhidos pelo falante estarem predominantemente na função afirmativa: “vamos a presentar”, 

“es”, “se llama”, “va a ser”, “se logra”, “me refiero”, “es” e “me recuerda” (cf. Quadro 18 – 

elementos sublinhados). A opção do locutor por fraseados afirmativos na sua forma declarativa 

e por um vocabulário técnico (cf. Quadro 17) permite inferir que as degustações de vinho são 



170 

 

produzidas por pessoas especializadas sobre as características do produto. Esse conhecimento 

profissional apresentado nos textos demonstra a posição de autoridade dos falantes em relação 

a quem os escuta ou lê, uma vez que um indivíduo sem esse status não estaria produzindo uma 

degustação técnica. Se estivesse, entretanto, sua fala poderia ser desconsiderada ou questionada 

pelo interlocutor.   

Além do status, é possível identificar o contato mais distante entre os participantes da 

interação, visto que os apresentadores dos vídeos oferecem informação, sem exigência explícita 

de que os seus interlocutores lhe respondam. A terceira e última dimensão do papel que pode 

ser observada é o afeto (MARTIN, 1992; 2009). Esse traço é marcado no Quadro 19 pela 

expressão “amigos caudalistas” (cf. Quadro 18 – locução em negrito). Os três textos analisados 

utilizam vocábulos indicativos133 de proximidade para se dirigirem aos seus ouvintes. Isso se 

deve ao fato de que são produzidos para clientes das assinaturas de vinho (T01 – vinho argentino 

e T02 – vinho chileno) ou para seguidores do canal de avaliação de vinhos (T03 – vinho 

espanhol). Diante disso, há uma marcação de afeto, ainda que o contato entre os envolvidos na 

interação seja assíncrono e, possivelmente, os envolvidos na interação não se conheçam 

pessoalmente.  

A análise da variável modo possibilita observar qual o efeito do canal de comunicação 

escolhido na construção da dinâmica interacional do texto (MARTIN, 2009; 2019; MARTIN; 

ROSE, 2008). Essa propriedade é verificada pela análise dos padrões de significados textuais. 

Nos três textos analisados, o modo utilizado para interagir é o vídeo gravado de YouTube com 

mobilização de recursos da linguagem verbal e não verbal: as informações são verbalizadas 

(oral) e seus destaques escritos nas telas dos vídeos (escrito). Além disso, não há interação 

presencial. O Quadro 19 destaca alguns itens lexicais que permitem observar como essas 

características se realizam linguisticamente. 

 

  

 
133 No Quadro 19, apenas o T01 – vinho argentino apresenta essa estrutura, uma vez que os fragmentos 

selecionados dos demais textos são retirados de etapas que não lhe comportam. Para observar quais expressões 

esses exemplares utilizam na sua fase Boas-Vindas, cf. Apêndices A e B. 
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Quadro 19 – Modo das degustações técnicas de vinho 

T01 

vinho argentino 

Pascoal: ¡Hola, amigos caudalistas! 

Sebastián: ¡Hola, buenos días! 

Pascoal: Le damos hoy la bienvenida en el restaurante La Cabrera, en Lima, y les vamos a 

presentar este vino de la Caudalia Wine Box del mes de abril de 2017. 

Es un Malbec que se llama Amalaya, que hemos elegido, porque este mes se festeja el día 

internacional del Malbec, entonces, Sebastián preséntanos este vino. 

T02 

vinho chileno 

Julio: Es claro, lo acaba de leer. Justamente, el Shyrah va a ser el anfitrión de nuestro 

encuentro, espero que lo desfrutemos juntos. Max reserva significa una línea de vinos que 

ha demostrado puerto de arce con los vinos de mediana alta gama. El Shyrah se logra 

bastante, bastante bien en esa zona. Me refiero a una región que se dedica a hacer excelentes 

uvas tintas, la región del valle de Aconcagua.  

T03 

vinho espanhol 

El aroma es lo más puro. Es realmente el aroma de la fruta fermentada, porque no hay 

ningún elemento externo (no hay barrica ni nada raro), entonces, hay un aroma muy 

afrutado, muy fresco, quizás a mí me recuerda a los caramelos de violeta.  

Fonte: Corpus da pesquisa. 

 

O Quadro 19 reapresenta os trechos dos dois quadros anteriores, mas, desta vez, são 

destacados em negrito os itens que revelam o caráter monológico e assíncrono das degustações 

técnicas publicadas no YouTube (EGGINS, 2004). Da maneira como apontado na análise da 

variável relação, os textos se constroem na forma declarativa, pois são textos gravados e 

disponibilizados em plataformas digitais. Nesses casos, os interlocutores não interagem com os 

enólogos ao longo da avaliação do vinho; apenas podem ouvir suas avaliações. Três exemplos 

que evidenciam esse traço temporal são a indicação do lugar de que se fala (en el restaurante...), 

da variedade de vinho que será analisada (el Shyrah) e dos aromas encontrados (realmente el 

aroma de la fruta fermentada) (cf. Quadro 19, em negrito). A necessidade de dar essas 

informações indica que os outros participantes da interação não estão presentes no momento de 

produção do discurso. Por conseguinte, essas escolhas textuais são a realização típica do modo 

em textos produzidos para serem publicados em uma plataforma online: os significados são 

apresentados ao interlocutor sem possibilidade de intervenção (tipo de relação interpessoal) e 

refletem a construção da experiência do enólogo de prova do produto (tipo de organização 

experiencial).  

De posse do entendimento das possibilidades de realização contextual da degustação 

técnica de vinho, o terceiro passo foi analisar como essa prática social concretiza o propósito 

comunicativo de avaliar um produto na sua estrutura esquemática. A informação quanto ao 

potencial genérico das degustações é indispensável para construir as tarefas do CEA 

implementado com os participantes-cooperadores, uma vez que um de seus propósitos é 

desenvolver o domínio dessa prática de linguagem nesses estudantes (cf. capítulo 6).  
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5.3 A ESTRUTURA ESQUEMÁTICA DAS DEGUSTAÇÕES TÉCNICAS DE VINHO: T01 

– VINHO ARGENTINO 

 

A estrutura esquemática de um gênero discursivo desvela como comumente a 

informação é organizada e como os elementos linguísticos são mobilizados pelo falante para 

atingir seu propósito comunicativo naquela situação social. Nesse sentido, permitem reconhecer 

as etapas e as fases das degustações técnicas de vinho gravadas para serem publicadas no 

YouTube.  O estudo dos recursos semântico-discursivos de PERIODICIDADE e IDEAÇÃO dos textos 

T01 – vinho argentino, T02 – vinho chileno e T03 – vinho espanhol134 identificou que essa 

prática social se constitui de cinco etapas, e sua estrutura esquemática pode ser descrita 

linearmente como: 

 

Contextualização ^ descrição do produto ^  Avaliação ^ (harmonização)^ (despedida do 

público) 

 

 Essa fórmula ilustra os passos mínimos necessários para que uma degustação técnica de 

vinho do YouTube ocorra, uma vez que tais passos organizam o fluxo da informação. Cada 

uma das etapas de realização do gênero discursivo cumpre uma função na construção do 

sentido. No Quadro 20, a seguir, são identificadas as etapas e resumida sua função na estrutura 

textual:  

 

Quadro 20 – Etapas da degustação técnica de vinho 
 ETAPA FUNÇÃO 

Degustação 

técnica de 

vinho 

Contextualização 

Apresentar o contexto em que ocorre a degustação técnica (identidade do 

avaliador, nome e variedade do produto analisado e motivo de sua 

escolha). 

Descrição do 

produto 

Explicar as características do vinho (variedade da uva, zona vitivinícola 

e vinícola produtora). 

Avaliação Avaliar o vinho de acordo com suas características (análise sensorial). 

Harmonização 

(opcional) 

Indicar possibilidades de maridagem do vinho.  

Despedida do 

público 

(opcional) 

Despedir-se dos seus interlocutores.  

Fonte: Elaborado pela autora.  

  

Nas etapas dos gêneros, podem ocorrer subdivisões internas em termos de foco a um ou 

a outro aspecto da informação. Martin e Rose (2007/2008) explicam que essas diferentes 

mensagens que compõe as etapas são as fases. Os linguistas ainda chamam a atenção para o seu 

 
134 Para definir o padrão do potencial da estrutura genérica dos textos, foram previamente analisados seis textos; 

no entanto, dada a sua recorrência, são trazidos para a discussão os três que se constituem amostra do gênero e 

que, portanto, compuseram as tarefas aplicadas em sala de aula (cf. subseção 4.4.2).  
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caráter versátil ao explicar que “são muito mais variáveis e podem ser exclusivas para um texto 

em particular [...] podem ou não ocorrer em qualquer estágio e em sequências variáveis”135 

(MARTIN; ROSE, 2007/2008, p. 79). Para compreender o lugar em que ocupam na estrutura 

textual, revisita-se o Quadro 20. Nele, é possível observar, por exemplo, que a etapa 

contextualização se constitui por algumas informações diferentes: identidade do avaliador, 

nome e variedade do produto analisado e motivo de sua escolha. Esses dados são mobilizados 

pelo falante com propósitos distintos: apresentar-se ao seu interlocutor, dar-lhe às boas-vindas 

ao processo de degustação do vinho e informar-lhe o produto que será apreciado. Essas 

diferenças de enfoque no assunto representam duas fases desse processo social: boas-vindas e 

apresentação do produto. No Quadro 21, são listadas as fases da degustação técnica de vinho e 

as mensagens que veiculam:  

 

Quadro 21 – Fases da degustação técnica de vinho 

FASES MENSAGEM 

Boas-vindas Cumprimento ao público. 

Apresentação do produto Nome do vinho, variedade da uva e vinícola produtora (opcional). 

Zona vitivinícola Descrição da zona em que o vinho foi produzido. 

Procedimentos de produção Descrição dos procedimentos pelos que o vinho passou até ser engarrafado.  

Análise sensorial visual Descrição das percepções visuais sobre o produto: limpidez/turbidez, fluidez, 

cor, tonalidade e efervescência.  

Análise sensorial olfativa Descrição das percepções olfativas sobre o produto: limpeza do odor, 

ausência de odores estranhos e aromas, seu nível (primário, secundário e 

terciário) e sua intensidade.  

Análise sensorial gustativa Descrição das percepções gustativas sobre o produto: sensações em boca e 

equilíbrio dos sabores. 

Composição do vinho Informação sobre as uvas que compõe o vinho e suas características. 

Vinícola produtora Apresentação da vinícola produtora e das características que agrega ao vinho. 

Fonte: Elaborado pela autora.136 

 

As etapas e fases da degustação técnica de vinho, apresentadas nos Quadros 20 e 21, 

respectivamente, são explicadas em relação à construção semântico-discursiva de seus sistemas 

de PERIODICIDADE e IDEAÇÃO. Analisa-se, portanto, os seus padrões temáticos e os significados 

ideacionais que o compõe. Utiliza-se, para isso, o Texto 01 – vinho argentino como modelo. 

Efetua-se a descrição pormenorizada apenas desse texto. No entanto, sempre que os outros dois 

(T02 – vinho chileno e T03 – vinho espanhol) apresentarem outras opções de realização, essas 

possibilidades serão apontadas. A degustação do produto argentino foi selecionada para análise 

por ser uma realização prototípica da degustação técnica. Os resultados desse estudo são 

 
135 No original: “are much more variable, and may be unique to the particular text. […] may or may not occur 

within any stage, and in variable sequences”.  
136 As análises das informações técnicas do processo análise sensorial dos vinhos foram realizadas com o auxílio 

de Vinatigo (2016c) e Amerine e Ough (1976). 
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mostrados em cinco subseções: cada uma corresponde a uma etapa e as fases que a compõe 

especificamente nessa instância genérica. 

 

5.3.1 Etapa contextualização  

 

 A etapa contextualização está constituída no T01 – vinho argentino pelas fases boas-

vindas e apresentação do produto137. Sua identificação foi efetuada a partir do reconhecimento 

da fase boas-vindas. No Quadro 22, esse fragmento do texto está transcrito para ilustrar a sua 

realização: fraseados nominais (sublinhado ondulado), Temas não marcados (em negrito) e 

Novos (sublinhado) compostos por figuras de fazer. As figuras, nesse quadro e nos demais que 

compõem a descrição da estrutura esquemática da degustação técnica, são coloridas segundo 

os Processos que as realizam. Halliday (1993) propõe, para isso, a seguinte associação: 

vermelho – Processos materiais; amarelo – Processos relacionais; e azul – Processos mentais. 

   

Quadro 22 – Fase Boas-Vindas 

ETAPA FASE FRAGMENTO DO T01 –VINHO 

ARGENTINO 

RECURSOS SEMÂNTICO-

DISCURSIVOS 

 

 

Boas-Vindas Pascoal: ¡Hola, amigos caudalistas!  

 

Sebastián: ¡Hola, buenos días!  

 

Pascoal: [Nosotros] Le damos hoy la 

bienvenida en el restaurante La 

Cabrera, en Lima, y [Nosotros] les 

vamos a presentar este vino de la 

Caudalia Wine Box del mes de abril de 

2017. 

Fraseados nominais para 

saudação. 

 

Novos compostos por figuras 

de fazer realizadas por 

Processos materiais que 

indicam a prática social 

concretizada no texto. 

Fonte: Corpus de pesquisa. 

 

A fase boas-vindas é realizada por grupos nominais formados por expressões de 

saudação (Hola e Buenos días), associados a termos que se dirigem ao interlocutor (amigos 

caudalistas). Os seus Temas são não marcados e focalizam os enólogos que estão conduzindo 

a degustação (Nosotros). Os Novos, por sua vez, são compostos por figuras de fazer realizadas 

pelos Processos materiais “damos” e “vamos a presentar” que enunciam respectivamente a 

atividade realizada na fase (dar as boas-vindas) e no texto (apresentar o vinho). Diante dessas 

características, depreendeu-se que a função dessa fase é cumprimentar o ouvinte da degustação 

técnica e foi-lhe outorgada a etiqueta: boas-vindas.   

 
137 O T02 – vinho chileno apresenta apenas a fase Boas-vindas nessa etapa. Já a contextualização do T03 – vinho 

espanhol segue o padrão do T01 – vinho argentino (cf. Apêndices A e B). 
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A segunda fase que integra a contextualização é a apresentação do produto. 

Diferentemente de sua antecessora, o seu Tema se refere ao produto que será avaliado na 

degustação. Além disso, há uma modificação no tipo de figura dos Novos, visto que estão 

compostos por figuras de ser/ter realizadas por Processos relacionais que se associam a um 

elemento de identificação ou caracterização138 (MARTIN; ROSE, 2007/2008; ROSE; 2020). O 

Quadro 23, a seguir, destaca essas evidências linguísticas:  

 
Quadro 23 – Fase Apresentação do produto 

ETAPA FASE FRAGMENTO DO T01 –VINHO 

ARGENTINO 

RECURSOS SEMÂNTICO-

DISCURSIVOS 

  

 

 

Apresentação 

do produto 

 

[El vino] Es un Malbec que se llama 

Amalaya, que hemos elegido, porque 

este mes se festeja el día 

internacional del Malbec, entonces, 

Sebastián preséntanos este vino.  

 

Temas  

 

Novos compostos figuras de 

ser/ter realizadas por Processos 

relacionais que identificam o 

vinho a partir de sua marca e 

variedade de uva que o compõe.  

Fonte: Corpus de pesquisa. 

   

 A fase apresentação do produto inicia com uma mudança na base de interpretação das 

falas: o foco se desloca da saudação ao público e dos enólogos para a apresentação do vinho. O 

Tema, portanto, refere-se ao produto em análise. Outrossim, seus Novos são constituídos por 

figuras de ser/ter realizadas pelos Processos relacionais identificativos “es” e “se llama” 

(FIGUEIREDO, 2011). Nessas orações relacionais, o vinho é associado à sua marca (Amalaya) 

e à sua variedade de uva (Malbec). Essa configuração do fluxo de informação impactou para 

que a fase fosse nomeada como apresentação do produto e para que se identificasse que seu 

propósito é informar o nome do vinho, a sua variedade de uva e, opcionalmente, a vinícola que 

o produziu e o motivo de sua escolha para a degustação139.   

A descrição do sistema semântico-discursivo de PERIODICIDADE e IDEAÇÃO mostrou que as 

fases boas-vindas e apresentação do produto formam uma etapa chamada contextualização, pois 

veiculam informações contextuais sobre a ação de interação e sobre o produto analisado. Essa 

característica foi verificada através do mapeamento do padrão temático no nível da oração. 

Conforme se já discutiu na análise, as Entidades em posição temática representam o vinho e os 

enólogos que o estão avaliando. Somado a isso, seus Novos são formados por figuras de fazer 

 
138 A escolha pelo uso de Processos relacionais atributivos foi encontrada no T02 – vinho chileno e T03 – vinho 

espanhol, cf. Apêndices 1 e 2 respectivamente.  
139 Opção sistêmica encontrada no T02 – vinho chileno e no T03 – vinho espanhol, cf. Apêndices A e B. 
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que denotam a saudação do falante ao ouvinte e por figuras de ser/ter que apontam para a 

apresentação que se faz do produto. Essas ondas temáticas menores refletem nas maiores que 

dão fluidez ao texto e demarcam suas fases. Nesse sentido, a de boas-vindas inicia com o hiper-

Tema “Le damos hoy la bienvenida” e termina com o hiper-Novo “este vino de la Caudalia 

Wine box del mes de abril de 2017”. Já a apresentação do produto começa com “Le damos hoy 

la bienvenida” e é finalizada por “Sebastián presentános este vino”. Esse encerramento gera a 

expectativa de uma exposição mais aprofundada sobre o Malbec Amalaya.  

 

5.3.2 Etapa descrição do produto  

 

 A etapa descrição do produto explica as características do vinho analisado, tais como 

variedade de uva e suas propriedades, zona vitivinícola de cultivo e vinícola comercializadora. 

No T01 – vinho argentino, está composta pelas fases: zona vitivinícola, composição do vinho 

e vinícola produtora140. Do ponto de vista estrutural, a mudança para essa etapa é assinalada 

pela modificação da relação entre o assunto focalizado (hiper-Tema) e as informações ofertadas 

sobre ele (hiper-Novo). Na contextualização, o propósito era saudar o ouvinte e informar-lhe 

sobre qual produto é degustado, a fim de proporcionar informações básicas de contexto ao 

interlocutor. Na descrição do produto, por outro lado, os Novos dão mais detalhes sobre o vinho. 

As fases que a integram, em razão disso, relacionam-se entre si para compor essa 

pormenorização.  

 A fase zona vitivinícola se concretiza através de Temas que representam a Entidade 

vinho (Este vinho, los viñedos) ou a região da qual se está falando141 (cf. Quadro 41). As 

informações veiculadas nos Novos sobre esses assuntos são dados geográficos sobre localidade, 

altitude, clima e características de solo. O Quadro 24 apresenta recursos semântico-discursivos 

que exemplificam esses padrões textuais no nível oracional (Tema/Novo/figuras). 

 

 
  

 
140 No T02 – vinho chileno, essa etapa ainda contém apresentação do produto e procedimentos de produção. Já no 

T03 – vinho espanhol, esse momento do texto está formado por composição do produto, vinícola produtora e 

procedimentos de produção.  
141 Essa característica foi encontrada no T02 – vinho chileno. Nesse exemplar genérico, os Temas são itens que se 

referem ao país de produção do vinho: Chile, Deserto do Atacama, Oceano Pacífico, Cordilheira dos Andes e 

Antártica, cf. Apêndice A.  
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Quadro 24 – Fase Zona Vitivinícola 

ETAPA FASE 
FRAGMENTO DO T01 –

VINHO ARGENTINO 

RECURSOS SEMÂNTICO-

DISCURSIVOS 

DESCRIÇÃO 

DO PRODUTO 

Zona 

vitivinícola 

 

 

Sebastián: Este vino, Amalaya, 

que significa esperanza por un 

milagro, viene del norte de 

Argentina. (Ø) Es un vino de 

altura, los viñedos están plantados 

a más de 1800 metros sobre el nivel 

del mar. 

 

Temas: identificação do que   será 

descrito - El vino Amalaya e los 

viñedos. 

 

figuras de ser/ter realizadas por 

Processos relacionais que associam 

o produto a suas características 

geográficas.  

 

Novos com informações sobre 

características geográficas da zona 

em que o vinho foi produzido. 

Fonte: Corpus de pesquisa. 

 

 O Quadro 24 ilustra que, do ponto de vista dos significados textuais, “Este vino 

Amalaya” e “los viñedos” são os pontos de partida e foco da mensagem que será enunciada 

(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014) na zona vitivinícola. Distinguem-se, nessa fase, duas 

ocorrências do Tema “Este vino Amalaya”. Na primeira, o Novo introduz uma informação 

sobre a região de fabricação do produto (del norte de Argentina). Na segunda (elipse do 

Processo “ser” – Ø), são apresentadas características do vinho relacionadas à altitude elevada 

em que é produzido (Novo – es un vino de altura). As informações ofertadas sobre a expressão 

“los viñedos” (Tema), por sua vez, reforçam o traço de altitude, trazido na oração anterior, ao 

informar que foram plantados a 1800 metros (Novo – están plantados a más de 1800 metros...). 

É possível constatar também que, do ponto dos significados ideacionais, predominam as figuras 

de ser/ter realizadas por Processos relacionais identificativos e atributivos (viene, es), o que 

demonstra a construção de uma associação entre as entidades veiculadas nos Temas e as 

informações sobre a sua zona de cultivo ofertadas nos Novos. Diante dessa configuração 

semântico-discursiva, inferiu-se que essa fase se propõe a descrever as condições geográficas 

de produção do vinho analisado e lhe foi dado o título de zona vitivinícola. 

 A fase composição do vinho, diferente de sua antecessora, realiza-se com Temas que 

remetem ao produto vinho e às suas variedades de uva. As informações veiculadas nos seus 

Novos, em vista disso, expõe características dessas uvas ou a sua influência no produto. 

Observa-se, ademais, que essa fase mobiliza figuras de ser/ter associadas a figuras de fazer para 

construir a experiência em suas orações. O Quadro 25 destaca alguns elementos linguísticos 

que evidenciam esse movimento.   

 



178 

 

Quadro 25 – Fase Composição do vinho 

ETAPA FASE 
FRAGMENTO DO T01 –

VINHO ARGENTINO 

RECURSOS SEMÂNTICO-

DISCURSIVOS 

DESCRIÇÃO 

DO PRODUTO 

Composição 

do vinho 

 

(Ø) Es un vino de Malbec, pero 

este vino contiene también dos 

otras cepas: la Tannat y la Syrah, 

que aportan a la Malbec 

aromados especiados florales y 

estructura técnica más fuerte en 

boca. 

 

Temas: vinhos e variedade de uva.  

 

Novos compostos por figura de 

ser/ter realizada por um Processo 

relacional que identifica o vinho em 

função das características das uvas 

que o compõe. 

                  

 Novos constituídos por figura de 

fazer realizada por um Processo 

material que veiculam informações 

sobre a influência das variedades de 

uva nas propriedades ao vinho.  

Fonte: Corpus de pesquisa. 
  

O Quadro 25 retrata que “Amalaya” (elipse de es e de contiene), “este vino” e “otras 

dos cepas” (expandido pelo relativo “que”) são as Entidades sobre as quais se oferece 

informação nessa fase (Temas). Isso denota que, diferente da fase anterior, direciona-se a 

atenção do ouvinte para as características das uvas que constituem o produto em análise. As 

informações veiculadas nos Novos, portanto, são realizadas por itens léxicos que se referem aos 

tipos de uva (es un vino Malbec) e também aos traços que essas variedades agregam ao vinho 

(aportan a la Malbec aromados especiados florales). Do ponto de vista ideacional, é possível 

constatar que são mobilizadas figuras de ser/ter realizadas por Processos relacionais atributivos 

(es, contiene) para associar a mercadoria Amalaya à uva que predominantemente lhe qualifica. 

No segundo movimento interativo de construção da experiência, entretanto, verifica-se a 

presença de uma figura de fazer concretizada por um Processo material (aportar) ao invés de 

um relacional como na oração anterior. Essa escolha linguística revela que o falante está 

indicando não uma relação entre entidades, mas a interferência da presença de outras variedades 

de uva nas características do produto (otras cepas). Diante da configuração de escolhas 

estruturais encontradas, pode-se identificar que essa fase é responsável por informar quais as 

uvas que compõem o vinho, bem como explicar quais suas características e influência nas 

propriedades sensoriais do produto e chamá-la de composição do vinho.  

 A fase vinícola produtora também integra a etapa descrição do produto. Nessa fase, 

todavia, os Temas sobre os quais se oferta informação são realizados por Entidades associadas 

ao vinho e à empresa que o comercializa. As informações apresentadas nos Novos, por 

conseguinte, costumam ser sobre a família que representa o negócio ou as práticas que esses 
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locais adotam e se tornam um diferencial142 em seu produto. No que se refere aos significados 

ideacionais, assim como na composição do vinho, os enólogos representam a experiência com 

figuras de ser/ter associadas a figuras de fazer. O Quadro 26 sinaliza elementos linguísticos que 

ilustram o padrão de instanciação identificado nessa passagem do texto. 

 

Quadro 26 – Fase Vinícola Produtora 

 

ETAPA 

 

FASE 
FRAGMENTO DO T01 –

VINHO ARGENTINO 

RECURSOS SEMÂNTICO-

DISCURSIVOS 

 

DESCRIÇÃO 

DO PRODUTO 

 

Vinícola 

produtora 

 

(Ø) Es un proyecto de la 

familia suiza, que quiso 

desarrollar vinos de 

ensamblaje, de corte en esa 

zona de altitud al norte de 

Argentina. 

 

Tema –vinho Amalaya e família suíça  

 

Figura de ser/ter realizada por um Processo 

relacional de identificação do vinho. 

    

Figura de fazer realizada por Processo 

material que indica como as variedades de 

uva e as peculiaridades de elaboração 

agregam propriedades ao vinho. 

 

Dados com informações sobre a família e 

sobre procedimentos de produção que 

agregam valor ao produto. 

Fonte: Corpus de pesquisa. 

  

O Quadro 26 apresenta os Temas “vino Amalaya” (elipse do es) e “família suiza” 

(expandido pelo relativo que) destacados para mostrar ao leitor que essas são as duas Entidades 

sobre as quais o falante dá informação ao seu interlocutor na fase vinícola produtora. Os seus 

Novos explicam ao interlocutor sobre as famílias que gerem a vinícola que fabrica o vinho (es 

um proyecto de la familia suiza) e também lhe informam sobre suas escolhas de produção que 

se tornam um diferencial no produto (vinos de ensamblaje...”, “de corte em esa zona de 

altitud...). Apresentar a família responsável pela empresa é relevante na degustação técnica de 

vinho, visto que esse produto é fortemente relacionado à história dos locais e das famílias que 

o fabricam e, geralmente, essas empresas têm uma origem familiar que se estende pelas 

gerações. Na Serra Gaúcha, por exemplo, essa cultura está diretamente relacionada à vinda de 

imigrantes italianos e, até hoje, os sobrenomes dos antepassados que começaram a sua 

plantação e produção dão nomes às vinícolas locais e são homenageados e mencionados nas 

visitas guiadas a esses lugares. A referência à opção da família suíça por produzir um vinho 

com mistura de uvas (ensamblaje) é efetuada para reafirmar as qualidades sensoriais que o 

 
142 Os Novos anunciando práticas adotadas na vinícola que se convertem em um diferencial do seu produto podem 

ser observados no T03 – vinho espanhol. Nesse texto, o falante constrói a fase vinícola produtora destacando os 

procedimentos biodinâmicos e sustentáveis adotados pela bodega Pinedo na produção de seus vinhos: “Es una 

bodega que sigue prácticas biodinámicas y además el espíritu de la bodega es conseguir ser rural y social 

sostenible”. Para acesso ao exemplar completo, cf. Apêndice B. 
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produto adquire devido a essa escolha de elaboração (aportan a la Malbec aromados 

especiados florales y estructura técnica más fuerte en boca, cf. Quadro 26). Assim como na 

composição do vinho, essa fase utiliza figuras de ser/ter realizadas por Processos relacionais 

para associar o produto à família, caracterizando-o. Além disso, mobiliza figuras de fazer 

concretizadas por Processos materiais para se referir às escolhas feitas pelos suíços para 

elaborar os vinhos (desenvolver vinhos varietais, de corte nessa zona de altitude ao Norte da 

Argentina143). Com base nessas evidências semântico-discursivas, rotulou-se a fase como 

vinícola produtora e definiu-se que sua função é apresentar a bodega que produz o vinho e as 

características que agrega ao produto.  

O resultado do detalhamento da realização do sistema semântico-discursivo de 

PERIODICIDADE e IDEAÇÃO evidenciou que as fases zona vitivinícola, composição do vinho e 

vinícola produtora constituem uma etapa intitulada descrição do produto, visto que estão 

centradas em apresentar o vinho com maior riqueza de detalhes. Esse padrão semântico foi 

identificado nas pequenas ondas informacionais que formam os Temas e os Novos desses 

fragmentos no T01 – vinho argentino. Nesse sentido, as Entidades em posição temática 

representam o vinho e a família suíça. Já os Novos estão centrados em fornecer dados 

geográficos e composicionais do produto. Além disso, nos fraseados, observa-se que as 

atividades enfocadas, isto é, as figuras que são mobilizadas para construir essa experiência são 

as de ser/ter para identificar e caracterizar o produto em função de seus traços de localidade, 

constituição e produção. As grandes ondas, reflexo dessa configuração, mostraram que a zona 

vitivinícola começa com o hiper-Tema “Este vino, Amalaya, significa esperanza” e é finalizada 

por “los viñedos están plantados a 1800 metros sobre el nível del mar”. A composição do vinho 

é introduzida por “Es un vino de Malbec” e terminada com “la Tannat y la Syrah aportan a la 

Malbec aromados especiados florales...”. A vinícola produtora, por fim, inicia com “Es un 

proyecto de la família suiza” e é concluída com “la familia suiza quiso desarrollar vinos de 

ensamblaje, de corte em esa zona de altitude...”. A relação entre hiper-Tema e hiper-Novo, 

portanto, mostrou a fronteira entre as fases, bem como o início e fim da etapa, a qual cumpriu 

a expectativa deixada pela anterior que apontava para a apresentação de mais detalhes do 

Amalaya Malbec (Sebastián, preséntanos ese vino).  

 

  

 
143 Trecho original do texto: “desarrollar vinos de ensamblaje, de corte en esa zona de altitud al norte de 

Argentina” (cf. Quadro 25).   
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5.3.3 Etapa avaliação  

 

 A etapa avaliação do texto pode apresentar as impressões organolépticas de quatro 

sentidos: visão, olfato, paladar e tato144. Em consequência disso, constitui-se de três fases: 

análise sensorial visual, análise sensorial olfativa e análise sensorial gustativa.  No T01 – vinho 

argentino, a avaliação está composta por essas três análises sensoriais145. O início dessa etapa 

está marcado estruturalmente por uma reorientação dos significados textuais, isto é, na 

descrição do produto os hiper-Temas estavam relacionados aos campos semânticos variedade 

de uva, zona vitivinícola e vinícola produtora. Na avaliação, em contrapartida, estão ligados às 

características visuais, olfativas e gustativas do vinho. As suas fases, assim sendo, se articulam 

para descrever essas percepções sensórias ao ouvinte. No Quadro 27, que segue, estão 

destacadas as escolhas linguísticas que realizam essas características semânticas nas orações 

que realizam a análise sensorial visual.  

 

Quadro 27 – Fase: análise sensorial visual 

ETAPA FASE 
FRAGMENTO DO T01 –VINHO 

ARGENTINO 

RECURSOS SEMÂNTICO-

DISCURSIVOS 

AVALIAÇÃO 

Análise 

Sensorial 

Visual 

Pascoal: ¡Perfecto! Entonces vamos a 

probar esta complejidad con la cata. 

 

Sebastián: Esos vinos de altura dan 

en general vinos de color intenso, lo 

que es el caso con este vino de color 

rojo, rubí, cereza brillante. 

Temas 

 

figuras de ser/ter realizadas por 

Processos relacionais de 

atribuição de propriedades 

visuais ao vinho. 

 

Novo com informações sobre as 

características visuais do produto. 

Fonte: Corpus de pesquisa. 

 

 O Quadro 27 contém a fase análise sensorial visual com dois assuntos evidenciados: Os 

vinhos de altitude (Esos vinos de altura) e a sua cor (representada pela expressão lo que) 

(Temas). Essa escolha informa ao interlocutor que serão apresentados detalhes sobre esses dois 

Temas nessa fase do texto. Diante disso, o grupo nominal “Esos vinos de altura” é trazido para 

que se relacione o produto à característica “color intenso”; a expressão relativa “lo que”, por 

sua vez, funcionalmente retoma a proposição da oração anterior (a cor intensa que o vinho 

possui), posicionando-a como entidade sobre a qual se apresentará mais detalhes na nova oração 

 
144 Miele, Rizzon e Andrade (2000) explicam que a audição é um sentido utilizado em vinhos espumosos para 

observar a persistência das borbulhas de dióxido de carbono que as taças emanam. Nenhum dos textos analisados 

neste estudo avaliou esse tipo de produto, portanto, esse sentido não foi citado nas possíveis impressões sensoriais.  
145 O T02 – vinho chileno segue esse padrão. A etapa avaliação do T03 – vinho espanhol, entretanto, está composta 

pelas fases análise sensorial gustativa e análise sensorial olfativa. Não apresenta, portanto, a fase análise sensorial 

visual. 
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(Novos). Os Novos, assim sendo, apresentam a relação entre as características visuais 

identificadas pelo avaliador (cor intensa, cor vermelha146, rubi e cereja brilhante) e o produto. 

Do ponto de vista da representação ideacional dessa experiência, o falante opta pelas figuras de 

ser/ter realizadas por Processos relacionais atributivos para associar a coloração ao vinho. A 

informação veiculada nessa fase é importante, pois pode revelar a idade do item, o seu estado 

de conservação, as uvas com as quais foi elaborado, sua zona de produção e seu processo de 

vinificação (AMERINE; OUGH, 1976; VINATIGO, 2016c; MIELE; RIZZON; ANDRADE, 

2006).  No T01 – vinho argentino, por exemplo, a cor intensa encontrada se relaciona à zona de 

altitude elevada na qual o produto foi plantado e às uvas tintas que o compõe (Malbec, Shyrah 

e Tannat. cf. Quadro 25). 

 A análise sensorial visual é seguida pela olfativa e pela gustativa. Os Temas dessas fases 

são marcados147 (destacados em azul), uma vez que essa posição é ocupada por elementos 

circunstanciais de local: “En boca” e “En nariz” (MARTIN; ROSE, 2007/2008). Os Novos, 

consequentemente, veiculam as informações sobre as sensações organoléticas sentidas através 

dessas partes do corpo. O Quadro 28 apresenta essas fases e traz alguns recursos semântico-

discursivos que permitem identificar seu padrão de realização.  

 

  

 
146 Expressão original do texto “color rojo” (cf. Quadro 27). 
147 Os Temas comumente coincidem com os sujeitos nas línguas. Nesses casos, são chamados de não marcados 

por seguirem a realização mais frequente. Quando os elementos linguísticos do Tema não coincidem com essa 

posição, são denominados marcados (cf subseção 2.2.1.1) 
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Quadro 28 – Fase: análise sensorial olfativa e gustativa 

ETAPA FASE 
FRAGMENTO DO T01 –VINHO 

ARGENTINO 

RECURSOS SEMÂNTICO-

DISCURSIVOS 

AVALIAÇÃO 

Análise 

Sensorial 

Olfativa 

En nariz, tenemos frutos muy abundantes 

que se expresan mucho. Frutos rojos (Ø) 

como la fresa, la frambuesa, arándanos 

muy maduros, mora. Muchos frutos que se 

combinan y que son acompañados por 

notas especiadas que refrescan la nariz 

como la pimienta blanca, la vainilla, que 

da un toque dulce y notas florales que 

provienen de la Malbec y de la syrah, 

como la violeta, por ejemplo. 

Temas marcados 

 

Temas não marcados 

 

figura de sentir realizada por 

um Processo mental que revela 

as percepções olfativas 

vivenciadas pelo avaliador.  

 

figura de ser/ter realizada por 

um Processo relacional de 

identificação dos tipos de fruta 

vermelha sentidos no vinho. 

 

figuras de fazer realizadas por 

um Processos materiais que 

mostram como a combinação 

de aromas agrega propriedades 

odoríficas ao vinho.  

 

Novos com informações sobre 

as características olfativas do 

produto. 

Análise 

Sensorial 

Gustativa 

Pascoal: ¿lo hacemos en boca? 

 

Sebastián: En boca, sigue esta abundancia 

de frutos muy maduros, de frutos blancos 

y negros. [Nosotros]Tenemos un cuerpo 

medio, fresco, que es muy particular de 

esta zona, gracias a la amplitud térmica 

entre la noche y el día, en el envero, el 

período de maduración. Un vino que está, 

en boca, con taninos presentes, pero bien 

integrados y que se dan en la comida muy 

con las proteínas de carnes rojas. 

Temas marcados 

 

Temas não marcados 

 

figura de sentir realizada por 

um Processo mental que revela 

as percepções gustativas 

experenciadas pelo avaliador.  

 

figura de ser/ter realizada por 

um Processo relacional que 

indica uma reação táctil suave 

das mucosas ao vinho. 

 

Novos com dados obre as 

características gustativas do 

produto. 

 

Fonte: Corpus de pesquisa. 
 

 O Quadro 28 ilustra que os Temas-marcados da etapa avaliação desempenham a função 

de indicar a mudança de fase. Outrossim, chamam a atenção para o momento da degustação: a 

análise focada nos aromas e sabores que o vinho apresenta. A utilização das expressões 

circunstanciais para iniciar a análise sensorial olfativa e a gustativa é sua realização estrutural 

mais comum. No entanto, essas fases também podem ser iniciadas por grupos nominais e, 

portanto, seguir o padrão de Temas não marcados. Temos um exemplo dessa opção do sistema 

no T03 – vinho espanhol. Nesse texto, a análise olfativa é iniciada com a expressão “El aroma” 
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(cf. Apêndice B). As informações sobre as percepções olfativas são realizadas nos Novos por 

itens léxicos que remetem à limpeza do odor, à ausência de cheiros estranhos e aos aromas 

(flores, frutais, especiarias, animais, vegetais, minerais, balsâmicos, químicos e empireumático) 

seu nível e sua intensidade (AMERINE; OUGH, 1976; VINATIGO, 2016c). No T01 – vinho 

argentino, notas florais, frutas vermelhas (morango, framboesa, mirtilo e amora) e as especiarias 

pimenta branca e baunilha foram identificadas pelo avaliador (cf. Quadro 28). As percepções 

gustativas, por sua vez, remetem ao campo semântico dos sabores e sensações táteis provocadas 

pelo vinho. No texto em análise, o avaliador indica que a sensação táctil é de suavidade (cuerpo 

médio, fresco e taninos bien integrados).  

 As análises sensoriais olfativas e gustativas, além das especificidades da estrutura da 

informação, também possuem uma construção ideacional particular, uma vez que são 

identificadas pela presença de figuras de sentir realizadas por Processos mentais. Nas etapas 

anteriores, detectou-se que as figuras de ser/ter identificavam as características do produto e as 

fazer apontavam quais propriedades eram geradas por essas propriedades. O foco do falante era 

contextualizar a situação de comunicação e descrever o vinho que seria analisado, por isso essas 

categorias foram escolhidas para representar ideacionalmente essas práticas sociais. Nas 

análises sensorial olfativa e sensorial gustativa, entretanto, o avaliador está preocupado em 

compartilhar a sua vivência de prova do vinho. Essa intenção comunicativa é traduzida pela 

categoria de Processos através da qual o locutor escolhe realizar a sua experiência: os mentais 

das figuras de sentir. No T01 – vinho argentino, as orações mentais “tenemos frutos muy 

abundantes...” e “tenemos un cuerpo médio, fresco...” cumprem o papel de informar ao 

assistente do vídeo sobre as fragrâncias e sabores percebidos psicofisicamente pelo avaliador.  

As opções de instanciação do sistema semântico-discursivo de PERIODICIDADE e IDEAÇÃO 

permitiu etiquetar a etapa como avaliação, subdividi-la de acordo com seu padrão de hiper-

Tema e hiper-Novo em três fases (análise sensorial visual, gustativa e olfativa) e identificar que 

seu propósito é avaliar o vinho de acordo com suas propriedades sensoriais. Essa regularidade 

foi observada a partir do padrão temático das orações. Nesse sentido, observou-se que os Temas 

dessas fases estão centrados na Entidade vinho (Esos vinos de altura) e no órgão responsável 

pela avaliação (En boca e En Nariz) e que seus Novos focam nas características organolépticas 

atribuídas ao produto pelos enólogos. Do ponto de vista ideacional, as atividades centrais são 

figuras de sentir associadas a figuras de ser/ter. Por intermédio dessa configuração, o falante 

compartilha a experiência de prova relacionando suas sensações às propriedades de aspecto, 

odor e sabor do vinho. As ondas informacionais maiores, espelho desse fluxo informacional, 

congregam os hiper-Temas com dados sobre a ação de análise sensória (!Perfecto! Entonces 
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vamos a probar esta complejidad de cata; En Nariz, tenemos frutos muy abundantes que se 

expresan mucho e ¿Lo hacemos en boca?) e seus hiper-Novos com atributos sensoriais (lo que 

es el caso de esse vino de color rojo, rubí, cereza brillante; notas florales que provienen de la 

Malbec y de la Syrah, como la violeta, por ejemplo e un vino que está, en boca, con taninos 

presentes, pero bien integrados).  

 

5.3.4 Etapa harmonização  

 

 A harmonização indica as possibilidades de maridagem do vinho. Essa etapa é de caráter 

opcional, isto é, nem todas as degustações fazem essas sugestões. Na avaliação, etapa anterior, 

o objetivo do falante era comunicar suas percepções organolépticas ao seu interlocutor. Esse 

propósito se traduziu em hiper-Temas/hiper-Novos que enfocavam na cor, odor e sabor do 

produto. Nessa etapa, em contrapartida, o locutor pretende sugerir combinações possíveis entre 

vinho e alimentos. Essa reformulação da relação entre o assunto enfocado e a informação 

oferecida na estrutura da informação marca a mudança para um novo momento do texto. O 

Quadro 29, a seguir, contém esse fragmento do T01 – vinho argentino com alguns recursos 

linguísticos que oportunizam observar essas características.  

 

Quadro 29 – Etapa Harmonização 

ETAPA 
FRAGMENTO DO T01 – VINHO 

ARGENTINO 

RECURSOS SEMÂNTICO-

DISCURSIVOS 

HARMONIZAÇÃO 

y [taninos bien integrados] que se dan en 

la comida muy con las proteínas de carnes 

rojas. 

 

Pascoal: ¡Perfecto! Entonces, ya que 

estamos en el restaurante La Cabrera, en 

Lima, vamos a ver. Restaurante 

Argentino, vino argentino, ¿cuáles son las 

mejores combinaciones? 

 

Sebastián: [Nosotros] Recomendamos las 

tres variaciones alrededor del bife de 

chorizo y también la vuelta y vuelta 

adecuada Bill. 

Temas 

 

figuras de fazer realizadas por 

Processos materiais que representam 

as indicações de harmonização do 

falante. 

 

Novo com informações sobre 

possíveis maridagens. 

Fonte: Corpus de pesquisa. 
 

 O Quadro 29 exibe a reorientação da atenção que o falante propõe ao interlocutor através 

da mudança da associação assunto – dados oferecidos (Tema-Novo). Na harmonização, os 

Temas são a Entidade “taninos” (realizada pelo relativo que) – uma característica do vinho – e 

a Entidade avaliadores (Nosotros). Os Novos informam possibilidades de combinações 
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alimentícias para acompanhar o consumo do produto. Diante disso, os itens léxicos que os 

compõe se referem ao campo semântico da alimentação, representado no T01 – vinho argentino 

pelas proteínas de carnes vermelhas e pelo bife de linguiça148. Essa modificação de propósito, 

que culmina em uma nova etapa do texto, também é representada pela escolha que o locutor faz 

das figuras. Nas etapas anteriores, observou-se a preponderância de figuras de ser/ter para 

contextualizar e descrever o vinho e de figuras de sentir associadas as de ser/ter para avaliá-lo. 

Nessa, em contrapartida, identifica-se a predominância de figuras de fazer, uma vez que há a 

necessidade de representar a ação de recomendação realizada pelo falante (dan e 

recomendamos).  

A etapa harmonização não está subdivida em fases. Nela há um hiper-Tema focado no 

produto ([los taninos] se dan en la comida muy bien con las proteínas de carne roja) e um 

hiper-Novo instruindo sobre os tipos de maridagem (Recomendamos las tres variaciones 

alrededor del bife de chorizo). Diante do padrão de PERIODICIADE e IDEAÇÃO identificado, nomeou-

se essa etapa como harmonização e constatou-se que sua função é sugerir possibilidades de 

maridagem com o vinho.  

 

5.3.5 Etapa despedida 

 

A despedida é utilizada pelo falante para fazer uma saudação final ao seu interlocutor 

na conclusão da degustação técnica de vinhos. O início dessa etapa é indicado pela presença de 

hiper-Temas e hiper-Novos que se associam semanticamente a uma saudação final. No Quadro 

30, estão destacados elementos que possibilitam identificar essa característica. 

 

Quadro 30 – Etapa Despedida 

ETAPA 
FRAGMENTO DO T01 –VINHO 

ARGENTINO 

RECURSOS SEMÂNTICO-

DISCURSIVOS 

DESPEDIDA DO 

PÚBLICO 

Pascoal: ¡Perfecto! Entonces, [nosotros 

damos] muchísimas gracias a todos por 

habernos seguido. Solamente [Nosotros] 

recordarles que van a encontrar toda esa 

información en la ficha explicativa que 

acompaña cada uno de los vinos de la caudalia 

wine box de este mes y, desde ya, ¡feliz día del 

Malbec y hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Salud! 

 

Temas 

 

figuras de fazer realizadas por 

Processos materiais que 

representam a ação de despedir-

se realizada pelo falante. 

 

Novos com itens linguísticos que 

indicam despedida. 

Fonte: Corpus de pesquisa. 

 
148 Expressão original do texto “proteínas de carnes rojas” e “bife de chorizo” (cf. Quadro 29). 
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 O Quadro 30 evidencia que a etapa despedida do público se realiza por meio de Temas 

não marcados (Entonces, [nosotros])149. O elemento textual “entonces”, que compõe o Tema, 

possui a função de introduzir o agradecimento do falante ao interlocutor (Novo – muchísimas 

gracias). As informações veiculadas nessa etapa costumam: (a) trazer um agradecimento pela 

escuta; (b) dar informações extras ou indicações sobre os próximos temas dos vídeos; e (c) fazer 

chamadas para inscrição no programa de assinatura de vinhos150 (Novos). Os itens (a) e (b) são 

encontrados no T01 – vinho argentino (“muchísimas gracias por....” e “Solamente 

recordarles...”, cf. Quadro 30). Somada a essa caracterização do fluxo de informação do texto, 

identificam-se mais dois traços linguísticos que caracterizam essa etapa: (i) a utilização de 

figuras de fazer realizadas por Processos materiais para indicar as ações de agradecimento (dar), 

bem como a rememoração e sugestão de atividades para o interlocutor (recordar); e (ii) o 

emprego de fraseados de despedida (!hasta la próxima!, Adiós, Salud).  

A etapa despedida do público, assim como a precedente, também não apresenta 

subdivisões. Há uma onda informacional maior, formada por um hiper-Tema que indica 

saudação final (Perfecto! Entonces, [nosotros damos] muchísimas gracias a todos por 

habernos seguido) e por um hiper-Novo de conclusão (¡feliz día del Malbec y hasta la próxima! 

¡Adiós! ¡Salud!). Os seus Temas, diante disso, se referem à Entidade enólogo, enquanto os 

Novos são realizados por expressões linguísticas de despedida. As atividades enfocadas são do 

campo das figuras de fazer cujo objetivo é representar a ação de agradecimento e adeus dos 

falantes. A identificação dessas características de PERIODICIDADE e IDEAÇÃO levou a rotulá-la como 

despedida do público e a determinar que sua função era dar uma saudação final ao ouvinte.  

 Os resultados da análise do T01 – vinho argentino, do T02 – vinho chileno e do T03 – 

vinho permitiram afirmar que a degustação técnica de vinho se constitui como um gênero 

discursivo cujo propósito é avaliar um produto. Esse processo social se organiza em cinco 

etapas e dez fases. O Quadro 31 compila essas informações:  

  

 
149 Esse Tema é considerado composto, uma vez que está formado por um elemento textual (entonces) e um 

ideacional (nosotros) (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014; SANTOS, 2016). O objetivo deste estudo não é fazer 

uma discussão da estrutura temática, portanto, não será detalhado teoricamente essa opção sistêmica. Sublinha-se, 

apenas, que esse tema será considerado não marcado, visto que ideacionalmente coincide com o sujeito da oração.  
150 Essa particularidade se deve ao fato de alguns vídeos serem produzidos por empresas de assinaturas de vinhos, 

nas quais o cliente paga uma mensalidade e recebe produtos indicados pela companhia. Um exemplo dessa prática 

é encontrado no T02 – vinho chileno, cf. Apêndice 1, Etapa despedida do público.  
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Quadro 31 – Gêneros do IFSG, família das reações a textos 
Família Gênero Propósito Etapas Fases 

Reações 

a textos 

Resenha Avaliar um 

texto literário, 

visual ou 

musical 

Contexto 

Descrição do texto 

Reavaliação 

Texto, autor (audiência), passos/ 

componentes do texto, avaliação do 

texto. 

Interpretação Interpretar 

temas ou 

estéticas de 

texto 

Avaliação 

Sinopse do texto 

Reavaliação 

Texto, prévia de temas, temas, técnicas, 

avaliação, sintetização de temas. 

Interpretação 

comparativa 

Interpretar 

temas em 

múltiplos 

textos 

Avaliação 

Sinopse 

Reavaliação 

Textos, prévia de temas por tema ou por 

texto, avaliação, síntese. 

Degustação 

técnica de 

vinho 

Avaliar um 

produto 

Contextualização 

Descrição do 

produto 

Avaliação 

Harmonização 

(opcional) 

Despedida do 

público (opcional) 

Boas-vindas, Apresentação do produto, 

Zona Vitivinícola, Procedimentos de 

produção, Análise sensorial visual, 

Análise sensorial olfativa, Análise 

sensorial gustativa, composição do 

vinho, vinícola produtora. 

Fonte: Adaptado de Rose (2020). 

 

A degustação técnica de vinho foi incorporada à família das reações a textos, pois tem 

como propósito central avaliar. Apesar de sua natureza avaliativa, a análise de suas etapas e 

fases (cf. seção 5.2) parece evidenciar que seu propósito se especifica em relação aos demais, 

visto que faz a apreciação de um produto, não de textos como a resenha, a interpretação e a 

interpretação comparativa. É possível construir essa premissa, uma vez que os textos analisados 

são instâncias representativas desse processo social. Esse padrão de instanciação (cf. Quadro 

32) não só revela sua particularidade perante os demais gêneros dessa família, como também 

traduz a singularidade do contexto no qual o IFSG está inserido. A descrição desse gênero 

discursivo, produto desta etapa de pesquisa, possibilitou o planejamento das atividades com 

base no CEA que foram aplicadas em sala de aula. O relato de implementação da Pedagogia de 

Gêneros no IFSG é feito no capítulo que segue.  
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6 O CAMINHO TRILHADO: ANÁLISE E DISCUSSÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO 

CEA 

 

Este capítulo de análise de dados apresenta ao leitor a implementação do CEA com a 

turma colaboradora dessa Pesquisa-Ação e discute os seus resultados. Essa fase da investigação 

responde às duas últimas perguntas de pesquisa desta tese: como ocorre o processo de ensino-

aprendizagem de um gênero técnico- profissional de Viticultura e Enologia na aula de E/LE a 

partir da Pedagogia de Gêneros e quais recursos linguísticos do E/LE são mobilizados pelos 

alunos nas interações de sala de aula durante a implementação do CEA. Para construir essas 

respostas, organizo-o em três seções. Na 6.1, compartilho o planejamento realizado para iniciar 

a implementação da proposta didática com a turma de 2º ano do Curso de Viticultura e Enologia. 

Já na seção 6.2, construo uma narrativa interpretativa das 13 aulas nas que foi trabalhado o 

gênero discursivo degustação técnica de vinho. Na 6.3, por fim, discuto a contribuição das NOs 

da Pesquisa-Ação para a interpretação dos dados de implementação. 

 

6.1 PLANEJAMENTO INICIAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CEA 

 

A implementação do CEA iniciou com uma organização geral da ação a ser 

desenvolvida com a turma-cooperadora do 2º ano de Viticultura e Enologia do IFSG. 

Esquematizei o que havia sido decidido e debatido com os participantes-colaboradores na fase 

exploratória: tema, perguntas problematizadoras, gênero discursivo a ser trabalhado e, de 

acordo com esse processo social, quais elementos linguísticos seriam enfocados (cf. 4.4.2). Essa 

estruturação visou orientar a condução das primeiras aulas e está transcrita no Quadro 32 a 

seguir.  
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Quadro 32 – Tema, problematização e objetivos práticos para início do desenvolvimento da Pesquisa-

Ação 

Título da ação 
Vino, enséñame el arte de ver mi propia historia.  

Jorge Luís Borges 

Problematização formulada 

conjuntamente 

O vinho representa, em uma região de cultura vitivinícola, uma 

expressão das suas raízes culturais e dos seus aspectos naturais e 

tradicionais. Diante disso: o que os vinhos dizem sobre as regiões que 

os produzem? Qual a influência do vinho na identidade local? O que 

viver em uma região vitícola diz sobre quem somos e sobre nosso fazer 

profissional como Técnicos em Viticultura e Enologia? 

Problematização disciplinar de 

Língua Espanhola II 

O que os vinhos de origem hispânica dizem sobre as suas regiões 

produtoras? Como os conhecimentos sobre língua espanhola e sobre 

suas regiões vitícolas podem contribuir para minha formação 

profissional e pessoal? 

Suposição de capacidades 

linguísticas mobilizadas e gêneros a 

serem trabalhados na disciplina de 

Língua Espanhola II 

a) Reconhecimento dos gêneros discursivos circulantes no fazer 

profissional do viticultor e enólogo;  

b) As características composicionais do gênero “degustação técnica de 

vinho” e sua relação com realização do significado. A linguagem 

verbal e não verbal. Vocabulário referente à área de viticultura e 

enologia.  

Gênero de aplicação do CEA 

Degustação técnica de vinho.  

Utilizar 03 textos em sua modalidade oral (vídeo) e escrita 

(transcrição). Cada exemplar de um país: Espanha, Chile e Argentina.  

Objetivos disciplinares práticos Produção de uma degustação técnica de vinho em língua espanhola.  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Iniciei a construção de um planejamento-hipótese após o delineamento geral da ação 

(cf. Quadro 32). Nessa programação embrionária havia: (i) a descrição do gênero degustação 

técnica de vinho (cf. capítulo 5); (ii) a ideia de se trabalhar um vídeo de degustação de cada 

país; (iii) a escolha por trabalhar textos informativos para negociar o campo com os alunos (cf. 

capítulo 4); e (iv) as tarefas da aula 01.  As estratégias de trabalho e a escolha dos textos, que 

resultaram no Quadro 33 a seguir, foram sendo construídos ao longo da aplicação do CEA e, 

consequentemente, do desenvolvimento cíclico da Pesquisa-Ação com base nos efeitos das 

ações realizadas nas aulas.  
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Quadro 33 – Resumo das aulas após a construção da Pesquisa-Ação 

Aula Nível do CEA aplicado Recursos didáticos utilizados 

01 

Negociação do campo e 

determinação do contexto 

• Vídeo sobre o fazer profissional de um viticultor e enólogo 

• Fotos de jovens atuando na profissão 

• Soneto sobre identidade e vinho de Jorge Luís Borges 

02 
• Reportagens e mapa sobre os principais países hispânicos 

produtores de vinho: Espanha, Argentina e Chile (cf. Anexo 3) 

03 
• Reportagens e mapa sobre os principais países hispânicos 

produtores de vinho: Espanha, Argentina e Chile 

04 e 05 

Preparação para a ação 

• Vídeo de uma degustação técnica de um vinho argentino 

• Folha de tarefas sobre a cata 

06 e 07 
• Vídeo de uma degustação técnica de um vinho chileno 

• Folha de tarefas sobre a cata 

08 
• Vídeo de uma degustação técnica de um vinho Argentino 

• Folha de tarefas sobre a cata 

09, 10 

e 11 

Planejamento e construção de 

um exemplar genérico 
• Laboratório de informática 

12 Edição das produções textuais • Produções escritas dos alunos impressas para edição 

13  • Divulgação dos vídeos de degustação técnica dos alunos 

Fonte: Elaborado pela autora. 

  

A construção das tarefas das aulas iniciais foi realizada com textos escolhidos 

previamente com base na construção coletiva da ação realizada com os estudantes na fase de 

exploração do campo (cf. Quadro 32 e subseção 4.4.1).  Diante disso, foram selecionadas três 

reportagens entre as aulas 01 e 03 para negociar o campo e determinar o contexto (cf. Quadro 

33 e Anexo D) do gênero degustação técnica de vinho e compreender o lugar ocupado por esse 

produto em três países: Argentina, Chile e Espanha. 

As aulas 04 a 08 foram dedicadas ao trabalho com textos que instanciam o gênero 

degustação técnica de vinho. Desse modo, a linguagem técnica típica desse processo social, 

bem como sua estrutura esquemática foram discutidas com o T01 – vinho Argentino, T02 – 

vinho chileno e T03 – vinho espanhol que já haviam sido descritos previamente (cf. capítulo 

5). As tarefas dos encontros 09 a 11 se centraram na construção do planejamento das produções 

textuais dos alunos e na sua elaboração. A décima segunda aula foi dedicada a editar a primeira 

versão dos textos para a sua posterior divulgação. 

Na seção a seguir, relato a implementação do CEA com a turma-colaboradora. Essa 

descrição interpretativa busca compreender como ocorreu a execução dessa proposta didática 

nas 13 aulas e quais foram os recursos linguísticos da E/LE utilizados pelos alunos nesse 

processo.  
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6.2 O CEA PARA O ENSINO DE E/LE EM CONTEXTO TECNOLÓGICO E SUA 

IMPLEMENTAÇÃO  

 

O estudo do gênero degustação técnica de vinho com a turma de 2º ano do curso de 

Viticultura e Enologia do IFSG foi desenvolvido com um novo CEA. Essa proposta didática 

possui algumas reformulações e reorganizações que foram construídas a partir dos modelos 

desenvolvidos pelos pesquisadores de Sydney (ROTHERY, 1989a; 1989b; MARTIN, 1999; 

ROSE; 2005; 2015; 2018; ROSE; MARTIN, 2012) e por Moyano (2007; 2013; 2010a; 2010b; 

2018) (cf. Figuras 21 e 25, respectivamente). Esse dispositivo de ensino foi remodelado para 

contemplar a especificidade do contexto de aplicação desta pesquisa: o ensino de E/LE na 

Escola Básica com orientação técnica e tecnológica. Na versão operacionalizada e aplicada em 

sala de aula, realizo as seguintes modificações: 

 

a) Agrego o estágio de negociação da ação cujo objetivo é debater com os alunos qual 

será a prática social trabalhada na aula de E/LE. Respeita-se, assim, a autonomia dos 

estudantes e a relação da aprendizagem escolar com seus interesses de vida e 

carreira, defendida nos documentos oficiais orientadores da educação média 

brasileira (DCEM; OCEM; BNCC, cf. seção 2.1); 

b) Reposiciono a negociação do campo e a determinação do contexto como um dos 

círculos do CEA, adaptando à disposição horizontal feita por Moyano (2007) (cf. 

Figura 25);   

c) Altero o termo preparação para a leitura do CEA da Escola de Sydney por 

preparação para a ação. Essa modificação objetiva demonstrar que esse momento 

pedagógico oferecer apoio para o desenvolvimento das habilidades de compreensão 

escrita e oral na E/LE;  

d) Substituo as estratégias construção conjunta e construção independente do modelo 

australiano respectivamente por planejamento e construção dos exemplares 

genéricos e edição das produções textuais segundo sugere Moyano (2007; 2013); 

e) Modifico duas das estratégias intensivas do CEA original. Ortografia se transforma 

em ortografia e pronúncia, e escrita de períodos em produção de fraseados.  

 

As remodelações sugeridas no CEA para o ensino de E/LE na Escola Básica com 

orientação técnica e tecnológica mostram as adequações ao modelo original que se mostraram 

necessárias ao longo do desenvolvimento dessa Pesquisa-Ação. É importante salientar, 
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entretanto, que as estratégias didáticas nas quais não houve modificações ou reorganizações 

seguem fielmente o que foi proposto no CEA do projeto R2L. Mantém-se, portanto, a 

desconstrução, a leitura detalhada, a reescrita conjunta e a reescrita individual do modelo 

original (cf. Figura 21 e subseção 3.2.2). A representação imagética construída nesta tese para 

o CEA é ilustrada na Figura 39:  

 

Figura 39 – CEA para o ensino de E/LE em contexto tecnológico151 

 
Fonte: Construída pela autora a partir de Rose e Martin (2012) e Moyano (2007; 2013). 

 
151 Para a versão detalhada do Nível 01 (círculo verde), cf. Apêndice J.  
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A negociação da ação, círculo laranja mais externo da Figura 39, representa o primeiro 

passo de planejamento do professor. Nesse momento didático, a docente propôs um debate aos 

alunos para identificar quais temas lhes interessam discutir e quais são suas necessidades de 

aprendizagem na disciplina. Dessa conversa decorreu a prática social, isto é, o gênero discursivo 

contemplado na aula de E/LE. A inclusão desse passo de planejamento antes do delineamento 

curricular, seleção de textos e planejamento se deveu principalmente a dois fatores (cf. Figura 

39). O primeiro se relaciona ao currículo. Não há, atualmente, uma orientação específica sobre 

o ensino de LE em contextos técnicos e tecnológicos nos documentos oficiais. Diante disso, as 

demandas de aprendizagem de alunos que cursam o Ensino Médio Integrado ao Técnico serão 

tão amplas quanto os cursos que existam nessas instituições escolares. Por exemplo, um 

estudante do Técnico em Informática realiza práticas sociais em sua vida profissional diferentes 

de um que curse Administração, Meio Ambiente, Agropecuária ou Viticultura e Enologia. A 

degustação técnica de vinho, estudada com os alunos da turma-colaboradora, adveio justamente 

da necessidade de vivenciar essa prática social em E/LE (cf. subseção 4.4.1 e seção 6.1) para 

se comunicarem com os turistas que atendem em seus trabalhos e compreender os textos desse 

campo produzidos nessa LE. Ainda que outros jovens pudessem se interessar pelo estudo do 

vinho, é mais comum que futuros enólogos demonstrem tal anseio. A segunda razão se conecta 

com as indicações dos documentos oficiais. De acordo com a proposição da BNCC para a área 

de linguagens nesse período escolar:  

 

No Ensino Médio, o foco da área de Linguagens e suas Tecnologias está na ampliação 

da autonomia, do protagonismo e da autoria nas práticas de diferentes linguagens; 

na identificação e na crítica aos diferentes usos das linguagens, explicitando seu poder 

no estabelecimento de relações. (BRASIL, 2017b, p. 470, grifo meu)  

 

Negociar a ação a ser desenvolvida em aula com os alunos é um caminho para respeitar 

e fortalecer a sua autonomia na decisão sobre o que faz sentido estudar, pesquisar e construir 

conhecimento para eles. Além disso, esse processo curricular democrático costuma acarretar 

em um maior interesse e participação nas tarefas propostas em aula (RETAMAR, 2018).  

A inserção da negociação do campo e da determinação do contexto foi a segunda 

modificação realizada no CEA de Rose e Martin (2018). A pesquisadora Moyano (2007; 2011; 

2013; 2018) propõe que essas estratégias didáticas sejam reposicionadas diante de todas as 

demais para indicar que permeiam todo o trabalho com o gênero discursivo. A linguista, 

entretanto, opta por uma organização em blocos ao invés de utilizar os círculos propostos pela 

Escola de Sydney. Na versão que construí para o ensino de E/LE no IFSG, mantive o modelo 
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circular e aloquei a negociação do campo e a determinação do contexto em uma órbita roxa que 

contém os demais níveis de trabalho para representar imageticamente sua transversalidade (cf. 

Figura 39). Devido a isso, esse estágio será considerado o Nível 00 da proposta didática152.   

O Nível 00 de apoio pedagógico – negociação do campo e determinação do contexto – 

deve anteceder o aprendizado das características linguístico-discursivas do gênero e também 

ser feito ao longo do seu estudo. A primeira opção propicia a reflexão sobre a área (nesta tese: 

o vinho, a Viticultura e a Enologia) e sobre o sistema de práticas culturais que a constroem 

(MOYANO, 2007; 2011). Suas tarefas, nesse caso, podem ser constituídas por imagens, 

reportagens, sites, vídeos, isto é, diversos gêneros que façam parte do campo e auxiliem na sua 

compreensão. Essas atividades prévias de compreensão oral e escrita são especialmente 

importantes na aula de LE, pois oportunizam a expansão do estrato semântico dos estudantes. 

Essa ampliação do potencial de comportamento fonográfico e léxico-gramatical dá suporte para 

que o aluno comece a participar escrita e oralmente das interações de sala de aula. A segunda 

alternativa, por sua vez, ocorre sempre que o docente associa os elementos linguísticos 

mobilizados nos textos com os sentidos contextuais que realizam.   

A terceira alteração no CEA original foi a substituição do termo preparação para a leitura 

por preparação para a ação (cf. Figura 39). No modelo australiano, esse momento das aulas está 

dedicado a oferecer suporte para que os estudantes leiam e compreendam os textos trabalhados 

na disciplina. Foca-se, portanto, no trabalho com informações contextuais do gênero e do texto, 

bem como em seu padrão de realização linguística para lhes auxiliar na compreensão escrita 

(desconstrução do texto). Na versão desta pesquisa, ampliei esse escopo e incluí o trabalho 

explícito também com a compreensão oral, já que a aula de E/LE utiliza textos dessa 

modalidade e é necessário assistir os alunos na sua compreensão. Diante disso, em vez de 

leitura, utilizei o vocábulo ação com o intuito de representar que houve suporte para toda a 

atuação do estudante com a E/LE: participação oral nas aulas, compreensão de vídeos ou 

músicas, leitura dos textos da disciplina e de outros que lhe interessarem sobre o tema e 

produções escritas realizadas em sala e fora dela.  

As estratégias de construção conjunta e de construção independente do CEA australiano 

também foram reestruturadas no modelo que proponho para o ensino de E/LE em contexto de 

Escola Básica Técnica. A primeira foi substituída por planejamento e construção de um 

 
152 Nível 01 – Círculo externo verde: preparação para a ação, planejamento e construção dos textos e edição das 

produções textuais; Nível 02 – Círculo intermediário vermelho: leitura detalhada, reescrita conjunta e reescrita 

individual e Nível 03 – Círculo interno amarelo: construção de orações, ortografia e pronuncia e produção de 

fraseados (cf. Figura 39). 
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exemplar genérico e a segunda por edição das produções textuais. Essas opções didáticas foram 

tomadas da proposta de Moyano (2007) com algumas modificações. A linguista as nomeia 

construção dos exemplares genéricos e edição das próprias produções (cf. Figura 26). Indica, 

ao explicá-las, que é necessário reservar um momento da aula para o planejamento das 

produções dos alunos: pesquisar e selecionar informação pertinente sobre o tema, organizar 

esses dados em esquemas, infografias, resumos e planejar sua distribuição nas etapas do gênero 

discursivo (MOYANO, 2007; 2010a; 2010b; 2013; 2018). Diante disso, definiu que esse 

processo de preparação para a escrita seria considerado um sub-estágio da construção e 

chamado de planejamento do texto. Ao optar pela etiqueta planejamento e construção de um 

exemplar genérico, incorporei-o ao nome da estratégia. Outra alteração que empreendi ocorre 

na edição. Ao aplicar o CEA, não restringi os alunos à edição apenas de suas produções. Essa 

atividade foi antecedida por uma leitura crítica dos textos dos colegas com sugestões de 

alterações. A edição, portanto, foi realizada nos próprios trabalhos e nos dos outros. Essa 

ampliação do alcance dessa estratégia também visou incluir as produções orais, uma vez que 

sua autocorreção só pode ser feita através de gravações. Nesses textos, portanto, o auxílio de 

outros companheiros de sala para a edição é muito importante.   

As estratégias intensivas, propostas no modelo australiano, sofreram  

duas alterações (cf. Figura 37, círculo amarelo interno). A ortografia foi renomeada para 

ortografia e pronúncia, a fim de abarcar o trabalho com as características fonéticas do E/LE. A 

menção ao trabalho com os sons foi feita brevemente por Rose e Martin (2018), mas não foi 

incluída no nome da estratégia. A aula de LE, no entanto, é permeada pelas discussões sobre os 

sons do idioma que se estuda para oportunizar o desenvolvimento da compreensão e produção 

oral dos aprendizes. É necessário, em consequência disso, prever e dar destaque para esses 

movimentos em um CEA que se proponha a ser uma proposta metodológica para o ensino de 

uma LE. A outra modificação ocorreu na escrita de períodos a qual é substituída por produção 

de fraseados. Essa mudança também objetivou a inclusão do trabalho com a produção oral; no 

entanto, nessa estratégia, trabalha-se, sempre que necessário, com trechos de textos ou com 

fraseados para auxiliar no desenvolvimento da oralidade dos estudantes.  

As seções a seguir relatam a implementação do CEA para o ensino de E/LE em um 

IFSG. Essa descrição está organizada a partir das estratégias: negociação do campo e 

determinação do contexto (Nível 00) e preparação para a ação, planejamento e construção de 

um exemplar genérico e edição das produções textuais (Nível 01), já que suas tarefas se 
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executam com textos completos. Os demais níveis de apoio153 dedicam-se ao trabalho com 

fragmentos de exemplares trazidos para a sala de aula e, portanto, a utilização de suas estratégias 

se dá no interior do Nível 01 e do Nível 00 (cf. Quadro 27, e Figura 39). 

 

6.2.1 Nível 00 – Negociação do campo e determinação do contexto 

 

Esta subseção e seus subtítulos descrevem as três primeiras aulas de aplicação do CEA. 

Na primeira, ocorreu a negociação do campo através do trabalho com um vídeo sobre a prática 

de um técnico em Viticultura e Enologia, com imagens de jovens atuando nessa área e com um 

soneto sobre o vinho de Jorge Luís Borges. Na segunda, trabalhou-se com a leitura e discussão 

de um texto que trazia informações sobre a produção de vinho na Espanha. Na terceira, por fim, 

utilizou-se um sobre a Argentina e outro sobre o Chile.   

 

6.2.1.1 Negociação do campo: vídeo, imagens e soneto 

 

A primeira aula de aplicação do CEA ocorreu em uma quinta-feira no dia 10 de 

outubro154 e seu objetivo era negociar o campo (MOYANO, 2007; 2013; 2018; ROSE, 2020). 

Diante disso, debateu-se sobre a importância que o vinho possui em uma região vitivinícola e 

sobre os registros nos quais o gênero degustação técnica de vinho é utilizado. 

A discussão sobre a relação do produto vinho com a identidade local foi introduzida 

pela professora quando ela anunciou que a ação de estudo, combinada com o grupo 

anteriormente, começaria nesse dia: Vino, enséñame el arte de ver mi propia historia (cf. 

Quadro 32). Após essa introdução e uma conversa inicial entre docente e alunos sobre como 

havia sido a semana e sobre como estavam se sentindo, começou o processo de negociação do 

campo:  

 
Exemplo 1 – Professora iniciando a negociação do campo 

Professora Queridos: vamos a ver algunas imágenes y un video para poder discutir sobre nuestro nuevo 

proyecto. Mírenlos y fíjense cuáles son los elementos relacionados con nuestro tema de 

estudio. Escriban sus nombres, ya que después utilizaremos esas palabras para responder 

unas preguntas de reflexión. 

 

 
153 Nível 02 – Círculo intermediário: leitura detalhada, reescrita conjunta e reescrita individual e Nível 03 – Círculo 

interno: construção de orações, ortografia e pronúncia e produção de fraseados (cf. Figura 39).  
154 O período de E/LE é o primeiro da manhã nas quintas-feiras, ou seja, inicia às 7h30 e termina às 8h20. 
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A turma-colaboradora assistiu ao vídeo com legendas155 e, em seguida, a professora fez 

algumas perguntas sobre o seu conteúdo aos alunos para observar se eles haviam construído 

sentido com esse texto: 

 

Exemplo 2 – Professora centrando a atenção dos alunos na negociação do campo 
Professora: Entonces vamos a empezar mirando qué palabras escribieron, pues son importantes para 

su área. ¿Qué encontraron ustedes?     

 

A docente centrou a atenção dos estudantes através do questionamento “¿Qué 

encontraron ustedes? e já se escutaram vozes respondendo-lhe, assim que concluiu sua fala. As 

palavras indicadas pelos alunos foram: cosechar, bodega, análisis, vendimia, producción, 

cosecha, e medir los pinos e seus sentidos se construíram com o grupo como se observa no 

Exemplo 3:  

 

Exemplo 3 – Negociação do léxico do campo (Nível 03) 
Aluno  ¿Qué es “cosechar”? 

Professora Cuando vas ahí con todo tu amor a las cuatro de la mañana, ponés una semillita en el suelo 

y la semillita crece, crece, crece. Eso que creció es tu cosecha. Hay que recoger la semillita 

del suelo y ese momento es el momento de cosechar.  

Aluno Colheita?  

Professora ¡Exactamente! 

 

O trabalho com o léxico de Viticultura e Enologia, efetuado a partir do vídeo, foi seguido 

pela observação de três imagens que mostravam jovens atuando nessa área (cf. Anexo B). A 

docente introduziu a prática ilustrada nas fotos e perguntou aos alunos o que essas pessoas estão 

fazendo. A partir desse questionamento, iniciou-se um movimento de interação que negociou o 

campo e expandiu o léxico relativo a essa área conforme ilustra o Exemplo 4.  

 

Exemplo 4 – Movimento interativo na negociação do campo (Níveis 01 e 03)  
Professora Preparar Vamos a ver fotos de jóvenes trabajando en el área.  

 Centrar ¿Qué están haciendo esos chicos? Miren las imágenes, los elementos de estas 

fotos. 

Alunos Identificar ¡Análisis! (risas) 

Professora Aprovar 

Centrar 

¡Análisis!  

¿En qué lugar están haciendo los análisis? 

Aluno 1156 Identificar Laboratorio 

 
155 A caixa de som levada pela docente não era o suficientemente potente para que se escutasse o vídeo do fundo 

do ambiente, por isso foi necessário utilizar esse recurso. 
156 Os alunos são numerados para demonstrar a participação de mais de um estudante no evento de interação 

transcrito, ou seja, isso não lhes confere uma identidade individual. Existem, diante disso, vários alunos 1, alunos 

2 e assim por diante, que não são, necessariamente, os mesmos discentes. Os números só correspondem ao mesmo 

discente em um recorte de transcrição, como nesse caso, em que o aluno 1 participa duas vezes. 
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Professora Centrar Ahora miren la palabra “laboratorio”. ¿Cuál es la diferencia con la palabra 

en portugués? 

Alunos  Identificar No tiene el acento 

Professora Aprovar 

Dirigir 

¡Exactamente! ¡Muy bien!  

Marquen/escriban esa diferencia 

Professora Centrar Ahora miren esta otra imagen. ¿Qué están haciendo los chicos? ¡Mírenla! 

¿Qué cosas aparecen en esta imagen? 

Aluno 2 Identificar Eles están analizando. ¿Análisis sensorial?  

Professora Aprovar ¡Bravo! Un análisis sensorial. ¡Tenemos una nueva palabra! 

 

A interação de negociação do campo a partir das imagens foi guiada pelos movimentos 

preparar, centrar, identificar e afirmar (cf. Exemplo 4)157. De acordo com Rose e Martin (2018), 

esses são movimentos-chave para o desenvolvimento de uma atividade de ensino (cf. Figura 

20). Utilizá-los possibilita preparar os grupos para realizar todas as tarefas propostas e, 

consequentemente, auxilia que mais alunos ganhem confiança e participem, ou seja, que não 

fiquem apenas assistindo em silêncio a atuação dos mesmos companheiros de sempre e do 

professor. Os linguistas ainda defendem que esses passos são uma poderosa arma para distribuir 

de maneira mais igual o conhecimento, uma vez que participação e engajamento são fatores 

determinantes para a construção do saber (ROSE; MARTIN, 2018; ROSE, 2020; MOYANO, 

2018). 

Os primeiros movimentos ilustrados no Exemplo 4 – preparar e centrar a tarefa de 

compreensão da imagem158 – foram efetuados para tornar visível aos estudantes as relações 

implícitas entre as ilustrações e o tema de estudo. Essa ação diminui a densidade de informações 

que o aluno necessitou mobilizar para relacionar as atribuições de um viticultor e enólogo, 

mostradas nas imagens, com os debates anteriores sobre o campo do vinho e seu léxico (cf. 

Exemplos 2 e 3). Após esse apoio ofertado pela docente, os estudantes responderam em coro à 

sua pergunta e utilizaram as palavras estudadas na discussão anterior para fazê-lo (cf. Exemplo 

3). Isso demonstra que o processo de negociação do campo foi efetivo, uma vez que os alunos 

já estão: (i) expandindo seu potencial de significado em E/LE, ou seja, mobilizando o léxico do 

idioma para realizar significados; (ii) relacionando as imagens com o vocabulário do campo 

estudado (cf. seção 5.1, Figuras 29 e 33); e (iii) respondendo em conjunto, isto é, as posições 

de poder, nesse momento, estão distribuídas mais equanimemente na turma, a qual é avaliada 

positivamente pela docente (!Bravo! Un análisis sensorial. ¡Tenemos una nueva palabra!).  

 
157 Esse e os demais momentos do desenvolvimento das interações do CEA desta pesquisa seguem o movimento 

interativo sugerido por Rose e Martin (2012): preparar, centrar, identificar, afirmar e elaborar. 
158 Nesta tese, as imagens fazem parte do nosso corpus de trabalho em sala de aula e, consequentemente, são 

trazidas para a discussão metodológica do CEA. No entanto, a exemplo de Rose e Martin (2012), não se analisam 

os elementos não verbais sob os princípios da gramática do design visual de Kress e Van Leeuwen (2006). Atemo-

nos à discussão do modo como a leitura e o trabalho com esses elementos são feitos em sala de aula.  
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A negociação do campo continuou e direcionou o seu enfoque para a discussão sobre o 

lugar que o vinho ocupa na construção da identidade de uma região de cultura vitivinícola. Para 

refletir sobre a questão identitária159, os alunos receberam uma atividade que continha a imagem 

de uma taça de vinho aliada a uma frase de um soneto de Jorge Luís Borges e algumas perguntas 

norteadoras.  

 

Figura 40 – Fragmento de atividade de construção do campo 

 

 
Fonte: Corpus de pesquisa. 

 

A docente centrou a atenção dos alunos para a imagem que há ao lado das perguntas, a 

fim de começar a discussão sobre a relação entre o vinho e a identidade do povo que o produz. 

Ao fazê-lo, introduziu o termo “copa de vino”, expandindo o léxico dos estudantes, ou seja, 

operando uma elaboração do conteúdo. Após esse momento, pediu que um aluno lesse a frase 

(¿quién puede leerla para mí?) e preparou/elaborou a turma para a leitura do soneto:   

 

Exemplo 5 – Negociação do campo e expansão do léxico (Níveis 01 e 03) 
Professora Centrar 

Elaborar 

Miren a la izquierda de las preguntas. Hay una imagen, ¿sí?  

Es una copa de vino caída, con el vino derramándose un poquito. En esta copa de 

vino, hay una frase. ¿Quién puede leerla para mí?   

Aluno Identificar Vino, enséñame el arte de ver mi propia historia como si esta ya fuera ceniza en la 

memoria.  

 Preparar 

 

Elaborar 

Esta frase es de un autor hispánico que se llama Jorge Luis Borges y este es su 

soneto sobre el vino.  

En este soneto, Borges habla un poquito de esa relación que hay entre el vino y la 

identidad del pueblo, de las personas. Entonces, de eso está hablando el autor. 

Vamos a leerlo.  

 

 
159 Nesta tese, o termo “identidade” é definido a partir da DCNEM e se relaciona às relações sociais, vivências, 

saberes, identificações culturais, condições cognitivas e socioemocionais dos indivíduos.  
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Após a leitura e debate sobre o soneto, a negociação do campo seguiu com imagens da 

cidade que demostram a importância do vinho para a comunidade local: o pórtico em forma de 

pipa de vinho, a fonte com água na cor do vinho da rua central e o nome de um restaurante, 

chamado “Via del vino” (cf. Anexo C). A professora chamou a atenção para essa forte presença 

do vinho que há no município com o objetivo de discutir a relação desse produto com a vida 

dos alunos e, por extensão, com o seu fazer profissional.  A fim de aumentar sua participação, 

alguns foram chamados pelo nome para que lessem as perguntas de reflexão (cf. Figura 38).  

 

Exemplo 6 – O vinho e a identidade (negociação do campo) 
Aluno ¿Qué dicen los vinos sobre las regiones que los producen? 

Professora [repete mais alto] ¿Qué dicen los vinos sobre las regiones que los producen? Recién lo vimos 

en las imágenes. ¿Será que en todas las regiones es así como en nuestro municipio?  

Alunos ¡No! 

Professora Entonces, ¿el vino acá implica solo una cuestión comercial, como la ropa o, qué sé yo, 

cualquier otra cosa que se venda? Por ejemplo, en Santa Catarina hay algunas zonas que son 

grandes productoras de ropa. Cuando pasamos por Torres, ¿hay una camisa gigante como 

pórtico? 

Alunos ¡No! 

Professora ¡No! 

Aluno 1 Seria bem interessante! 

Professora ¡Sí! Sería bonito. 

 Entonces, ¿qué nos muestra eso? ¿El vino, la producción del vino, se relaciona solo con lo 

comercial? 

Alunos ¡No! 

Professora ¿Con qué tiene que ver en la ciudad? 

Aluno 1 ¡Tradición! 

Aluno 2 ¡Cultura! 

Aluno 3 ¡Con los inmigrantes! 

Professora Con la tradición, con la cultura, con los inmigrantes. ¡Exactamente! Es más que solamente 

producir y vender.  

Aluno 4 Es la cultura 

Professora ¡Exacto! 

 

O debate sobre a interconexão entre o vinho e a identidade das regiões vitícolas, 

ilustrado pelo Exemplo 6, mostra uma progressiva incorporação dos alunos dos termos desse 

campo em língua espanhola, uma vez que passam a utilizá-lo para interagir sobre esse assunto 

(cf. Figura 30, 33 e seção 5.1). Isso já havia sido verificado nas respostas dadas às imagens de 

jovens atuando na profissão (cf. Exemplo 4). É possível inferir, portanto, que a negociação do 

campo oportunizou uma expansão do potencial de significado desses estudantes em E/LE.  

Observa-se esse desenvolvimento, quando os alunos 1, 2, 3 e 4 respondem à docente utilizando 

termos já discutidos na aula “tradición”, “con los inmigrantes” e “es la cultura”, isto é, 
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mobilizando a LE para expressar-se em um campo do conhecimento que está sendo construído 

simultaneamente à língua (cf. seções 5.1 e 5.2).  

Depois do debate sobre a tríade vinho-identidade-fazer profissional, discorreu-se sobre 

o papel da língua espanhola nesse cenário: ¿Cómo puede ser utilizada la lengua española en la 

práctica profesional de un técnico en Viticultura y Enología? (cf. Figura 38). Após a leitura em 

voz alta dessa questão, alguns alunos responderam que o E/LE aparece constantemente na 

bibliografia da área e do curso (cf. Exemplo 7). Essa percepção dos estudantes corrobora a 

descrição do contexto de aplicação do CEA (cf. seção 5.4).  

 

Exemplo 7 – O campo e a língua espanhola 
Alunos En la viaje técnica.160 [risos] 

Aluno 2 Nuestra área161 no tiene libros en portugués. Dai tenemos que estudiar en español. 

Professora ¿Ustedes leen los libros del área en español? 

Aluno 3 Sí, porque solo tienen en español, francés e inglés. 

 

Essa constatação propiciou uma discussão sobre as línguas de veiculação da informação 

sobre vinhos: entrou-se no site da OIV e observou-se haver apenas versões em espanhol, 

francês, inglês, italiano e alemão. A partir disso, docente e alunos refletiram sobre como a 

cultura do vinho é mais localizada no Brasil, enquanto no âmbito hispânico, há mais países 

produtores e uma presença mais expandida desse cultivo nos territórios desses locais. Nesse 

debate, um dos alunos trouxe a informação de que três países hispânicos estão entre os dez 

maiores produtores de vinho do mundo: Espanha, Argentina e Chile. Isso explica, segundo 

conclusão construída conjuntamente, a quantidade de informações veiculadas nessa LE e sua 

importância para compreendê-las e acessá-las. 

 

6.2.1.2 Determinação do contexto: reportagens sobre o lugar do vinho na Espanha, na Argentina 

e no Chile 

 

A segunda aula de aplicação do CEA aconteceu em uma segunda-feira, 14 de outubro. 

O objetivo dessa lição era determinar o contexto da prática social, isto é, como se produz 

conhecimento na área de viticultura e enologia, quem produz e acessa essas informações (cf. 

seção 5.2), quais gêneros discursivos são mobilizados para a interação nesse campo e qual sua 

relação com a degustação técnica de vinho (cf. seção 5.1).    

 
160 Os alunos dessa turma, no ano seguinte, iriam à Mendoza fazer uma semana de intercâmbio em uma escola 

técnica argentina com seu curso. 
161 Inadequações linguísticas ocorridas nas interações foram mantidas, a fim de conferir autenticidade ao processo 

de produção oral dos alunos. 
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A docente entrou na sala de aula e percebeu que os alunos estavam cansados e 

desanimados. Para amenizar essa situação e garantir sua participação e engajamento, optou por 

começar a aula com uma dinâmica.  

 

Quadro 34 – Nota de observação 01 – O humor dos alunos e o andamento da aula 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Logo após essa dança, iniciou uma retomada dos assuntos e termos anteriormente 

estudados:  

 

Exemplo 8 – Retomada dos assuntos da aula anterior 
Professora En la última clase discutimos un poquito sobre la relación entre el vino, la identidad y qué 

estamos haciendo nosotros de nuestras vidas. En ese proceso, aprendimos algunas palabras. 

Vamos a ver si ustedes se acuerdan de esas palabras. Yo les voy a mostrar imágenes y ustedes 

me van a decir en español cómo se dicen las cosas que ven. Entonces, vamos a ver. ¿Listos?  

Alunos ¡Sí!  

Professora [mostra uma garrafa de vinho] 

Alunos ¡Botella! 

Professora [mostra uma Parreira] 

Aluno 1 ¡Parra! 

Aluno 2 ¡Viñas! 

Profesora Parra, viñas. ¡Eso! Podemos tener esa variación. 

 

A interação dedicada à revisão, sobretudo do léxico do campo (cf. seção 5.1, Figuras 30 

e 33), demonstrou que a maioria dos alunos lembrava termos negociados na aula anterior e os 

mobilizava, quando interpelados pela docente. Isso pôde ser identificado nas suas respostas pelo 

uso que faziam da função afirmativa em sua forma declarativa. Assim como pontuado nas 

interações sobre as fotos dos jovens enólogos e nos debates sobre o que o vinho representa em 

uma região de cultura vitivinícola (cf. Exemplos 4 e 6), a participação de mais de um aluno e 

do grupo completo nas tarefas propostas é um indicativo de equilíbrio na hierarquização das 

identidades e de compressão do campo de conhecimento. A professora, após avaliar 

positivamente essas manifestações, relembrou aos estudantes que eles discutiram sobre a 

Nota de observação 01 – O humor dos alunos e o andamento da aula 

 

A professora começou o dia dançando a Macarena com os alunos. Ela salientou que 

era preciso se animar para começar a aula. Os alunos, a princípio, quando ela propôs a 

dança, acharam que era uma brincadeira, no entanto, quando a música foi colocada, todos 

se levantaram e começaram a dançar. A aula transcorreu mais interativa do que a anterior e 

isso pareceu melhorar o ânimo dos estudantes, pois ao final todos estavam sorrindo e mais 

dispostos. 
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importância da história e da cultura na descrição de um vinho. Além disso, recordou-lhes que 

essa característica também aparece quando vamos a vinícolas:  

 

Exemplo 9 – Utilização da LE – revisão sobre o campo 
Professora Vimos que lo primero que se cuenta cuando vamos a conocer una vinícola es... 

Alunos La historia 

Professora Cómo es la historia de la familia, cómo empezó la vinícola y todo eso. Con esa idea, vamos 

a estudiar tres textos que tienen que ver, como vimos en la última clase, con los tres países 

de lengua española que son más importantes desde el punto de vista de la producción.  

 

A resposta dos alunos à indagação da professora (“la historia”) demonstrou que não só 

o léxico do campo como também a discussão dos significados construídos nos textos da aula 

anterior foi compreendida e incorporada (cf. seção 5.1). Diante disso, foi constatado que já era 

possível iniciar a determinação do contexto. Essa tarefa foi realizada com a leitura e discussão 

de três textos com informações sobre a produção e o status social do vinho na Espanha, na 

Argentina e no Chile. O primeiro texto trabalhado foi o referente ao país europeu. A professora 

preparou a sua leitura com um resumo do texto, de suas etapas e de suas fases, a fim de 

construir uma compreensão compartilhada sobre o modo de realização do seu significado:  

 

Exemplo 10 – Preparação para a ação – texto com informações sobre a Espanha 
Professora Bueno, este texto habla sobre las regiones vitícolas de España y por qué hay diferencia en 

sus vinos. Empieza hablando de las raíces de la historia del vino: cuándo llegó el vino al 

país, por qué es importante en España y qué relación tiene con el cultivo. Después, habla 

específicamente de las regiones y menciona cuáles son las variedades de uva que producen. 

Termina hablando de los vinos riojanos, que es donde está la bodega más antigua de España, 

y nos explica por qué sus vinos son buenos, qué vinos producen, etc.   

 

Após essa introdução, a educadora iniciou a leitura parágrafo a parágrafo do texto 

sobre o país ibérico: leu um fragmento em voz alta, marcou suas palavras-chave e discutiu-as 

em profundidade com os estudantes. Nesse processo, foi possível observar, mais uma vez, a 

turma produzindo oralmente em E/LE com os itens lexicais do campo que já haviam sido 

abordados em aula. Além disso, notou-se que esses estudantes já associavam esses termos a 

práticas enológicas, conforme Exemplo 11.  

Exemplo 11 – Leitura parágrafo a parágrafo – texto com informações sobre a Espanha 
Professora Queridos: sin contar las variedades de uva que recién mencionamos, ¿cuáles son las 

palabras del área que aparecen? 

Alunos 1 Vino blanco 

Aluno 2 Vino tinto y rosé 

Professora [énfasis de la profesora] ¡Vino blanco, tinto y rosado! ¿Qué más? 

Alguns alunos Envejecimiento y aromáticos 

Professora ¿Para qué aparecen las palabras “envejecimiento” y “aromáticos” en el área de ustedes? 

Alunos  ¡Análisis sensorial! 
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Foi possível perceber que os estudantes já utilizavam alguns termos do léxico do campo 

em E/LE para responder à indagação da professora (“análisis sensorial”). Além disso, 

começavam a relacioná-las com a função que cumprem na sua área de atuação. Isso é 

evidenciado quando associam os termos “envejecimiento” e “aromáticos” a uma das atribuições 

do enólogo: a análise sensorial dos vinhos (cf. seção 5.1, Quadro 15). O trabalho de preparação 

para a ação culminou na resolução de seis questões de compreensão textual em três dos níveis 

de significado: literal, inferência e compreensão (cf. seção 3.1). Essa tarefa visou observar em 

que medida o grupo: identificava as características históricas e sociais do vinho nos três países 

(literal), relacionava as informações veiculadas sobre os países ao longo do texto para construir 

o campo da área (inferencial) e, por fim, interpretava esses dados, relacionando-os ao 

conhecimento técnico que possuem (interpretativo).  

A tarefa de compreensão ocorreu em grupos e cada integrante sorteou um número, que 

correspondia a uma pergunta sobre o texto (cf. Apêndice D e Anexo D – Texto 01). A docente 

solicitou que um estudante lesse a questão em voz alta e outro(s) dessem a resolução. Após a 

solução ser compartilhada com a turma, a professora indagava-lhes se estava adequada e, em 

seguida, pedia a outro grupo, diferente do que respondeu, que explicasse a razão. Na realização 

desse movimento interativo, houve uma discussão sobre uma das questões interpretativas (¿Por 

qué se señala el uso de tinas de roble francés y el tiempo de reposo en barrica en la descripción 

la línea imperial de la bodega?):  

 

Quadro 35 – Nota da observação 02 – A timidez superada pelo envolvimento na estratégia pedagógica 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Exemplo 12 – Interação de questão de cunho interpretativo 
Professora ¡Pregunta seis! Vamos a ser solidarios con las compañeras. Ellas leen las preguntas y 

nosotros las ayudamos a construir la respuesta si es necesario, ¿sí? Niñas, ¿quién de 

ustedes va a leer? 

Aluno 1 do grupo ¿Por qué se señala el uso de tinas de roble francés y el tiempo de reposo en barrica en la 

descripción la línea imperial de la bodega? 

 

 
Professora ¿Por qué? [professora enfatiza o pronome interrogativo] Miren, es interpretativo, entonces 

moviliza un conocimiento que ustedes tienen que aportar desde fuera del texto.  

Nota de observação 02 – A timidez superada pelo envolvimento na estratégia 

pedagógica 

 

Os alunos se mostravam cansados ao final da aula. O grupo responsável por 

responder à pergunta de número seis, que era a mais complexa delas, fez uma cara de pavor 

quando a leu. Os seus integrantes são tímidos e costumam falar pouco em aula.  



206 

 

¿Por qué, cuando se describe la línea imperial, que es la más cara, se muestra, se dice que 

usa esas tinas de roble francés y se informa el tiempo de reposo en barrica? ¿Por qué eso 

es importante?  

Aluno 2 do grupo Es para mostrar que ela es cara mesmo por usar el roble francés. 

Professora ¿Qué más podemos decir sobre eso?[dois alunos iam responder ao mesmo tempo e a 

professora lhes dá voz alternadamente] Decime, Aluno 03.  

Aluno 3  Porque tem las uvas francesas, daí já tipo um negócio chique y el reposo em barrica, 

porque todo el vino que fica em barrica normalmente es bueno. 

Professora ¡Muy bien! ¿Qué más podés agregar, Aluno 04? 

Aluno 4 En ese tipo de vino, es necesario especificar cuanto tiempo fica en la barrica. 

Professora ¡Muy bien! Pero ¿existe solo la tina de roble francés? 

Aluno 4 No. 

Aluno 5 e 6 No. 

Professora ¿Qué otro tipo existe? 

Alunos La americana. 

Professora Creo que las que más se usan son la americana y la francesa ¿Y cuál es la mejor? 

Aluno 7 Depende de para o que lo quiere. 

Professora ¡Sí! Depende de lo que quieras hacer, pero una de ellas es más cara, ¿no? 

Alunos La francesa 

Professora Se dice que esta influye menos en el olor del vino, el sabor del vino; por lo tanto, decir que 

es francesa es agregar valor a ese vino. Es una forma de valorarlo, porque teóricamente 

es una tina que influye menos en su sabor; entonces, estamos agregando valor a nuestro 

producto. ¿Alguna duda o pregunta sobre este texto? 

Alunos No.  

 

No início da interação, os alunos do grupo responsável por responder à questão não 

relacionaram o uso das barricas de carvalho francês à valorização da qualidade do vinho, ainda 

que tenham conhecimento técnico sobre o assunto (cf. Exemplo 12). Após a discussão e a 

orientação da professora, construiu-se essa relação mais implícita e, por isso, interpretativa das 

informações veiculadas no texto sobre o produto (ROSE; MARTIN, 2012). A negociação 

envolvendo pergunta e resposta das questões de compreensão foi sendo, cada vez menos, guiada 

pela professora. No primeiro texto, havia um suporte maior por parte da docente. Já no último, 

essa negociação foi realizada de maneira mais autônoma, conduzida pelos estudantes. Isso 

demonstrou sua confiança na interpretação e o estabelecimento das relações necessárias para 

oferecer uma resposta. A aula 02 continuou até o seu final com a discussão das outras duas 

reportagens sobre a produção e o status do vinho na Argentina e no Chile.  

A terceira aula de aplicação do CEA foi dedicada à esquematização das informações 

debatidas na semana anterior. Nesse dia, começava a Mostra Técnico-Científica (MTC) da 

escola e, devido a isso, havia poucos alunos em aula. 
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Quadro 36 – Nota de observação 03 – A mostra técnico-científica e o estado dos alunos 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Um grande número de alunos teve que sair após 30 minutos de aula e, por isso, seu 

desenvolvimento ocorreu em uma dinâmica diferente. Fez-se a tomada de notas da reportagem 

01 (Espanha) conjuntamente, discutindo sua organização, quais informações possuía e como 

esquematizá-las. O trabalho com os demais textos foi feito em casa pelos discentes, pois já 

estava na hora de os alunos saírem para a MTC, e a aula se encerrou. Essa situação levou a 

refletir que agir em microssituações reais de aprendizagem pressupõe recalcular as estratégias 

de ensino projetadas para o desenvolvimento das atividades o tempo todo, uma vez que há 

muitas variáveis influenciando uma aula, que vão além da metodologia adotada para 

desenvolvê-la: desde o estado emocional dos alunos até eventos que modificam o andamento 

das tarefas. Encerrou-se, desse modo, o trabalho com as reportagens sobre os países (Cf. Anexo 

D) e, consequentemente, a negociação do campo e determinação do contexto (Nível 00, cf. 

Figura 39) em que o gênero degustação técnica de vinhos ocorre. Diante disso, a turma-

colaboradora passou para a próxima tarefa do CEA: a preparação para a ação (Nível 01, cf. 

Figura 39, seção 6.1), descrita na seção que segue. 

 

  

Nota de observação 03 – A mostra técnico-científica (MTC) e o estado dos alunos 

 

Entre os dias 17/10 e 18/10, estava acontecendo na escola uma mostra técnico-

científica. Nesse evento, ocorriam apresentações de trabalhos de pesquisa e extensão, nos 

mesmos moldes dos eventos científicos das universidades: apresentações orais, posters, 

avaliadores e prêmios para destaques. Além disso, havia apresentações culturais dos 

alunos: alguns tocavam instrumentos, outros cantavam, outros apresentavam peças ou 

declamavam poesias, ou seja, se expressavam artisticamente. Os estudantes mostravam-se 

ansiosos e muito engajados com a MTC. Aqueles que não estavam se apresentando, estavam 

envolvidos com as participações de seus colegas e amigos. Quando a docente entrou, haviam 

cerca de 12 alunos em aula e, apenas 04 deles ficariam, pois os demais tinham compromisso 

no evento. Um dos estudantes, que costuma ser muito engajado, dormia profundamente. Ela 

foi até ele acordá-lo. Ele relatou que havia dormido muito pouco, já que ficara até às três 

da madrugada treinando sua apresentação oral. Ao observar toda essa situação, pensei que 

talvez a MTC fosse um dos motivos da desmotivação e do cansaço demonstrado pelos 

estudantes na semana anterior. Eles deviam estar muito focados nesse acontecimento e com 

muitas demandas, além claro, do nervosismo com as apresentações, visto que, nesse grupo, 

todos estavam envolvidos com isso.   
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6.2.2 Nível 01 – Preparação para a ação 

 

A preparação para a ação do Nível 01162 do CEA objetiva auxiliar os estudantes na 

compreensão escrita e oral dos textos do campo a que são expostos para oferecer-lhes subsídios 

para sua atuação em E/LE na sala de aula e no mundo. Esse nível negocia o contexto: função 

social do gênero abordado (contexto do gênero discursivo) e suas características de registro (cf. 

seções 5.1 e 5.2). Além disso, trabalha a desconstrução de textos para discutir sua realização 

linguística e, assim, poder usá-los de guia para a produção (cf.  seção 5.3, Figura 39 e Apêndice 

J).   

O relato da preparação para a ação está organizado em duas subseções: uma dedicada 

às tarefas do T01 – vinho argentino e outra que aborda o T02 – vinho chileno e T03 – vinho 

espanhol. Vale ressaltar, neste momento da discussão da implementação, que os níveis de 

estratégias do CEA (cf. seções 3.2 e 6.2) aparecem entrecruzados em nossa descrição, bem 

como o são na realidade de sala de aula. Isso significa que aparecerão relatos sobre realização 

dos Níveis 02 e 03 ao longo da descrição do Nível 01.  

 

6.2.2.1 Análise do contexto e desconstrução do T01 – vinho argentino 

 

A quarta e a quinta aula iniciaram o trabalho com o primeiro exemplo de realização do 

gênero degustação técnica de vinhos. Estas aulas, assim como as reportadas na subseção 6.2.1, 

começaram com uma preparação para a ação, conforme Exemplo 13: 

 

  

 
162 O Nível 01 ainda está composto por Planejamento e construção de exemplares genéricos e Edição das produções 

textuais e sua publicação. Essas estratégias serão discutidas nas seções seguintes (cf. 6.2.3 e 6.2.4).  
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Quadro 37 – Nota de observação 04 – Os alunos após a MTC  

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Exemplo 13 – Preparação para a ação – mobilizando os conhecimentos discutidos na negociação 

e construção do campo 
Professora ¡Vamos! En las últimas clases, entonces, nosotros leímos los tres textos, hablamos sobre el 

campo y sobre qué cosas importantes debemos mencionar sobre el vino. Llegamos a la 

conclusión de que se habla sobre la historia del vino, sobre las regiones, sobre sus 

características. Bueno, nosotros hoy vamos a estudiar el género, el proceso social, llamado 

“cata de vino”. ¿Qué es una cata de vino? 

Aluno 1 

 

Es cuando hablamos los vinos que están disponibles no establecimiento y el cliente puede 

tomar. 

Professora ¡Exactamente! Cuando ustedes vayan a trabajar en las bodegas, en las pasantías, o cuando se 

reciban, generalmente, trabajarán en algún momento en la cata, que es esa parte de la 

degustación, de la presentación o de la venta. ¿Por qué la cata de vino es un proceso social? 

Porque la hacemos con un objetivo y hablando con otras personas. No la hacemos solos, en 

casa, sin ningún motivo. ¿Cuál es mi objetivo cuando hago una cata de vino? ¿Para qué la 

hago? 

Alguns alunos Para evaluar   

Alguns alunos Para vender 

Professora ¡Claro! ¿Yo estoy mostrando el vino? ¡Sí! Pero también estoy evaluándolo para que la persona 

quiera comprarlo. ¿Sí? 

Pues bien, todo eso que estudiamos sobre los vinos hasta ahora se refleja, se realiza en la cata. 

¿Por qué? Nosotros ya hablamos sobre eso. Cuando vamos a la bodega, ¿qué es lo primero 

que se menciona? 

Alunos La historia 

Professora ¡La historia! Ya discutimos que la historia está muy relacionada con el vino porque tiene que 

ver con la identidad. Después de la historia, ¿cuál será la siguiente información en la cata? 

Nota de observação 04 – Os alunos após a MTC 

 

Essa foi a primeira aula após a mostra técnica-científica. A professora chegou e, 

alunos e docente, estiveram uns minutos no início da aula, conversando sobre o evento, sobre 

o recebimento dos destaques (três alunos do grupo receberam) e sobre como os estudantes 

estavam. O clima era descontraído e ameno, apesar de alguns alunos ainda terem relatado 

que estavam exaustos e queriam férias.  

Aluno 1: profe, na tua aula ainda temos uma energia positiva.  

Aluno 2: exatamente. 

Aluno 3: profe, olha essa chuvinha.  

Professora: galera, tem sete semanas e tem que vir pra aula? Estejam de corpo 

presente. Escutem uma música animada! Vocês estão aqui, levantaram da cama, saíram num 

dia chuvoso ou muito quente, aproveitem o dia! A aula é uma via de mão dupla. 

Aluno 4: Isso que a tua aula é boa, mas, assim profe, tá pesando e muito tudo isso 

pra gente [o final do ano]. A gente tenta ficar nas aulas que são boas, tipo a tua que quase 

ninguém falta, mas daí chega outro professor daqui a pouco e ficamos tipo [aluna faz cara 

de tédio].  

Notei que, ainda que os relatos sobre como os estudantes estavam se sentindo tenham 

sido negativos, eles se mostravam mais animados e, por conseguinte, mais participativos. 

Realmente, parece que a tensão pré-evento aliada ao final do ano os havia deixado mais 

ansiosos e cansados que o normal. E, volto a refletir, que realmente talvez precisássemos 

ponderar sobre como organizamos os períodos de aulas em nossas escolas.     
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Aluno 2 El modo de producción 

Aluno 3 La vinícola 

Aluno 4 El vino 

Professora ¡El vino, la vinícola, el modo de producción! ¿Qué más aparece cuando estamos en una 

degustación de vino? 

Aluno 5 Los viñedos 

Professora ¡Los viñedos! ¿Y después? 

Aluno 6 Las variedades 

Professora ¡Las variedades!  ¿Y después, cuando les estamos mostrando el vino a las personas? 

Alunos ¡Las características! 

Professora ¡Las características! ¡Exactamente! Se habla de la historia, de sus características, de sus 

modos de producción. 

 

A interação iniciou com a retomada do que se havia estudado, conforme demonstram as 

escolhas linguísticas destacadas em negrito: en las últimas clases, leímos e llegamos a la 

conclusión. Essa recapitulação visou recuperar o campo abordado nas aulas anteriores para que 

os estudantes pudessem reconhecer como suas características se realizam em um gênero 

discursivo específico da área da Viticultura e Enologia: a degustação técnica de vinhos. As 

constantes perguntas da professora se encaminharam no sentido de centrar a atenção dos 

estudantes e prepará-los para compreender o contexto do gênero discursivo: ¿Qué es una cata 

de vino?, ¿Cuál es mi objetivo cuando hago una cata de vino? ¿Para qué la hago? Cuando 

vamos a la bodega, ¿qué es lo primero que se menciona? (cf. Exemplo 13).  

A aula continua com a discussão de perguntas que objetivam trabalhar o contexto do 

gênero discursivo: função social e características de registro (cf. seções 5.1 e 5.2). A docente 

solicitou que os alunos lessem as questões, conforme ilustra o Quadro 38:  
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Quadro 38 – Estudo do contexto 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A professora, após o período de leitura dos alunos, empreendeu uma discussão oral das 

primeiras cinco perguntas do contexto de cultura sem que os alunos assistissem ou lessem o 

texto que seria contemplado no momento subsequente. O Exemplo 14 demonstra esse 

procedimento: 

 

Exemplo 14 – Negociação dos sentidos do contexto de cultura e construção do campo semântico 

(Níveis 01 e 03) 
Professora Preparar 

 

 

 

Centrar 

Bueno, vamos a ver. Vamos a discutir de la pregunta uno a la cinco del 

contexto de cultura, sin ver el video, porque esas preguntas están más 

relacionadas con el vínculo de ese género con la cultura en la que nosotros 

vivimos.  

¿Cuál es el asunto y el propósito social de una cata de vinos? ¡Aluno 1! 

Aluno 1 

 

Identificar Mostrar los vinos que la casa tiene para los clientes, sus características, sus 

posibilidades de combinación. 

Professora Aprovar 

Centrar 

¡Muy bien!  

¿Quién produce una cata, Aluno 2? ¿Cualquier persona va y habla sobre el 

vino? 

Aluno 2 Identificar No.  

Professora Aprovar 

Centrar 

¡No!  

¿Quién, entonces? 

Aluno 2 Identificar Los enólogos de la bodega. 

Aluno Identificar Personas que estudiaron 
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Professora Aprovar 

Elaborar 

Centrar 

¡Muy bien!  

Personas que son expertas [profesora enfatiza esta palabra].  

¡Bien!... una palabra nueva. ¿Qué son “expertos”? 

Alguns alunos Identificar ¿Espertos? (risas) 

Professora Aprovar 

Elaborar 

Nooo (risas).  

“Experto” es un falso amigo.  

Alunos Identificar ¿Especialista? 

Professora Aprovar ¡Eso! 

 

O conhecimento sobre o contexto de cultura da degustação técnica de vinho foi 

construído na medida em que a docente preparou os alunos para realizar a tarefa (preparar), 

recorreu às perguntas (centrar), os discentes responderam (identificar), a docente fez mais 

questionamentos (centrar), os alunos trouxeram mais informações (identificar) e a professora 

as avaliou (aprovar) (cf. Exemplo 14). Nesse caminho, também se construiu o campo semântico 

no E/LE sobre esse assunto com os alunos. A discussão das perguntas do contexto de situação 

foi feita após se ver o vídeo, seguindo esse mesmo procedimento interativo.  

A possibilidade de discussão sobre o contexto a partir do léxico a ele relacionado não 

aconteceu apenas na interação transcrita no Exemplo 14, visto que o debate sobre o uso dos 

recursos léxico-gramaticais do E/LE ocorreu em diferentes momentos do desenvolvimento do 

CEA (cf. Exemplos 4, 8, 9, respectivamente). Esses momentos pedagógicos auxiliaram os 

estudantes a compreender como as Entidades são construídas e apreciadas em uma degustação 

técnica de vinho e de que forma as atividades devem se encadear para realizar a avaliação desse 

produto (cf. seção 5.1, Figuras 30, 31, 33, 34, 36 e Quadros 12, 14 e 16). Diante disso, além do 

CEA ser profícuo para o trabalho com a compreensão leitora e a produção escrita (MARTIN; 

ROSE, 2012; MOYANO, 2007; 2010; 2011; 2013; 2018; FUZER, 2016a; 2016b; 2018; ROSE, 

2009; 2017; 2020; PIRES, 2017; entre outros), mostrou-se efetivo para o desenvolvimento da 

compreensão e produção oral e, consequentemente, para a construção do campo semântico 

(léxico) dos educandos na E/LE.  

A viabilidade de utilizar o CEA para ensinar E/LE a partir dos gêneros discursivos se 

deve ao fato de que o processo de aprendizagem de qualquer disciplina do currículo escolar 

pressupõe aprender a mobilizar os recursos linguísticos que são utilizados para realizar sentido 

nos textos de seu campo segundo essa metodologia (HALLIDAY, 1993). Essas ferramentas 

semióticas que mobilizamos para nos comunicar por meio dos textos são de diferentes 

naturezas: verbais, não verbais e multimodais. A concepção do aprender veiculada ao caráter 

cíclico das estratégias propostas no modelo oferecem diferentes possibilidades de trabalho com 

a LE seja o trabalho com o léxico e pronúncia nas estratégias intensivas (Nível 03), seja através 

ao longo das interações de negociação dos sentidos do contexto (Exemplo 14) ou, até mesmo, 
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de desconstrução do modelo textual com tarefas sobre a realização linguística da estrutura 

esquemática – etapas e fases – e do registro dos textos. Nesse caso, apesar do reconhecimento 

de o CEA originalmente ter sido desenvolvido com o enfoque na leitura e na escrita, as análises 

dos dados de implementação mostraram que podemos expandir seu uso para o desenvolvimento 

da produção e compreensão oral dos estudantes realizando algumas adaptações na proposta 

australiana (cf. Figura 39).  

A possibilidade de expansão do enfoque do CEA em direção à produção e à 

compreensão oral também encontra justificativa na sua concepção de construção do 

conhecimento. Sobre a dinâmica dessa proposta metodológica, a linguista Moyano (2007, p. 9) 

frisa que: “o trabalho é conjunto, se ‘trabalha com’ os estudantes em interação: não é o docente 

que resolve a tarefa com a esperança de que o aluno aprenda com esse modelo”163; assim sendo, 

uma aprendizagem baseada na construção conjunta de conhecimento através da interação pode 

ensinar sobre aspectos discursivos e léxico-gramaticais dos textos e também expandir seu 

âmbito de atuação para o trabalho com os aspectos fonéticos, à medida que docente e discente 

co-constroem conhecimento sobre o gênero em suas interações orais. 

O trabalho de desconstrução do T01 – vinho argentino foi desenvolvido após o estudo 

do contexto. Para iniciá-lo, a professora introduziu o conceito de etapas e fases, depois solicitou 

a leitura pelos alunos das etapas da degustação técnica de vinho para pergunta-lhes quais são e 

qual a sua função, conforme o Quadro 39:  

 

  

 
163 No original: “el trabajo es en conjunto, que se ‘trabaja con’ los estudiantes en interacción: no es el docente el 

que resuelve la tarea con la esperanza de que el alumno aprenda de ese modelaje”. 
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Quadro 39 – Investigando as etapas da degustação técnica de vinho 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O Exemplo 15, a seguir, ilustra o início da desconstrução do T01 – vinho argentino:  

 

Exemplo 15 – Discussão sobre o modo de realização de um texto e o conceito de etapas e fases  
Professora Preparar 

 

 

Centrar 

Todo lo que discutimos de los otros textos y que ustedes organizaron en notas 

apareció acá. Cuando hablamos, ¿logramos decir todo al mismo tiempo?  

Cuando ustedes llaman para pedir una pizza, ¿logran saludar, pedir la pizza, 

preguntar el precio, pagar y despedirse a la vez? 

Alunos Identificar No 

Professora Aprovar 

 

 

 

 

 

 

Centrar 

¡No! Hay pasos, ¿no? Primero llamo, después digo “hola”, porque soy educado, 

después la persona me pregunta qué quiero, yo respondo “pizza” y así sigue la 

conversación. Es un ritual, ¿no? Y también es un ritual todo lo que decimos y todo 

lo que escribimos porque, cuando nos queremos comunicar, no podemos decir todo 

a la vez. Hay pasos, esos pasos para hacer una cata, a los que llamaremos “etapas”, 

son los que tenemos que cumplir para poder explicar sobre el vino y evaluarlo.  

Ahora les doy un minuto para leer las etapas y les voy a preguntar: ¿cuáles son?, 

¿para qué sirve la contextualización? Y quiero escuchar un coro bien bonito.  

  

Após a discussão sobre o modo de realização de um texto e o conceito de etapas, o grupo 

realizou um trabalho oral de identificação das etapas, fases e suas funções para que pudessem 

reconhecê-las posteriormente no T01 – vinho argentino (cf. seção 5.3 e Quadros 19, 20, 30). O 

Exemplo 16 mostra a resposta dos alunos a essa atividade:  
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Exemplo 16 – Negociação das etapas e fases de uma degustação técnica de vinho 
Professora Preparar 

 

 

¿Ustedes se dieron cuenta de que todas las informaciones que son importantes en 

el campo de la viticultura y de la enología aparecen en esa cata? La historia, las 

características… Todo se realiza en ese género. Bueno, traten de no mirar sus hojas, 

¿cuáles son las etapas de una cata de vino? Vamos a nombrarlas solamente. 

Alunos Identificar Contextualización 

Professora Aprovar ¡Muy bien! ¿Después? 

Alunos Identificar Juicio 

 

Os alunos responderam em coro às perguntas da docente (cf. Exemplo 16 – alunos). 

Essa interação em massa da turma demonstra que o processo de preparação para a ação foi 

efetivo, uma vez que houve engajamento na solução da tarefa proposta pela professora. A 

mesma frequência de respostas é identificada, quando lhes foi questionado sobre a função das 

etapas: 

 

Exemplo 17 – Identificação da função das etapas e fases do gênero degustação técnica de vinho 
Professora Preparar 

 

Vamos a ver, ¡quiero escucharlos y que me respondan con una palabra! ¿Para qué 

sirve la contextualización? 

Alunos Identificar Presentar la cata 

Professora Aprovar ¡Muy bien! Entonces: el nombre del vino, por qué vamos a hablar de ese vino. 

 

O trabalho de identificação das etapas, fases e de suas funções propiciou o 

desenvolvimento da consciência linguística nesses aprendizes de E/LE, uma vez que puderam 

compreender a estrutura esquemática do gênero degustação técnica de vinho e os recursos 

semântico-discursivos que a realizam. Esse conhecimento lhes permite utilizar essa LE de 

maneira mais consciente, adequando suas produções aos interlocutores e às situações de uso 

em que estejam inseridas. Proporciona-lhes, portanto, aprender através do E/LE e sobre ele 

para desenvolver o potencial de comportamento e, portanto, de uso desse idioma (ROSE; 

MARTIN, 2012). Nesse sentido, Rose e Martin (2018, p. 37) defendem que “a língua não se 

aprende memorizando os contrastes entre os sistemas”164. Essa asserção significa que a 

expansão do potencial de significado dos participantes-colaboradores em Espanhol acontece 

durante as tarefas de experimentação de sua realização nos textos. Após o estudo da estrutura 

esquemática, fez sua identificação no T01 – vinho argentino, conforme ilustra o Exemplo 18:  

 

  

 
164 No original: “[…] la lengua o se aprende memorizando los contrastes en los sistemas”.  
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Exemplo 18 – Identificação da realização linguísticas das etapas do gênero discursivo 
Professora Preparar 

 

 

Para que nosotros podamos identificar las etapas y fases de un texto, hay algunas 

características lingüísticas. No podemos decir: “¡Uy, yo siento que esa parte es la 

contextualización, en mi corazón veo que esta parte es la descripción!” No es un 

sentimiento, hay algo en la lengua que nos lo muestra. Entonces, por ejemplo, el uso 

de expresiones de saludo y despedida (“hola”, “buen día”, “¿qué tal?”) muestra la 

bienvenida en la contextualización. Asociar el nombre de la variedad de uva al 

nombre del vino es presentar el producto, no es un análisis sensorial, que presenta 

descriptores sensoriales del vino. 

 

Quadro 40 – Nota de observação 05 – Risos da verdade  

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No Exemplo 18, observa-se o esforço da professora em chamar a atenção para a relação 

intrínseca entre os elementos linguísticos que mobilizamos, seus sentidos e a construção do 

texto ao preparar-lhes para a tarefa de desconstrução do próprio texto. Após essa introdução, 

iniciou-se a discussão de quais etapas e fases realizam o T01 – vinho argentino. Devido ao 

tempo da aula, alunos e professora fizeram apenas a primeira subdivisão do texto 

(contextualização). A seguir, descreve-se o processo de identificação dessa etapa, utilizando a 

estratégia de leitura detalhada (Nível 02, cf. Figura 39 e subseção 3.2.2.2).  

O CEA e as nove estratégias que o compõe costumam parecer, à primeira vista, passos 

que são pré-requisitos um ao outro, ou seja, a preparação para a ação antecede a desconstrução 

do texto, a qual, por sua vez, é seguida pela a leitura detalhada e assim por diante (cf. Figura 

39, subseção 3.2.2 e seção 5.1). Ainda que Rose e Martin (2012, p. 140) salientem em sua obra 

que “esses nove conjuntos de estratégias se apresentam como opções” é comum encontrar 

relatos que as organizam como se ocorressem de maneira estanque em sala de aula.  Nessa 

descrição de implementação, no entanto, salienta-se que a estratégia de desconstrução do texto 

se fundiu com a de leitura detalhada em alguns momentos da aula e também com a de 

ortografia e pronúncia (cf. Figura 39). No trabalho com o T01 – vinho argentino, por exemplo, 

à medida que se colocava em prática a estratégia de desconstrução para discutir as etapas e fases 

Nota de observação 05 – Risos da verdade 

 

Percebi que, após a professora fazer a brincadeira de que não podemos sentir com o 

coração quais são as etapas de construção de um texto, pois há evidências linguísticas para 

isso, muitos alunos riram. Alguns chegaram a verbalizar: eu sinto. Isso me fez pensar o 

quanto, muitas vezes, eles não veem a língua como um veículo para se expressar sentido, o 

quão opaca pode ser para um estudante a relação entre os sentidos de um texto e as palavras 

que usamos para realizá-lo. Pensei, por fim, como esse trabalho de desconstrução e leitura 

detalhada pode lhes trazer outro olhar para a relação entre língua, sentido e produção de 

textos para além do E/LE.  
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que o compunham, já se efetivava o trabalho de leitura detalhada nos parágrafos previamente 

selecionados pela docente e de treino de sons do E/LE.  

A leitura detalhada, mostrada Exemplo 19, foi realizada com um trecho do T01 – vinho 

argentino, conforme o Quadro 41 a seguir. Essa imagem apresenta um fragmento da folha de 

trabalho dos alunos165. 

 

Quadro 41 – Texto 01 – vinho argentino – Folha de trabalho dos alunos 

 
Fonte: Corpus da pesquisa. 

 

A interação da desconstrução do texto e da leitura detalhada da etapa de 

contextualização do T01 – vinho argentino é um pouco mais longa que as trazidas anteriormente 

para exemplificar. Isso se deve à opção feita por mostrar o processo de negociação de sentido 

completo e sem cortes da analista, uma vez que essas estratégias didáticas ocorrem de maneira 

integrada. Sugere-se, portanto, que o leitor as leia como se estivesse assistindo, junto com a 

pesquisadora, à interação entre a docente e seus alunos. Ao final do Exemplo 19, chama-se a 

atenção para três movimentos (que já podem ser observados de antemão): a incorporação do 

vocabulário da LE (cf. Figuras 32, 33, 38, 36 e 38) a resposta dos alunos à professora após a 

desconstrução do texto e, por fim, o processo de leitura detalhada da etapa contextualização. 

 

  

 
165 Para acessar o texto completo, cf. Apêndice C. 
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Exemplo 19 – Desconstrução T01 – vinho argentino e leitura detalhada da etapa de 

contextualização (Níveis 01 e 02) 
Professor Preparar 

 

Centrar 

Bueno, vamos a ver, den vuelta a la hoja y miren la primera subdivisión. 

[professora lê a primeira subdivisão do texto: de “hola” a “2017].  

¿Cuál es la etapa de esa parte de la cata? 

Alunos Identificar Contextualización 

Professora Aprovar Contextualización. ¡Perfecto! ¿Cómo saben ustedes que esa parte es la 

contextualización? Yo lo siento en mi corazón [risos] 

Alunos  [risos] 

Aluno 01 Identificar Por la primera frase. 

Aluno 02 Identificar Porque dice el nombre. 

Aluno 03 Identificar Porque él está saludando. 

Professora Aprovar 

Preparar 

 

Centrar 

Saludando. ¡Muy bien! 

Observen que la contextualización está dividida en dos, porque hay dos 

informaciones diferentes. Esta etapa está dividida en dos fases.  

¿Cuál será la primera fase? 

Alunos Identificar Bienvenida.  

Professora Aprovar 

Centrar 

¡Muy bien! ¡Lindos! 

¿Y cuál será la segunda fase? 

Alunos Identificar Presentación 

Alguns alunos Identificar del producto 

Professora Aprovar 

Centrar 

¡Perfecto! 

¿Cómo saben ustedes que esa fase es la presentación del producto? 

Aluno 04 Identificar  Porque habla del producto 

Aluno 05 Identificar Es un Malbec, Amalaya…  

Professora Aprovar 

Preparar 

 

Centrar 

¡Muy bien!  

Vamos a mirar hacia la bienvenida. [professora lê a primeira frase] 

¡Hola, amigos caudalistas!  

¿Cuál es la palabra que él usa en la primera oración? 

Alunos Identificar Hola 

Professora Aprovar 

Centrar 

¡Hola! 

¿Cuáles son las otras opciones para “hola”, o esa es la única forma 

que Pascoal podía usar? 

Aluno 06 Identificar ¡Buen día!  

Professora Aprovar 

Centrar 

¡Buen día! 

Marquen “hola”. Subrayen, marquen con colores.  

¡Muy bien! 

En la otra parte del texto, en recursos lingüísticos, ustedes pueden 

escribir esa otra opción. 

¿Habría alguna otra posibilidad? 

Aluno 04 Identificar Qué tal 

Aluno 07  Identificar ¡Buenas Tardes!  

Professora Aprovar 

Centrar 

¡Eso! 

Bueno, ¿él sólo dice “hola” o también usa alguna frase para llamar a 

las personas? 

Alunos Identificar Llama 

Aluno 02 Identificar Amigos caudalistas 
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Professora Dirigir Marquen “amigos caudalistas”. No marquen todo junto. 

Aluno 06  ¿Qué es “caudalistas”? 

Professora Elaborar 

 

 

 

Centrar 

“Caudalistas” se refiere al público de ese canal. Es una forma de 

dirigirse al cliente, lo estamos saludando. “Amigos caudalistas” 

también podría ser: “hola, personas”; “hola, grupo”, “hola” más la 

forma de llamar al cliente.  

Después de la presentación del producto, ¿cómo sabemos de qué cepa 

de uva se está hablando acá? 

Alunos Identificar Silencio  

Professora Centrar ¿Cuál es la palabra que nos da esa información? 

Alunos Identificar Es un Malbec 

Professora Aprovar 

Centrar 

Muy bien. 

¿Y cómo sabemos el nombre de ese Malbec? 

Alunos Identificar Se llama 

Professora Dirigir 

Centrar 

 

Dirigir 

 

 

Preparar 

 

Centrar 

Marquen “se llama” y marquen “Malbec”.  

¿Cuáles serán las otras formas posibles para “se llama”? Estamos 

hablando de su nombre, ¿no?  

Escribamos ahí, en los recursos lingüísticos: se denomina, se designa…  

Este es un Malbec que se denomina Amalaya.  

Después, él explica que habla del Malbec porque es su día 

conmemorativo.  

¿Cuál es la palabra que muestra que va a empezar a hablar de una 

razón? 

Alguns alunos Identificar ¿elegido? 

Alguns alunos Identificar porque  

Professora Aprovar 

Centrar 

¡Porque! Ella introduce, ¿no? “Hemos elegido”, “porque” [professora 

enfatiza a palavra porque]. ¿“Porque” también puede ser sustituido 

por…? 

Aluno 08 Identificar ¿pero? 

Professora Elaborar 

Centrar 

“Pero” es una restricción, como “mas”.  

¿Entonces? 

Aluno 08 Identificar ¿pues? 

Professora Aprovar 

Elaborar 

Dirigir 

¡Pues!  

Ya que…  

Escríbanlas en recursos lingüísticos.  

 

A negociação de sentido entre professa e alunos, transcrita no Exemplo 19, exibe o 

processo de construção de conhecimento sobre a etapa de contextualização do gênero 

degustação técnica de vinhos. Há alguns movimentos de interação importantes de serem 

observados na execução da desconstrução e leitura detalhada do T01 – vinho argentino, devido 

a sua importância para o ensino de E/LE sob a perspectiva didática do CEA do R2L. Esses 

momentos relevantes serão discutidos através de fragmentos da passagem transcrita, na íntegra, 

nesse exemplo.   
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O primeiro movimento que merece destaque, no processo de interação transcrito no 

Exemplo 19, é o de respostas dos alunos na desconstrução do texto. Percebe-se que os discentes 

identificam nos textos as características do gênero discursivo, sendo capazes de usar a LE nas 

interações. O Exemplo 20, a seguir, apresenta destacados os elementos que permitem observar 

esse movimento (fragmento do Exemplo 19).  

 

Exemplo 20 – Interação de desconstrução do T01 –vinho argentino (Nível 01) 
Professora Preparar 

 

Centrar 

Observen que la contextualización está dividida en dos, porque hay dos 

informaciones diferentes. Esta etapa está dividida en dos fases.  

¿Cuál será la primera fase? 

Alunos Identificar Bienvenida.  

Professora Aprovar ¡Muy bien! ¡Lindos! 

¿Y cuál será la segunda fase? 

Alunos Identificar Presentación 

Alguns alunos Identificar del producto 

Professora Aprovar 

Centrar 

¡Perfecto! 

¿Cómo saben ustedes que esa fase es la presentación del producto? 

Aluno 04 Identificar  Porque habla del producto 

Aluno 05 Identificar Es un Malbec, Amalaya…  

 

A capacidade de identificação no texto das etapas e das fases do gênero discursivo deriva 

do trabalho com as estratégias de Nível 00 e do estudo do contexto (cf. Figura 42). A utilização 

desses estágios do CEA permitiu não só a identificação da estrutura esquemática como também 

a produção oral dos alunos em LE. Ao empregar essa metodologia de trabalho nos textos 

multimodais recontextualizados para a modalidade escrita, trabalhou-se a compreensão oral e 

escrita (ver o vídeo e trabalhar sobre a sua transcrição nas folhas de tarefas), a elaboração de 

respostas escritas (escrita de novas palavras, construção de parágrafos resumo sobre as 

informações do contexto de cultura e situação) e a produção oral (responder às questões feitas 

pela professora). Isso permite inferir que, ao usar o CEA, os alunos e docentes estão construindo 

conhecimento sobre o campo, sobre o gênero discursivo e, também, expandindo sua 

possibilidade de significar, utilizando o E/LE.  

O segundo movimento que se observa nesse momento de trabalho com o T01 – vinho 

argentino é o de leitura detalhada da contextualização desse gênero discursivo166. Essa 

estratégia possibilitou a desconstrução do texto e, ao mesmo tempo, oportunizou a expansão do 

potencial léxico-gramatical do aluno na LE ao propiciar que esses estudantes identificassem as 

 
166 A estratégia de leitura detalhada também foi feita com a etapa juicio e suas fases de análisis sensorial. Esses 

momentos não serão exemplificados, uma vez que o aspecto avaliativo do texto será discutido no trabalho que foi 

feito com a degustação técnica do vinho chileno.  
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cadeias léxicas que realizam e constroem a experiência de prova do Malbec Amalaya (cf. 

capítulo 5, Figuras 37 e 38). O Exemplo 21 (fragmento do Exemplo 19) ilustra esse momento 

didático. 

 

Exemplo 21 – Leitura detalhada da contextualização do T01 – vinho argentino (Nível 02) 
Professora Preparar/Centrar Después de la presentación del producto, ¿cómo sabemos de qué cepa de 

uva se está hablando acá? 

Alunos Identificar Silencio  

Professora Centrar ¿Cuál es la palabra que nos da esa información? 

Alunos Identificar Es un Malbec 

Professora Aprovar 

Centrar 

Muy bien 

¿Y cómo sabemos el nombre de ese Malbec? 

Alunos Identificar Se llama 

Professora Dirigir 

Centrar 

 

Dirigir 

 

 

Marquen “se llama” y marquen “Malbec”.  

¿Cuáles serán las otras formas posibles para “se llama”? Estamos 

hablando de su nombre, ¿no?  

Escribamos ahí en los recursos lingüísticos: se denomina, se designa… 

[professora anota as opções no quadro] 

Este es un Malbec que se denomina Amalaya.  

 

O objetivo da leitura detalhada (Nível 02) da etapa contextualização foi identificar os 

elementos que os autores utilizaram para se dirigir ao seu interlocutor e lhe apresentar o produto 

que será avaliado. Essa diretriz é observada na sequência de interação que se estabeleceu no 

Exemplo 21.  

 

1. A docente preparou os alunos para realizar a tarefa de reconhecimento dos elementos 

linguísticos que tratam das uvas e focou a sua atenção em como eles sabem essa 

informação (Después de la presentación del producto, ¿cómo sabemos de qué cepa 

de uva se está hablando acá?); 

2. Diante do silêncio dos alunos, a docente reformulou sua pergunta, centrando mais 

uma vez a atenção dos estudantes, através da utilização da expressão “palavra que 

nos dá essa informação”; 

3. Após reestruturação da pergunta, os alunos conseguiram identificar a resposta (Es un 

Malbec) e, diante disso, a professora aprovou essa ação dos discentes (Muy bien); 

4. A ação de marcação aconteceu com o ato de dirigir da docente (Marquen...); 

5. As elaborações, ou seja, ampliações do potencial de significado na LE ocorreram 

quando a docente indagou “Cuáles serán las otras formas posibles para ‘se llama’ 

e negociou as opções disponíveis com os aprendizes.  
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Essa esquematização em cinco momentos visa aguçar o olhar do leitor para o fato de a 

leitura detalhada ser não só um momento de estudo das realizações linguísticas de um texto, 

como também um espaço para a construção de repertório do estudante no E/LE. A utilização 

dessa estratégia possibilita oferecer ao estudante um conjunto de ferramentas culturais e 

linguísticas, uma vez que não há separação real entre elas, para que ele possa posteriormente 

atuar no mundo, utilizando a LE com o maior número de recursos possíveis na sua maleta.  

 

6.2.2.2 Análise do contexto e desconstrução do T02 – vinho chileno  

 

A sexta e a sétima aula foram dedicadas ao estudo do segundo texto, a degustação sobre 

o Syrah Max Reserva da vinícola Erraruziz167. Os discentes iniciaram a tarefa assistindo ao 

vídeo de avaliação desse vinho chileno; em seguida, responderam às perguntas relativas ao 

estudo do seu contexto (cf. Apêndice E) e identificaram as etapas e fases que realizam o gênero 

discursivo na transcrição desse exemplar genérico. 

A construção das respostas às perguntas de estudo do contexto foi realizada em 

pequenos grupos; sua correção, entretanto, foi feita conjuntamente. A opção pela escrita das 

resoluções em grupos menores de trabalho, a diferença da escrita conjunta, realizada com o T01 

– vinho argentino (cf. subseção 6.2.2.1), objetivou atribuir um papel mais autônomo aos 

estudantes, uma vez que:  

 

 

As etapas do processo de ensino devem estar organizadas em momentos diferentes 

que contemplem caminhar da heteronomia em direção à autonomia (Amaya, 2005a). 

Isto é, cada etapa terá momentos de execução conjunta, em pequenos grupos e 

independente.168 (MOYANO, 2007, p. 9) 

 

Essa independência parcial na formulação das soluções às tarefas propostas, 

proporcionada pelo trabalho em pequenos grupos, é uma importante etapa no processo de 

ensino (MOYANO, 2007; 2010; 2013; 2018). Esse cenário outorgou aos estudantes a 

possibilidade de negociar os sentidos com seus pares com um menor grau de suporte docente, 

visto que “[professor] proporciona aqui uma orientação menos precisa às respostas dos alunos 

que na leitura detalhada”169 (ROSE; MARTIN, 2018, p. 156) (cf. Exemplo 21). Essa diminuição 

 
167 Disponível em: http://www.errazuriz.com/.  Acesso em: 4 jan. 2020.  
168 No original: “Las etapas del proceso de enseñanza deben estar organizadas en momentos diferentes que 

contemplen el tránsito de la heteronomía a la autonomía (Amaya, 2005a). Esto es, cada etapa tendrá momentos 

de ejecución conjunta, en pequeños grupos e independiente”. 
169 No original: “el profesor proporciona aquí una orientación menos precisa a las respuestas de los estudiantes 

que en la lectura detallada”. 
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no auxílio proporcionado pelo educador foi um passo em direção à autonomia de interpretação 

e produção dos discentes. O Exemplo 22 ilustra um recorte desse processo no procedimento de 

implementação do CEA.  

 

Exemplo 22 – Auxílio aos pequenos grupos 
Alunos  [grupo de alunos chama a professora e pede ajuda para responder à 

questão sobre o propósito social da cata de vinhos]  

Professora Centrar [olhando a resposta escrita do grupo] ¿El propósito es solo presentar el 

vino? Esencialmente, ¿qué hace una cata de vino? 

Aluno 1 do grupo Propor Hablar de sus características 

Aluno 2 do grupo Propor Análisis sensorial 

Professora Preparar 

 

Centrar 

¿Y qué significa hablar de las calidades de un vino? De la calidad de 

una película, de la calidad de una música. Entonces, estamos haciendo,  

¿qué tipo de cosa? 

Aluno 3 do grupo Propor ¡Marketing! [grita]  

Professora Centrar Casi, estamos llegando a la palabra. ¿Y eso es, es, es…? 

Alunos 1 e 2 do grupo Identificar Evaluar 

Aluno 3 do grupo Identificar Aaaaaaa… evaluar. [demonstra que a resposta era mais fácil do que ele 

imaginava]. 

Professora Aprovar 

Elaborar 

¡Eso!  

Porque, en realidad, no estamos solo presentando el vino, estamos 

evaluándolo. La presentación sirve para evaluarlo. 

 

A interação, transcrita no Exemplo 22, deu-se quando um dos grupos de alunos sentiu 

dificuldade em identificar o propósito social da degustação técnica de vinho e indicou necessitar 

auxílio da professora. Nesse momento, a docente centrou a atenção dos estudantes com 

perguntas abertas (qué hace... qué significa... estamos llegando a la palabra) para que 

identificassem a resolução, a partir do que já havia sido negociado nas aulas anteriores, ao invés 

de dar-lhes as respostas. Os papéis assumidos pelo professor e pelos alunos podem ser 

observados pela sequência de interação, transcrita no Exemplo 22 e comentada a seguir com os 

movimentos interativos sublinhados: 

 

1.  Com base na resposta escrita dos alunos, a professora centrou sua atenção com uma 

pergunta aberta para que conseguissem distinguir entre o propósito da degustação 

técnica de vinho – avaliar o vinho – e duas das etapas desse gênero discursivo – a 

contextualização e a descrição do produto (Esencialmente, ¿qué hace una cata de 

vino?);  

2. Quando os alunos responderam “hablar de sus características” e “análisis 

sensorial”, a professora lhes preparou e centrou com perguntas abertas para que 

identificassem a diferença entre falar sobre as características de um produto, 
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analisando-o e apenas descrevê-lo. Para que essa distinção ficasse mais clara, a 

educadora trouxe como exemplo a apreciação que fazemos de filmes e músicas 

(temas geralmente mais próximos dos adolescentes), centrando a atenção dos 

estudantes para o seu objetivo de comunicação (Entonces, estamos haciendo, ¿qué 

tipo de cosa?); 

3. Após a negociação e elaboração das respostas feita com o auxílio da docente, o 

grupo de discentes chegou à solução da tarefa (identificar): evaluar;  

4. A professora finalizou a ajuda ao grupo, aprovando e aprofundando a explicação 

sobre a relação entre a avaliação e a descrição em uma degustação técnica de vinhos, 

conforme se observou no trecho transcrito no Exemplo 22 (¡Eso! Porque, en 

realidad, no estamos solo presentando el vino, estamos evaluándolo. La 

presentación sirve para evaluarlo). 

 

Esses quatro movimentos interativos entre estudantes e professora (cf. Exemplo 22) 

evidenciam que ocorreu: uma solicitação de ajuda, uma orientação do professor, uma resposta 

ainda inadequada dos discentes, uma reorientação do docente e, por fim, a chegada dos 

estudantes à solução sem que a docente tivesse que dar-lhes essa resposta. A tarefa foi finalizada 

com a docente aprofundando a explicação sobre as características da degustação técnica de 

vinho e esclarecendo dúvida dos alunos.  

A desconstrução do texto seguiu o mesmo procedimento da tarefa anterior: escrita das 

respostas nos pequenos grupos e correção conjunta. Na correção da tarefa sobre a estrutura 

esquemática do T02 – vinho chileno, ocorreu a leitura detalhada da sua fase zona vitivinícola 

e da sua fase análise sensorial. É importante recordar que essa estratégia do CEA visa trabalhar 

recursos linguísticos que os alunos necessitarão para a sua produção individual. No T01 – vinho 

argentino, detalhou-se a etapa contextualização (cf. subseção 6.2.2.1). Disseca-se, portanto, 

outras duas etapas desse gênero com o segundo exemplar: a descrição do produto na qual 

comumente ocorre a descrição da zona em que o vinho foi produzido e a avaliação composta 

pelas suas características organolépticas. No Exemplo 23, ilustra-se a leitura detalhada da 

análise sensorial do produto.    

 

Exemplo 23 – Leitura detalhada – Etapa Avaliação – Fase Análise sensorial visual (Nível 02) 
Professora Llegamos entonces a la próxima etapa. ¿Cuál es la próxima etapa? 

Alunos Juicio 

Professora ¡Más alto! 

Alunos Juicio [respondem mais alto] 
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Professora ¡Muy bien! ¿Y la primera fase es…? 

Alunos Análisis sensorial 

Alguns alunos Visual 

Professora ¡Visual! Bueno, vamos a leer el análisis visual. [professora lê um fragmento da fase 

que será alvo da leitura detalhada]. 

“Isadora: Él tiene un color muy oscuro, ¿no? Casi negro.   

Julio: ¡Definitivamente! Yo creo que son los vinos ‘pinta copas’, porque desde que 

lo paseas, el vidrio se transforma en un color violeta.” 

¿Qué palabra, en esa primera frase de Julio, “Yo creo que son los vinos ´pinta 

copas´”, relaciona el vino con su característica? 

Alguns alunos Pinta copas 

Professora ¿Y cuál es el verbo utilizado? 

Alunos Son 

Professora ¡Muy bien! Entonces, cuando hablamos de características representativas del país o 

del vino podemos usar: son, representan, destacan, tienen. ¿Sí? Que son los 

elementos responsables de mostrar la relación entre lo que estamos describiendo y 

sus características. Está claro, ¿sí o no?  

Alunos ¡Sí!  

Professora Bueno. ¿Y cuál es la otra palabra en el final de esa frase que él usa para hablar de 

las características del vino según su color? 

Aluno 1 ¿Insinua? [palavra da próxima oração]. 

Professora En la misma frase: “Yo creo que son los vinos ‘pinta copas’ porque desde que lo 

paseas el vidrio se transforma en un color violeta”.  

Aluno 2 ¿Color violeta? 

Professora ¡Color violeta! ¿Color violeta es la única posibilidad para el color del vino? 

Alunos ¡No! 

Professora ¿Qué otros colores hay? 

Aluno 1 Rubí 

Professora ¡Rubí! Si el vino no es tinto, ¿de qué otro color puede ser? 

Alunos ¡Blanco! 

Aluno 3 Naranja 

Professora ¡Blanco! ¡Naranja! Entonces el color depende del vino que ustedes van a analizar.  

  

O objetivo da leitura detalhada da etapa avaliação, transcrita no Exemplo 23, foi 

identificar os elementos que os autores utilizaram para avaliar as características sensoriais do 

produto (cf. Quadro 14, seção 5.1). Na realização dessa estratégia didática, a professora focou 

em chamar a atenção e elaborar os elementos que serão importantes para a produção dos alunos: 

o Processo relacional son e seus possíveis sinônimos representar, destacar, tener; a relação que 

se estabelece entre o elemento anterior e posterior ao Processo (mostrar la relación entre lo que 

estamos describiendo y sus características) e, por fim, as características visuais – cores – que 

se usam para caracterizar o vinho (violeta, rubí, blanco, naranja) (cf. seção 5.1.2). Com esse 

trabalho, auxiliou-se os estudantes a desenvolverem suas habilidades de compreensão e 
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produção de avaliação de vinhos, visto que é ampliada a sua destreza em reconhecer, 

compreender e, consequentemente, utilizar os recursos linguísticos que realizam esse 

significado em nossa cultura. Do ponto de vista semântico-discursivo, nessa estratégia, foram 

identificados os recursos que os enólogos utilizaram para compartilhar com os ouvintes sua 

reação e suas percepções sensoriais sobre o equilíbrio e complexidade do Max Reserva (cf. 

Quadro 14, subseção 5.1.2).  

A sétima aula foi encerrada com o fim da discussão sobre a análise sensorial do vinho 

chileno. Antes de seu término, a docente solicitou que os estudantes respondessem às questões 

de análise do contexto e desconstruíssem o T03 – vinho espanhol individualmente em casa (cf. 

Apêndice F).  A seção a seguir relata o trabalho com esse texto.  

 

6.2.2.3 Análise do contexto e desconstrução do T03 – vinho espanhol 

 

 A oitava aula iniciou com a correção da tarefa de casa e encerrou com uma 

sistematização conjunta dos conceitos estudados sobre o gênero degustação técnica de vinho. 

A solicitação para que fossem realizadas em casa as atividades finalizou um ciclo de retirada 

gradual de suporte do professor e, portanto, fortalecimento da autonomia dos estudantes, visto 

que:  

 

[...] é possível sustentara que não é suficiente o trabalho de desconstrução conjunta 

para o ensino dos gêneros. Isso significa, além de tornar evidente o modo como os 

gêneros alcançam os objetivos de comunicação através de sua estrutura e constroem 

significado mediante a escolha de recursos linguísticos, o trabalho andaimentado pelo 

docente deve continuar ao longo das fases do dispositivo completo cada vez que se 

aborda o gênero, até que os estudantes adquiram autonomia.170 (MOYANO, 2013, p. 

150) 

  

A preocupação com o fortalecimento da autonomia do educando no uso dos recursos 

linguísticos, salientada por Moyano (2007; 2010a; 2010 b; 2011; 2013; 2018), é orientadora do 

CEA desde a sua origem. Já na sua primeira versão, era prevista a construção independente de 

textos pelos estudantes nas suas etapas fundamentais (cf. subseção 3.2.1). Essa meta, que se 

mantém até o CEA mais atual (cf. subseção 3.2.2 e Figura 21), fundamenta-se na crença de que 

aprender uma língua é aprender a realizar o potencial de significado do seu sistema semiótico, 

 
170 No original: “es posible sostener que no es suficiente el trabajo de deconstrucción conjunta para la enseñanza 

de los géneros. Esto significa que, además de hacer evidente el modo en que los géneros logran metas sociales a 

través de su estructura y construyen significado mediante la elección de recursos lingüísticos, el trabajo 

andamiado por el docente debe continuar a lo largo de las fases del dispositivo completo cada vez que se aborda 

un género, hasta que los estudiantes adquieran autonomía”. 
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ou seja, é produzir textos que possam dar conta das especificidades do gênero orientador e dos 

recursos semântico-discursivos adequados ao contexto de uso.  

A realização da correção da tarefa de casa em aula mostrou que os estudantes haviam 

se apropriado do modo de realização do gênero discursivo (cf. seção 5.3), mas ainda se 

mostravam reticentes quando indagados sobre o seu contexto cultural e as situações de 

produção nos quais ocorria (cf. seções 5.1 e 5.2). Além disso, surgiram dúvidas sobre o uso dos 

pronomes de tratamento para interagir com o interlocutor. O Exemplo 24 ilustra essas 

observações:  

 

Exemplo 24 – Correção da atividade realizada de maneira autônoma (Níveis 01 e 03) 
Professora Vamos a ver la composición. [professora já havia corrigido e tirado algumas 

dúvidas sobre os exercícios anteriores de estudo contextual]. ¿Cuál es la primera 

etapa? 

Alunos [se escuta baixo algumas respostas] 

Professora ¡Alto, fuerte y bonito! 

Alunos !Contextualización! 

Professora ¡Muuuuy bien! 

La contextualización se divide en dos fases, ¿cuáles son? ¿La primera? 

Alunos ¡Bienvenida! 

Professora ¡Muuuuy bien! ¿Cuál es la segunda? 

Alunos Presentación del producto.  

Professora ¡Excelente! Todos muy bien.  

Bueno, miren la primera frase de la presentación del producto.  

“Hoy quiero hablaros de un vino que se llama Cala nº1” [professora lê a frase do 

texto”.  

Bueno, “hablaros”, ¿qué aparece acá que ya vimos? Lo estudiamos cuando vimos 

la forma de dirigirse a otra persona.  

Aluno 01  O “os”? 

Professora ¡Exactamente! ¿Ustedes se recuerdan que vimos los pronombres usados para 

dirigirnos a nuestros interlocutores? ¡Hablarte, hablarles, presentarles! Y uno de 

los pronombres era el pronombre de vosotros; entonces, por eso, acá es “hablaros”.  

Si yo quisiera usar el tú, ¿cómo sería? ¿Hablar…? Para referirme a una persona 

como tú.  

Alguns alunos Hablarte 

Professora ¡Muy bien! ¿Y si yo quiero referirme a una tercera persona? ¿Cómo sería? 

¿Hablar…? 

Alguns alunos ¿Le? ¿Te? ¿Se? [poucos alunos dão diferentes respostas] 

Professora Acuérdense de los pronombres. ¡Pronombres de complemento indirecto! 

¿Hablar…? 

Alunos Les 

Professora Cuando vimos los pronombres, vimos esos. [professora os escreve no quadro].  

¿Se acuerdan ahora?  Bueno, si yo quiero tratar a la persona de usted, es “hablar…” 

Alunos ¡Le! 

Professora ¡Eso! ¿Si yo estoy hablando con más de una persona? 

Alunos ¡Hablarles! 

Professora ¡Muy bien! Entonces acuérdense de esos pronombrecitos, pues son los que ustedes 

van a utilizar para hablar con su interlocutor.  
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A interação, transcrita no Exemplo 24, exemplifica como os estudantes atuaram quando 

se sentiam seguros para responder sobre o modo como os elementos linguísticos estão 

mobilizados e quando estavam inseguros para fazê-lo. Sobre isso, pode-se observar que:  

 

1. A professora indagou os alunos sobre as etapas e fases do T03 – vinho espanhol. Os 

discentes, por sua vez, responderam em coro e com afirmações 

(¡Contextualización!, ¡Bienvenida!, ¡Presentación del producto!). Diante da opção 

pelo modo afirmativo para suas respostas, pode-se inferir que não havia dúvidas 

sobre sua exatidão, ou seja, eles demonstravam estarem seguros com a resolução a 

que chegaram. Além disso, a resposta do grande grupo em coro foi mais um indício 

de que há domínio da turma sobre o que foi trabalhado. A segurança dos discentes 

foi aprovada enfaticamente pela docente que optou, inclusive, por avaliá-los e 

incentivá-los (¡Excelente! Todos muy bien);  

2. A professora questionou os alunos sobre o uso dos pronomes. Diferente da reação 

anterior, a identificação dos estudantes não ocorreu mais em coro e utilizou o modo 

interrogativo (¿Le? ¿Te? ¿Se? [poucos alunos dão diferentes respostas]). Essa 

escolha linguística demonstrou que se sentiam inseguros quanto a sua resposta. O 

que também foi evidenciado pelo majoritário silêncio do grupo. 

 

Quadro 42 – Nota de observação 06 – O silêncio grita 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Nota de observação 06 – O silêncio grita 

  

A diferença de animação dos alunos, nas duas ocasiões, foi visivelmente perceptível. Ao 

serem questionados sobre a forma de estruturação do texto, responderam alto e em coro, usaram 

as mãos e mexeram-se na cadeira. O mesmo não ocorreu quando questionados sobre o uso do 

pronome de terceira pessoa singular. Nesse momento, apenas alguns alunos responderam e seu 

tom soava como um pedido de desculpas antecipado, traduzido em frases interrogativas. Além 

disso, notei que os alunos que responderam foram aqueles com as identidades caracterizadas como 

alunos de sucesso, ou seja, estudantes já com uma imagem de êxito construída. Essa situação sugere 

o quanto o silêncio em uma sala de aula pode dizer muito mais, em algumas situações, que a 

resposta. O silêncio mostra, o tempo todo, como os alunos e seu grau de confiança estão 

hierarquizados nesse espaço e como, apesar de uma tentativa de uma pedagogia de subversão, 

essas posições de poder hora ou outra reaparecem devido sua enraização. Fiquei pensando o 

quanto, ao longo do processo escolar, os alunos vão de excessiva participação (anos iniciais e 

ensino fundamental) a silêncio quase absoluto (ensino médio). No silêncio ensurdecedor da sala de 

nível médio, costumam escutar-se apenas algumas vozes, que são dos “bons alunos”. Refleti, nessa 

digressão, que à medida que as identidades de sucesso e fracasso vão sendo-lhes oferecidas com 

uma mão, com a outra calamos alguns de nossos aprendizes. 
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O momento de correção em grupo de uma tarefa realizada autonomamente pelos alunos 

foi importante para que fossem identificados quais temas necessitavam uma explicação mais 

detalhada. Diante das dúvidas ou inseguranças que os discentes mostraram sobre a matéria, 

realizou-se uma negociação entre professora e alunos com elaborações da professora e 

identificações dos alunos para recordar e tirar dúvidas ainda restantes. A realização autônoma, 

depois de um ciclo de trabalho guiado (T01 – vinho argentino) e semi-guiado (T02 – vinho 

chileno)171, mostrou-se imprescindível para que o mediador do conhecimento entendesse o que 

ainda precisava ser resolvido. Isso se tornou possível, uma vez que os alunos tiveram que 

assumir o comando da sua reflexão linguística e da mobilização dos elementos para a realização 

do significado.  

Seguido ao momento de correção, efetivou-se a sistematização de todo o trabalho feito 

nas semanas anteriores.  

 
Exemplo 25 – Participação dos alunos na construção da sistematização 

Professora ¡Olfativo! ¿Cómo sabemos que es un análisis olfativo? 

Alunos En nariz 

Alguns alunos El aroma 

Professora ¡En nariz! ¡El aroma! ¡Muy bien!  

El análisis olfativo, ¿cómo podemos hacerlo?, ¿cuáles son las características que 

aparecen? 

Aluno 01, 02,03 Frutado 

Professora ¡Frutado! ¿Qué más? 

Aluno 04 Puro 

Professora ¡Puro!  

 

  

 
171 Recordo o leitor que a análise do contexto e desconstrução do texto (preparação para a ação) foi realizada em 

conjunto no T01 – vinho argentino. No T02 – vinho chileno, em contrapartida, a preparação para a ação foi 

realizada em pequenos grupos nos quais o professor ia oferecendo auxilio. Denomina-se, em razão disso, um ciclo 

de trabalho guiado e semi-guiado, respectivamente.  
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Figura 41 – Disposição da sala de aula no momento da sistematização 

 
Fonte: Corpus da pesquisa. 

 

O Exemplo 25 é um pequeno excerto trazido para exemplificar que a etapa pedagógica 

do CEA de preparação para a ação do T03 – vinho espanhol (análise do contexto e 

desconstrução do texto) culminou em uma sistematização dos temas aprendidos. A professora 

foi indagando aos alunos sobre os recursos linguísticos que realizavam a degustação do vinho 

Cala Nº 01 e seu modo de estruturação e, junto com os estudantes, organizou as respostas no 

quadro (cf. capítulo 5). O resultado desse processo é mostrado na Figura 42, a qual está com as 

palavras, destacadas com negrito do Exemplo 25, destacadas em vermelho.  

 

Figura 42 – Resultado da sistematização do estudo da degustação técnica de vinho 

 
Fonte: Corpus da pesquisa. 
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A participação dos estudantes na sistematização dos conteúdos estudados – respostas 

em grande grupo e também de diferentes alunos da classe – permite afirmar que o trabalho foi 

efetivo (cf. Exemplo 25 e Figura 41). Diante disso, a turma já estava preparada para passar ao 

próximo momento do CEA: o planejamento e construção do exemplar genérico. 

 

6.2.3 Nível 01 – Planejamento e construção dos exemplares genéricos  

 

As aulas nove, dez e onze foram ministradas entre a quinta e sexta semana de aplicação 

do CEA. O objetivo desse momento foi a construção de uma degustação técnica de vinhos e 

sua edição (ROSE; MARTIN, 2012; MOYANO, 2007; 2013; 2018). Diante disso, as tarefas 

foram divididas de modo que os alunos planejassem seus textos, depois os escrevessem, em 

seguida os editassem e, por fim, produzissem a versão final que seria gravada.   

A estratégia didática de planejamento é uma adaptação proposta por Moyano (2007; 

2010b; 2013; 2018) para a utilização do CEA em contexto universitário, ou seja, para o trabalho 

com textos técnicos e/ou científicos de uma área específica. A nona, décima e décima primeira 

aula aconteceram no laboratório de informática da instituição, conforme mostra a Figura 43:  

 
 

Figura 43 – Laboratório de informática 

 
Fonte: Corpus da pesquisa. 
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Os estudantes, nesse momento do CEA, começaram a tomar suas primeiras decisões e 

a utilizar o que foi estudado nas quatro semanas anteriores. Um desses movimentos de interação 

é transcrito no Exemplo 26.  

 

Exemplo 26 – Planejamento do texto – decisões dos alunos 
Aluno 01 Profe, e se eu… 

Professora ¡Español!  

Aluno 01 [risos] Profe, ¿y si yo grabar el video en casa con un vino de mi bodega? 

Professora Puede ser. ¡Claro! Si quieres, incluso, puedes hablar de un vino de tu familia. 

Aluno 01 ¿Podemos, entonces, hacer eso? 

Professora ¡Claro! 

 

No processo de planejamento da degustação técnica de vinho, ilustrado no Exemplo 26, 

observa-se que os participantes-colaboradores fizeram uma recontextualização do 

conhecimento aprendido. O Aluno 01 indagou à professora sobre a possibilidade de produzir 

uma degustação técnica sobre um vinho da sua família (cf. Exemplo 26). Isso demonstra que o 

discente se apropriou do potencial de significado da LE e quer utilizá-lo em seu contexto de 

atuação social (cf. capítulo 4). Essa ação também foi identificada em outros diálogos, quando 

estudantes foram relatando à professora os motivos de sua escolha de degustação técnica de 

vinho: vinhos com os que trabalham, uvas preferidas, vinhos produzidos pelas suas famílias, 

entre outros.  

 

Quadro 43 – Nota de observação 07 – Recontextualização do conhecimento 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

6.2.4 Nível 01 – Edição das produções textuais e sua publicação 

 

A décima segunda aula foi dedicada à edição das produções escritas dos estudantes para 

que eles as gravassem depois (última etapa do Nível 01 do CEA, cf. Figura 39 e Apêndice J). 

Essa tarefa foi realizada na sala de aula, conforme Figura 44: 

Nota de observação 07 – Recontextualização do conhecimento 

 

Na hora de começar a planejar e construir seu exemplar genérico, os alunos se 

mostraram muito animados. Constantemente chamavam a professora para contar a sua 

escolha e justificá-la, dizendo frases do tipo: 

- É meu vinho/uva favorita...  

- Esse é o que mais mostramos lá na vinícola... 

- Vou fazer com o vinho da minha bodega.  

É bastante recompensador identificar tal engajamento no final do projeto e, 

sobretudo, no término de um ano letivo.  



233 

 

Figura 44 – Edição dos textos 

 
Fonte: Corpus da pesquisa. 

 

A Figura 44 mostra os estudantes trabalhando, em grupo, nas sugestões de edição dos 

textos dos colegas. Optou-se, nesta investigação e em sala de aula, por usar o termo edição, 

seguindo que foi proposto por Moyano (2007) e reafirmado em Moyano (2018, p. 252):  

 

O termo “edição” [...] sugere a ideia de texto como processo, texto que se constrói ao 

longo de sucessivas modificações, propondo novas escolhas que melhorem a 

construção do significado e contribuam com o alcance do objetivo perseguido.172 

 

Os alunos se reuniram em seus grupos de trabalho, conforme demonstra a Figura 44, e 

receberam uma tabela com critérios de avaliação da adequação ao gênero degustação técnica 

de vinho. Eles leram os textos de outro grupo de colegas e fizeram proposições de possíveis 

edições, baseando-se nos critérios que ilustravam o que foi debatido em sala ao longo do 

desenvolvimento da ação. Moyano (2007) propõe, como possibilidades de estratégias, três tipos 

de edição: conjunta (realizada entre professores e alunos), em pequenos grupos e individual. 

No desenvolvimento do CEA aplicado nesta pesquisa, optou-se por mesclar as duas primeiras 

modalidades, isto é, os alunos realizam a edição em pequenos grupos, mas foram guiados pela 

tabela de critérios de adequação e receberam orientação do professor, quem ficou caminhando 

pela sala e atendendo aos pedidos de auxílio.  

Após essa última etapa de aplicação do CEA, os alunos levaram seus textos e as tabelas 

de avaliação com os apontamentos de seus colegas para que produzissem o exemplar final e 

 
172 No original: “El término ‘Edición’ […] sugiere la idea de texto como proceso, texto que se construye a lo largo 

de sucesivas modificaciones, proponiendo nuevas elecciones que mejoren la construcción del significado y 

contribuyan al logro del propósito perseguido”. 
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realizassem a sua gravação. A aula treze marcou o fim da ação com a divulgação dos vídeos de 

degustações técnicas de vinho produzidos pelos alunos (cf. Anexo F)173. 

 

6.3 AS NOTAS DE OBSERVAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO CEA 

 

Esta seção dedica-se a compilar os resultados da implementação do CEA já discutidos 

e relacioná-los à abordagem metodológica adotada para compreender como as Notas de 

Observação e os procedimentos de Pesquisa-Ação influenciaram na compreensão dos dados de 

implementação. O relato das 13 aulas de aplicação desta proposta didática foi construído a partir 

da escuta das gravações e leitura do diário de bordo com o intuito de descrever e avaliar os 

impactos desta ação de pesquisa.  

A metodologia da Pesquisa-Ação, adotada na construção da investigação desenvolvida 

nesta tese, caracteriza-se por impelir o pesquisador a trabalhar com os participantes 

colaboradores e não apenas pesquisar sobre eles (BARBIER, 2002). Nesse sentido, a primeira 

etapa deste estudo (fase exploratória) buscou incluir as pessoas envolvidas, em especial a turma-

cooperadora na qual o CEA foi implementado, na tomada de decisões sobre o seu 

desenvolvimento: tema de interesse e gêneros discursivos a serem trabalhados e desejos de 

aprendizagem dos estudantes (cf. subseção 4.4.1 e capítulo 5). Esse momento da investigação, 

portanto, possibilitou conhecer os alunos, a escola, suas dinâmicas, seus interesses e suas 

necessidades. Ouvir os participantes-cooperadores do IFSG foi fundamental para que fosse 

delineada a ação a ser desenvolvida (cf. seção 5.1) e se chegasse à conclusão de que a 

degustação técnica de vinho, sua realização estrutural e sua linguagem técnica seriam o gênero 

de aplicação do CEA e as capacidades linguísticas trabalhadas na disciplina (cf. Quadro 32). 

Além disso, esse momento de aproximação, reconhecimento e integração com o campo de 

pesquisa permitiu que se identificasse a necessidade de adaptar as estratégias do CEA para o 

ensino de E/LE em contexto técnico e tecnológico (cf.  Figura 39).  

O desenvolvimento da ação de pesquisa com o 2º ano do Curso Técnico de Viticultura 

e Enologia – fase de ação/reflexão – constitui-se pela construção das tarefas do CEA e sua 

aplicação em sala de aula (cf. subseção 4.4.2 e capítulo 6). Esse momento do estudo é marcado 

pela indissociabilidade entre ação e investigação. Em uma Pesquisa-Ação, o investigador não 

determina sozinho o que será feito. Os envolvidos na ação Viño, enséñame el arte de ver mi 

propia historia (cf. Quadro 32), portanto, refletiram e analisaram os impactos das tarefas do 

 
173 No Anexo F, são trazidas três produções de alunos para que o leitor possa vislumbrar os produtos da 

implementação. 
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CEA para construir conjuntamente os próximos passos de seu desenvolvimento (cf. Quadro 

33). Esse movimento cíclico e constante possibilitou uma maior compreensão do processo de 

implementação dessa estratégia pedagógica e do seu impacto no ensino do E/LE no contexto 

técnico e tecnológico do IFSG.  

Outra contribuição da metodologia de Pesquisa-Ação para a compreensão dos 

resultados da implementação do CEA foram as Notas de Observação construídas no momento 

de escuta das aulas para descrição e avaliação das tarefas aplicadas. Nas sete notas incluídas no 

relato, foram destacados alguns momentos significativos de execução que só foram percebidos 

devido a contínua avaliação dos efeitos das ações pedagógicas proporcionada pela dinâmica da 

Pesquisa-Ação (cf. Figura 33):  

 

(I) Nota de observação 01 – O humor dos alunos e o andamento das aulas  

 

A Nota de Observação 01 integrou o relato da segunda aula de aplicação do CEA. Nesse 

momento do processo educativo, os alunos estavam trabalhando com as reportagens sobre o 

lugar do vinho na Espanha, Argentina e Chile para determinar o contexto da degustação técnica 

de vinho. Esse apontamento foi trazido para discussão, visto o impacto que o engajamento dos 

alunos nas tarefas (ou falta dele) possui no desenvolvimento de uma aula. Nesse sentido, a 

dinâmica realizada pela docente ajudou a envolvê-los e contribuiu para que participassem mais 

ativamente. Nessas interações, foi possível observar que os estudantes já começavam a 

responder à professora em coro e utilizando as palavras trabalhadas no encontro anterior. Isso 

demonstrou que já faziam uma relação entre o léxico técnico e sua função na área da Viticultura 

e Enologia (cf. Exemplo 11, Figuras 30 e 33). Sem a participação dos alunos, essa construção 

de conhecimento ficaria prejudicada e seria mais difícil analisar o impacto das tarefas do CEA 

já realizadas e, assim, planejar a continuação da ação.  

 

(II) Nota de observação 02 – A timidez superada pelo envolvimento na estratégia 

pedagógica  

 

A Nota de Observação 02 também fez parte do relato da segunda aula de aplicação do 

CEA (cf. subseção 6.2.1.1). Essa constatação sobre o momento de discussão das questões 

interpretativas foi importante para dimensionar o efeito que a mediação da professora teve na 

construção da relação implícita entre os barris nos quais o vinho é envelhecido e sua qualidade. 

A intervenção da docente foi determinante para que os estudantes mais tímidos e inseguros com 
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suas resoluções das tarefas pudessem tomar a palavra, responder à questão e, assim, mobilizar 

seu conhecimento da área técnica e do ELE para fazê-lo. Nesse sentido, foi possível observar 

uma redistribuição de poder, visto que alunos que normalmente não participariam da aula ou 

teriam sua atuação atravessada por aqueles com maior facilidade no conteúdo quebraram esse 

padrão e demonstraram autonomia. 

 

(III) Nota de observação 03 – A mostra técnica-científica (MTC) e o estado dos 

alunos  

(IV) Nota de observação 04 – Os alunos após a MTC 

 

As Notas de Observação 03 e 04 fizeram parte das aulas três e quatro de aplicação do 

CEA (cf. subseção 6.2.1.2). Nesse momento, os alunos estavam finalizando o trabalho com as 

reportagens sobre a Espanha, a Argentina e o Chile e iniciando a preparação para ação (Nível 

01) com o T01 – vinho argentino – primeira degustação técnica estudada. Inicialmente, o 

planejamento era encerrar o trabalho com os textos informativos em aula. No entanto, conforme 

narra a terceira nota, os alunos iriam participar de apenas parte da aula e, além disso, estavam 

dispersos devido a sua preocupação com um evento científico que ocorria no IFSG. Diante 

disso, recalculou-se a ideia inicial: a esquematização dos conhecimentos aprendidos com esses 

textos foi iniciada em aula e finalizada em casa pelos estudantes. A aula subsequente, na qual 

começou o estudo das degustações técnicas de vinho, teve uma maior participação e cooperação 

dos discentes. Essa cooperação dos estudantes mostrou a importância de respeitar os momentos 

de cada turma e, além disso, evidenciou outras duas questões: (a) foi mais produtivo permitir 

que eles realizassem a tarefa em casa, com calma e concentração do que forçá-los a ficar até o 

fim da aula e tê-los desatentos e menos propensos a construir o conhecimento interativamente; 

(b) os alunos já estavam o suficientemente preparados para realizar o trabalho de 

esquematização autonomamente, e isso ficou mais evidente do que ficaria se a tarefa tivesse 

sido feita em sala de aula (cf. capítulo 5). A constante observação, descrição e avaliação dos 

efeitos das ações permitiu que os participantes-cooperadores fossem vistos em suas 

necessidades e, assim, o processo de ensino e aprendizagem se tornou mais adaptado a eles e, 

por isso, mais efetivo no decorre da ação.  
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(V) Nota de observação 05 – Risos da verdade  

 

A Nota de Observação 05 integrou o relato da quinta aula de aplicação do CEA. Nesse 

comentário, destacou-se a importância de realizar o trabalho de desconstrução dos textos em 

sala de aula (cf. 6.2.2). Essa relevância é mostrada em uma reação dos alunos: o riso. Os 

estudantes riem quando a professora lhes diz que não se pode sentir quais são as etapas e fases 

de um texto, pois há evidências linguísticas que as representam. Essa atitude sugere a visão dos 

estudantes sobre a língua e demonstra a importância do trabalho de desconstrução e de outras 

estratégias como a de leitura detalhada para desenvolver com os estudantes a compreensão de 

que os recursos linguísticos concretizam nos textos os sentidos que compartilhamos com nossos 

interlocutores. Perceber esse comportamento e analisá-lo auxiliou a professora-pesquisadora a 

compreender a importância dos momentos de desconstrução do texto e de leitura detalhada 

para o desenvolvimento da consciência linguística daqueles estudantes. 

 

(VI) Nota de observação 06 – O silêncio grita  

 

A Nota de Observação 06 compôs o relato da oitava aula de aplicação do CEA. Nesse 

momento do processo de implementação, estava ocorrendo a análise do contexto e 

desconstrução do T03 – vinho espanhol (cf. subseção 6.2.2.3). Durante a correção da tarefa, 

observou-se uma diferença de participação dos estudantes. Quando eles estavam seguros de sua 

resolução da tarefa, responderam alto e conjuntamente. Ao serem perguntados sobre uma 

questão gramatical (o uso dos pronomes pessoais oblíquos), fizeram silêncio. Nesse momento, 

apenas alguns discentes, geralmente identificados como “os bons alunos”, responderam. As 

etapas de pesquisa dedicadas à observação, descrição e avaliação desses momentos 

pedagógicos possibilitaram, assim como na Nota de Observação 05, compreender os efeitos da 

ação de implementação a partir de uma reação dos estudantes. Além disso, permitiram: (a) 

identificar que os participantes-colaboradores ainda encontravam dificuldade no uso dos 

pronomes de tratamento do interlocutor; (b) constatar que esse problema foi solucionado com 

a orientação da docente; e (c) refletir sobre a distribuição do poder entre os alunos e como a 

utilização do CEA estava paulatinamente diminuindo essa brecha de participação entre os 

supostos bons e maus estudantes.  
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(VII) Nota de observação 07 – Recontextualização do conhecimento  

 

A Nota de Observação 07 constou no relato das aulas nove a onze de implementação do 

CEA, cujo propósito era que os alunos planejassem e construíssem as suas degustações técnicas 

de vinho (cf. subseção 6.2.3). No processo de planejar o texto, um grupo de alunos solicitou 

para escrever e gravar sobre o vinho produzido pela família de um dos seus participantes. 

Outrossim, muitos deles chamaram a docente para contar que escreveriam e gravariam sobre 

suas uvas favoritas ou sobre os produtos mais consumidos nas vinícolas em que trabalham. Essa 

produção textual envolveria mobilizar o léxico técnico utilizado para descrever o vinho, sua 

zona e procedimentos de produção, sua vinícola, para analisá-lo sensorialmente e também para 

avaliá-lo (cf. capítulo 5). Esse movimento de falar sobre elementos do seu mundo pessoal e do 

trabalho utilizando os recursos linguísticos do E/LE demonstra não só a apropriação da língua, 

como também dos conceitos técnicos da área nessa LE. Essas constatações, expressas nessa 

Nota de Observação, foram possíveis, mais uma vez, devido ao movimento cíclico de 

planejamento, ação, observação/descrição e avaliação própria da Pesquisa-Ação em sala de aula 

(cf. Quadro 9).  

O resultado discutido e interpretado no relato de implementação do CEA para o ensino 

de E/LE em contexto técnico e tecnológico viabilizou responder a duas perguntas de pesquisa 

desta tese: como ocorre o processo de ensino-aprendizagem de um gênero técnico- profissional 

da área de Viticultura e Enologia na aula de E/LE a partir do CEA da Pedagogia de Gêneros 

sistemicista e quais recursos linguísticos do E/LE são mobilizados pelos alunos nas interações 

em sala de aula durante a implementação do CEA. O resultado mostrou que essa estratégia 

didática é profícua para o ensino do E/LE nesse contexto, uma vez que sua execução impactou 

positivamente no desenvolvimento dos alunos no idioma. Essa conclusão é possível, uma vez 

que os participantes-colaboradores mostram uma expansão do seu potencial de comportamento 

na língua ao interagir em sala e produzir as degustações utilizando-a. Além disso, os benefícios 

dessa perspectiva de ensino também se estendem à sua participação, visto que foi possível notar 

uma atuação mais uniforme na turma ao longo das aulas.  
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7 O DIREITO AO DELÍRIO: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
¿Qué tal si deliramos por un ratito? 

Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para 

adivinar otro mundo posible. 

 

 (Eduardo Galeano) 

 

 

O estudo desenvolvido nesta pesquisa atravessa e é atravessado pela minha história. 

Nesta investigação, constituo-me como uma docente-pesquisadora para discutir o ensino de 

E/LE no Curso Técnico de Viticultura e Enologia do IFSG – uma escola com orientação 

profissional e técnica na qual atuo. A introdução desta tese e sua epígrafe explicaram ao leitor 

que as reflexões poéticas do texto “O direito ao delírio” de Galeano (2015) traduzem o que 

concebo como fazer pesquisa: ter uma inquietação empírica e teórica, caminhar pelas vias da 

ciência para resolvê-la e, ao chegar perto de sua solução, ver a resposta se distanciar mais dez 

passos, assim como acontece com a utopia (cf. “A utopia está no horizonte: introdução”). Nesse 

sentido, os capítulos que a compõe tiveram seus títulos metaforicamente indicando um caminho 

rumo à sua quimera: construir uma aula de E/LE que seja um espaço de empoderamento do 

aluno e de expansão das suas possibilidades de atuação na sociedade por meio do 

desenvolvimento de suas habilidades discursivas. Essas considerações finais, portanto, 

apresentam alguns caminhos encontrados ao longo do trabalho investigativo para essa 

construção e são nomeadas como O direito ao delírio, título do texto que contém a famosa 

alegoria de Galeano (2015) e que transcrevo abaixo um fragmento.  

 

Que tal se começarmos a exercer o jamais proclamado direito de sonhar? 

Que tal se delirarmos por um momento? 

Vamos fixar nossos olhos mais além da infâmia para imaginar outro mundo 

possível: [...] 

A educação não será um privilégio apenas daqueles que possam pagá-la; [...] 

A justiça e a liberdade, irmãs siamesas condenadas a viverem separadas, voltarão 

a juntar-se, bem grudadinhas, ombro com ombro.174 

(GALEANO, 2015, p. 342-343) 

 

O texto “O direito ao delírio”, epígrafe deste trabalho, é retomado nessas considerações 

finais por simbolizar o seu âmago. É recuperado, também, por dialogar fortemente com as 

preocupações de Halliday ao iniciar a construção de sua perspectiva sistêmico-funcional de 

 
174 No original: “¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de soñar? ¿Qué tal si deliramos 

por un ratito? Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible: la educación no 

será el privilegio de quienes puedan pagarla; la justicia y la libertad, hermanas siamesas condenadas a vivir 

separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda”.  
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linguagem e com os interesses dos membros da Escola de Sydney ao desenvolver o CEA do 

Programa R2L: o delírio de um mundo novo, mais justo, que passe por uma educação 

emancipadora. Nesse sentido, o objetivo principal desta tese foi explicar como a elaboração e 

a aplicação de um CEA gera e constroi conhecimentos sobre um gênero técnico-científico na 

aula de E/LE no contexto do Ensino Técnico de um IF. No desenvolvimento desta investigação, 

observei que construir essa resposta implicaria em: (i) compreender o processo de 

implementação do CEA e (ii) analisar os recursos linguístico-discursivos mobilizados no seu 

desenvolvimento.  

A metodologia adotada para guiar a reflexão sobre o ensino de E/LE no EPT foi a 

Pesquisa-Ação. A decisão por essa perspectiva se constituiu como uma pesquisa no interior da 

investigação maior. Minha preocupação, nessa fase da tese, era adotar um modelo que me 

permitisse ser professora-linguista-pesquisadora, isto é, que me possibilitasse utilizar meu 

trabalho como campo de pesquisa, mantendo o rigor teórico e o caráter científico indispensáveis 

à elaboração de uma tese cientificamente confiável. A Pesquisa-Ação foi a opção mais 

adequada, visto que essa perspectiva pressupõe relacionar pesquisa à ação (TRIPP, 2005; 

MORIN, 2004). Apesar de encontrar respaldo no interior dessa concepção, julguei necessário 

desenvolver uma organização e semiotização dessa metodologia que atendesse às 

especificidades de sua aplicação em sala de aula. Propus, em vista disso, um modelo de 

Pesquisa-Ação na escola organizado em três fases: exploratória, ação/reflexão e divulgação. 

Além disso, o planejamento de cada aula e de suas tarefas deveria cumprir o seguinte 

movimento cíclico: planejar as tarefas; agir para implementá-las; observar e descrever os 

seus efeitos e avaliá-los (cf. Figura 33). 

Explicar o caminho de construção desta investigação é importante, pois foi ele que levou 

às perguntas de pesquisa. Morin (2004) compara essa metodologia a um labirinto. Esse autor 

opta por essa metáfora, pois um investigador não tem suas ações de pesquisa totalmente 

definidas quando a inicia, devido ao seu caráter substancialmente participativo. Desse modo, o 

pesquisador define em linhas gerais o que será feito para iniciar a ação e vai construir o seu 

desenvolvimento ao longo da sua execução. No que concerne a esse estudo, na fase de 

construção de bases epistemológicas que o guiariam, eu possuía apenas os objetivos gerais e os 

específicos redigidos de maneira aberta. Foi, na sua fase exploratória (cf. 4.4.1), que detalhei 

os objetivos de pesquisa ao ter a definição de qual ação seria desenvolvida (Viño, enseñame a 

ver mi propia historia, cf. Quadro 32).  No Quadro 44, a seguir, mostro a mudança dos objetivos 

específicos antes e depois da entrada no campo.  
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Quadro 44 – Objetivos específicos antes e depois da fase exploratória 
Objetivos específicos construídos 

pela docente-pesquisadora 

Objetivos específicos construídos pela docente-pesquisadora e pelos 

participantes-cooperadores 

1. Descrever esse processo através 

de implementação do CEA.  

1. Compreender o processo de ensino e aprendizagem de um gênero 

técnico-profissional da área de viticultura (degustações técnicas de 

vinho) na aula de E/LE a partir da implementação do CEA da Pedagogia 

de Gêneros sistemicista. 

2. Analisar os recursos linguístico-

discursivos mobilizados no seu 

desenvolvimento. 

2. Analisar como o E/LE é mobilizado pelos participantes-cooperadores 

nas interações em sala de aula que resultaram das tarefas do CEA 

realizadas para o estudo do espaço ocupado pelo vinho em regiões de 

cultura vitivinícola e para a produção de degustações técnicas de vinho.  

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

A fase exploratória da Pesquisa-Ação possibilitou não só o detalhamento dos objetivos 

específicos da tese, como também permitiu construir as suas perguntas de pesquisa. Nesse 

momento, debateu-se e decidiu-se com os participantes-cooperadores que desenvolveríamos 

uma ação sobre o lugar que o vinho ocupa em uma região de cultura vitivinícola, dando especial 

atenção à sua influência nos aspectos identitários da zona produtora e dos seus moradores. Além 

disso, optou-se por trabalhar a produção de degustações técnicas de vinho e sua linguagem 

técnica-científica, visto que os estudantes já estavam fazendo seus estágios e realizando essa 

prática nas vinícolas, mas ainda sentiam necessidade de se apropriar de sua construção 

discursiva. Para elaborar o planejamento inicial do desenvolvimento da Pesquisa-Ação, já na 

sua fase de ação/reflexão (cf. seção 4.4.2, Quadros 32 e 33), fui investigar e aprender sobre essa 

prática e identifiquei que não havia nenhuma descrição na literatura sobre sua realização em 

textos. Devido a isso, surgiu a dúvida: qual o objetivo comunicativo de uma degustação técnica 

de vinho? Para responder a esse questionamento, optei por analisar o sistema semântico-

discursivo de IDEAÇÃO, por ser responsável pela construção da experiência, e de AVALIATIVIDADE, 

por evidenciar as avaliações do falante sobre essa experiência de três textos que instanciam essa 

ação social (T01 – vinho argentino, T02 – vinho chileno e T03 – vinho espanhol). Além disso, 

escolhi trabalhar com degustações técnicas de vinho produzidas para o YouTube, visto serem 

a realização mais próxima àquelas que ocorrem presencialmente nas vinícolas. Diante dessas 

decisões, delineou-se a primeira pergunta de pesquisa: qual o propósito comunicativo da 

degustação técnica de vinho evidenciado no padrão semântico do seu sistema semântico-

discursivo de IDEAÇÃO e de AVALIATIVIDADE.   

A análise e descrição do sistema de IDEAÇÃO da degustação técnica de vinho mostrou que 

as suas relações taxonômicas são predominantemente de classificação, seguidas pela 

composição e, em menor número, pela sinonímia e pela repetição nas quais o vinho figura como 

Entidade-principal. Nas relações de classificação, os falantes constroem uma imagem do 

produto conforme apresentam seu nome/marca, traços característicos de sua constituição e 
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produção (T03 – vinho espanhol: uno vino – Cala número 01, un vino ecológico, Los vinos 

tintos) e qualificam-no segundo algumas de suas características organolépticas (T01 – vinho 

argentino: Este vino de la Caudalia Wine Box del mes de abril de 2017 – este vino color rojo, 

rubí, cereza brillante). Nas relações de composição, identificou-se que os enólogos 

compartilham com os ouvintes informações sobre a zona de plantio e empresa responsável pelo 

produto e sobre as uvas que o compõe. Nessas relações léxicas, estão concentradas as 

percepções sensoriais advindas da experiência de prova (cf. Figura 37, 40 e 42). As sinonímias 

e repetições, por fim, são mobilizadas para retomar a Entidade-Principal sem lhe agregar 

conteúdo avaliativo.  

A análise do padrão semântico da nuclearidade da IDEAÇÃO permitiu compreender quais 

Entidades e Atividades eram principais na representação da experiência de prova de vinho em 

degustações técnicas publicadas no YouTube. Os resultados desse mapeamento indicaram que 

o núcleo das orações é composto pela Entidade-Principal vinho e por Alcances que lhe 

qualificam ou identificam. O centro, por sua vez, é composto predominantemente por figuras 

de ser/ter realizadas por Processos relacionais identificativos e atributivos. Essa configuração 

dos recursos semântico-discursivos demonstra que os falantes estabelecem relações de 

qualificação, identificação, composição e possessão entre o produto e os traços que lhe 

caracterizam (T01 – vinho argentino: Este vino Amalaya (meio/núcleo) es (Processo 

relacional/centro) un vino de altura (Alcance-qualidade/núcleo), cf. Figura 34). A experiência 

de prova ainda é realizada por figuras de fazer e, em menor número, pelas figuras de sentir. As 

figuras de fazer, realizadas por Processos materiais, são utilizadas para concretizar as ações de 

saudar e se despedir do público e de indicar pratos para harmonização. Por fim, as figuras de 

sentir, realizadas por Processos mentais, relatam as percepções olfativas e gustativas dos 

enólogos.  

As relações taxonômicas e nucleares são organizadas em uma sequência de atividades 

cuja análise permitiu entender como a degustação técnica de vinho comumente encadeia os 

eventos para representar a experiência de prova do produto. Os resultados indicaram que os 

enólogos organizam e associam as Atividades dessa prática na seguinte ordenação: 

contextualizar o assunto do vídeo (figuras de ser/ter + figuras de fazer), descrever e avaliar o 

vinho (figuras de ser/ter + figuras de sentir), indicar harmonizações e se despedir do público 

(figuras de fazer) (cf. Figuras 31 e 34). 

No decorrer do mapeamento do sistema semântico-discursivo de IDEAÇÃO, identificou-se 

a frequente utilização de recursos avaliativos pelos enólogos na construção da degustação 

técnica do vinho. Devido a isso, foi necessário analisar o sistema de AVALIATIVIDADE, com foco 
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no subsistema de APRECIAÇÃO, a fim de compreender como esses profissionais reagiam e 

avaliavam o produto de que estavam falando. Os resultados indicaram que os falantes, ao 

produzirem textos dessa natureza, utilizam recursos linguísticos do campo da enologia. Desse 

modo, indicam sua reação, valoração e percepção – sempre positivas – sobre a composição do 

produto utilizando: nomes de frutas, madeiras, vegetais, flores, frutos secos, minerais, animais 

e especiarias (notas de vainilla, vino frutado, aroma de chocolate, coco), cores e tonalidades 

(pinta copas, violeta, muy oscuro), atributos qualificativos para sua limpidez, fluidez, sabor, 

intensidade de cor e matiz (súper estimulante, perseverante, persistente) e Processos com 

significado atitudinal para expressar o impacto da prova nos seus sentidos (marca el paladar) 

(cf. Quadros 12, 14 e 16, respectivamente).  

Os resultados advindos da análise do padrão semântico discursivo do sistema de IDEAÇÃO 

e do subsistema de APRECIAÇÃO das instâncias da degustação técnica de vinho analisadas 

permitiram responder ao primeiro questionamento e identificar que seu propósito social é 

avaliar um produto. Essa resposta levou à segunda pergunta de pesquisa: como o sistema 

semântico-discursivo de PERIODICIDADE coarticulado ao de IDEAÇÃO realiza o registro e a estrutura 

esquemática da degustação técnica de vinho? 

A informação sobre o registro (campo, relação e modo) dos textos analisados (T01 – 

vinho argentino, T02 – vinho chileno e T03 – vinho espanhol) e estrutura esquemática da 

degustação técnica de vinho era indispensável para que se pudesse construir as tarefas do CEA. 

Eu, enquanto docente-pesquisadora, não conseguiria orientar a preparação para a ação, 

planejamento e construção de exemplares genéricos e edição das produções textuais sem que 

ter claro o padrão de realização linguística dessa prática social (cf. Figura 39). No que se refere 

ao estudo do registro, sua análise permitiu elaborar algumas generalizações sobre a maneira 

como a degustação técnica de vinho pré-seleciona as configurações possíveis desse estrato nos 

textos: 

 

(1)  o campo dessa prática inclui a avaliação técnica de um produto. O item analisado, 

entretanto, varia de acordo com a situação comunicativa: pode-se falar sobre um 

vinho Merlot, Cabernet Blanc, Shyrah ou mesmo um blend175 de acordo com a 

especificidade de cada contexto de interação;  

 
175 Termo utilizado para se referir a uma mistura de diferentes tipos de uva em um mesmo vinho.  
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(2) as relações estabelecidas entre os participantes de uma degustação técnica de vinho 

são um especialista – geralmente enólogo – no produto e um ouvinte que está sendo 

informado das características do item examinado;  

(3) as degustações técnicas de vinho analisadas são gravadas para serem postadas na 

plataforma do Youtube.  Esse canal, não obstante, não é o único possível para a sua 

realização. A degustação poderia ocorrer, por exemplo, em uma visita presencial a 

uma vinícola176. Essa mudança acarretaria, consequentemente, em outras 

características da variável modo. Nos textos do Youtube analisados, há uma 

orientação monológica, uma organização retórica mais próxima à da escrita, e a 

linguagem cumpre uma função de representação da experiência. Em degustações de 

vinho presenciais, em contrapartida, constrói-se um texto com orientação dialógica, 

estrutura dinâmica, presença de fenômenos da fala espontânea e no qual a linguagem 

é ação por acompanhar a tarefa que se está executando. No caso de uma degustação 

produzida para ser publicada em uma revista, provavelmente encontrar-se-ia ainda 

outra configuração. 

 

O próximo passo foi analisar como a degustação técnica de vinho se organiza e realiza 

seu propósito comunicativo e registro para identificar a sua estrutura esquemática e, assim, 

poder responder ao segundo tópico da pergunta dois. Os T01 – vinho argentino, T02 – vinho 

chileno e T03 – vinho espanhol tiveram sua estrutura esquemática descrita a partir do modo 

como o seus sistemas semântico-discursivos de PERIODICIDADE e de IDEAÇÃO se realizavam. Do 

ponto de vista do fluxo informacional, o mapeamento da relação entre os Temas e os Novos 

das orações possibilitou compreender quais eram as ondas menores e como se fundiam para 

formar a onda informacional maior de hiper-Temas e hiper-Novos que demarcavam as etapas 

e fases dos textos. Essa análise do padrão semântico foi concatenada com o estudo da 

nuclearidade, isto é, observaram-se quais Entidades e Atividades eram enfatizadas nessas 

degustações. Os resultados dessa investigação revelaram que a instanciação desse gênero 

discursivo se realiza por meio de cinco etapas (contextualização, descrição do produto, 

avaliação, harmonização e despedida do público) e dez fases (Boas-vindas, Apresentação do 

produto, Zona vitivinícola, Procedimentos de produção, Análise sensorial visual, Análise 

sensorial olfativa, Análise sensorial gustativa, Composição do vinho e Vinícola produtora)177. 

 
176 Essa modalidade foi observada na fase de exploração do campo cf. seção 4.4.2.  
177 Conferir Apêndice C para ver a estrutura esquemática do T01 – vinho argentino, utilizada para a exemplificar 

a realização do gênero, em sua versão completa. 
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As análises realizadas para responder às perguntas um e dois permitiram construir o 

planejamento inicial da Pesquisa-Ação (cf. Quadro 32) e suas primeiras tarefas.  As 13 aulas de 

implementação foram elaboradas seguindo a lógica proposta para a Pesquisa-Ação em sala de 

aula: planejar, agir, observar e descrever e avaliar. As ações de implantação foram gravadas 

em áudio e registradas em imagem e a reflexão e avaliação de seus efeitos foram organizadas 

no diário de bordo e sintetizadas nas NO semanalmente após a escuta completa de cada uma 

dessas aulas. Essa dinâmica de ação-reflexão-ação permitiu identificar as necessidades dos 

participantes-colaboradores, construir uma proposta de CEA adaptada para o ensino de E/LE 

em contexto tecnológico (cf. Figura 39) e responder às terceira e quarta perguntas de 

pesquisa: como ocorre o processo de ensino-aprendizagem de um gênero técnico-profissional 

da área de Viticultura e Enologia na aula de E/LE a partir do CEA da Pedagogia de Gêneros 

sistemicista  e quais recursos linguísticos do E/LE são mobilizados pelos alunos nas interações 

em sala de aula durante a implementação do CEA. 

Os registros visuais e em áudio, a escrita do diário de bordo e a construção do relato 

interpretativo das 13 aulas permitiram constatar que a utilização das estratégias de negociação 

do campo e determinação do contexto do Nível 00 do CEA nos três encontros iniciais 

possibilitaram (cf. seção 6.2.1):  

 

(I) identificar a área do conhecimento que se está estudando e o que os alunos já 

sabiam; 

(II) debater e aprofundar o conhecimento teórico sobre a área de Viticultura e 

Enologia, bem como sobre sua relação com a identidade das regiões produtoras 

de vinho; 

(III) ampliar o potencial de significado no campo de Viticultura e Enologia com ênfase 

nas características dessa área na Espanha, Argentina e Chile; 

(IV) discutir como organizar as informações veiculadas em textos para construir um 

banco informações sobre a importância do vinho nas zonas que o produzem;  

(V) iniciar a aproximação dos participantes-cooperadores ao vocabulário técnico em 

E/LE dessa área de conhecimento. Os termos negociados nas interações de sala 

de aula do Nível 00 e nas leituras das reportagens sobre o lugar do vinho na 

Argentina, Chile e Espanha desses foram: cosechar, bodega, análisis, vendimia, 

producción, cosecha, medir los pinos, copa de vino, tradicción, inmigrantes, 

parra, viñas, botella, envejecimento, vino blanco, vino tinto, vino rosado, roble 

americano y francês.  
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A descrição, reflexão e avaliação das aulas 04 a 13, nas quais foi desenvolvido o Nível 

01 do CEA e, no seu decorrer, também os Níveis 02 e 03, possibilitou verificar que a aplicação 

dessa proposta didática oportunizou ao envolvidos (cf. subseções 6.2.2 a 6.2.4): 

 

(I) a expansão do seu estrato semântico por meio do contato com os elementos 

contextuais, léxico-gramaticais e fonográficos das degustações de vinho e dos 

demais gêneros discursivos trabalhados; 

(II) a ampliação do potencial de aprendizagem e uso da E/LE com a apropriação do 

vocabulário técnico da área de Viticultura e Enologia. Os alunos incorporaram os 

termos utilizados para discorrer sobre a zona vitivinícola e vinícola do vinho, 

sobre os procedimentos pelos que passa em sua elaboração e sobre as 

características sensoriais que possui, segundo mostram os dados de interação (cf. 

Exemplos 1 a 26);  

(III) o desenvolvimento da compreensão e produção escrita e oral em E/LE e do gênero 

degustações técnica de vinho e, com isso, a ampliação do seu potencial de 

comportamento nessa LE. Esse progresso é verificado nas participações dos 

estudantes, uma vez que eles utilizam o idioma para se dirigir à professora e para 

participar das discussões ocorridas nas aulas. Além disso, esse domínio do E/LE 

também pode ser percebido em suas produções finais. As degustações produzidas 

pelos alunos possuíam a estrutura temática típica do gênero e mobilizavam o 

léxico da área (cf. Anexo F). Devido a isso, esse constitui outro indício dos 

impactos positivos do CEA nesse contexto de ensino é observado.  

 

Esta pesquisa centrou a análise da degustação técnica de vinho nos sistemas semântico-

discursivos de IDEAÇÃO relacionado ao de AVALIATIVIDADE para descrever o seu propósito 

comunicativo e no de PERIODICIDADE coarticulado ao de AVALIATIVIDADE para explicar a realização 

do seu registro e de sua estrutura esquemática. Destaco, entretanto, que esse recorte foi uma 

opção metodológica, pois os significados dos seis sistemas semântico-discursivos e das três 

metafunções ocorrem simultaneamente nos textos (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014; 

MARTIN; ROSE, 2007). Outros estudos podem, portanto, ampliar a análise desse gênero e 

descrever como esses outros recursos linguísticos se concretizam na interação.  

Esta tese, além de efetuar a descrição do gênero discursivo, discutiu a implementação 

de um CEA para o ensino de E/LE em contexto de EPT que trabalhava a produção de uma 

degustação técnica de vinho. Nesse debate, que articulou a teoria e à prática, detive-me em 
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abordar o planejamento da ação pedagógica e discorrer sobre as 13 aulas que a executaram. 

Essa aplicação gerou degustações técnicas produzidas pela turma de 2º ano que foi participante-

colaboradora dessa Pesquisa-Ação (cf. Anexo F). O tempo de 4 anos que constitui o 

desenvolvimento de um estudo doutoral impediu que esses textos fossem analisados, visto que 

sua descrição constituiria uma tese em si mesma. Pesquisas futuras, portanto, podem se 

debruçar sobre esses produtos, analisar sua realização semântico-discursiva e interpretá-los em 

relação aos diálogos ocorridos na implementação do CEA (cf. capítulo 6). Além disso, ainda 

há espaço para outras aplicações e análise do CEA da Pedagogia de Gêneros sistemicista no 

ensino de E/LE, visto que essa foi a primeira documentada e certamente em outros contextos, 

com outros participantes e com outros temas e gêneros de ação devam surgir novos 

entendimentos e questionamentos.  

Finalizo esta investigação doutoral, intitulada O ensino de Espanhol em contexto 

tecnológico: uma reflexão metodológica orientada pela Pedagogia de Gêneros da LSF,  

acreditando que ela possui o potencial de contribuir para: (a) auxiliar pesquisadores brasileiros 

iniciantes na teoria sistêmico-funcional e na Pedagogia de Gêneros por apresentar um 

referencial teórico que condensa com ampla pesquisa bibliográfica a origem e os principais 

pressupostos teóricos dessas correntes; (b) oferecer a docentes-pesquisadores uma metodologia 

de Pesquisa-Ação adequada às especificidades de aplicação em sala de aula por meio do método 

desenvolvido para este estudo; (c) colaborar para que profissionais e docentes da área da 

Enologia compreendam as nuances de realização do gênero degustação técnica de vinho e, 

assim, possam aprendê-lo ou ensiná-lo; e (d) ofertar para os professores de LE, em especial de 

E/LE, possível caminho para ações pedagógicas em sala de aula através do CEA com orientação 

sistemicista que foi construído e proposto.    
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APÊNDICE A – T02 – VINHO CHILENO 

 

T02 –vinho chileno 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Ig9g3uSqwhg  

Etapa Fase Texto 

CONTEXTUALIZAÇÃO Boas-Vindas 

Isadora: ¡Hola, amigos! Yo soy Isa.  

 

Julio: Hola, yo soy Julio y eso es Tour Vinoteca. 

DESCRIÇÃO DO 

PRODUTO 

Zona 

vitivinícola 

Isadora: Hoy vamos a viajar a Sudamérica, al país 

del desierto de Atacama, Beto Cuevas, [de] la 

guapísima Leonor Varela y del famosísimo poeta 

Pablo Neruda. Así es, estamos hablando de Chile.  

 

Julio: Chile es un país que se ha destacado por 

condiciones geográficas que lo han hecho único. 

De hecho, cuando hablan de Chile, hablan de 

cuatro elementos. Por ejemplo, vos decías el 

desierto de Atacama, que representa el fuego. 

Bien, el océano pacífico representa el agua, la 

Cordillera de los Andes, que representa la tierra y 

los hielos del Sur, la Antártida, que representa el 

hielo. Chile ha logrado interpretar exactamente 

sus suelos y ha logrado adaptar los diferentes tipos 

de uvas en vinos que hoy por hoy podemos 

disfrutar. 

Vinícola 

produtora 

Entonces vamos hablar de una bodega que quiero 

mucho, honestamente, y que se chama Errazuriz, 

146 años de historia haciendo vinos y que te puede 

decir que realmente saben lo que hacen.  Tienen 

un portafolio de vinos, cada uno para cada 

ocasión, para cada circunstancia y también para 

cada presupuesto.  

¡Adivina que te traigo hoy!  

 

Isadora: ¿Un Shyrah? 

Apresentação 

do produto 

Julio: Es claro, lo acaba de leer (risas). 

Justamente, el Shyrah va a ser el anfitrión de 

nuestro encuentro, espero que lo disfrutemos 

juntos. Max reserva significa una línea de vinos 

que ha demostrado ubicarse entre los vinos de 

mediana, alta gama. El Shyrah se logra bastante, 

bastante bien en esa zona. Me refiero a una región 

que se dedica a hacer excelentes uvas tintas, la 

región del valle de Aconcagua.  

Procedimentos 

de produção 

Julio: La opacidad que se destaca por su fruta y 

por sutil especia acompañado, o podemos decir 

con la cortesía, de la barrica por 12 meses de roble 

francés, que va a provocar un vino súper 

estimulante, muy sabroso tanto en nariz como en 

boca. Eso es un vino que te quedás observándolos 

y te resulta misterioso porque... 

https://www.youtube.com/watch?v=Ig9g3uSqwhg
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AVALIAÇÃO 

Análise 

sensorial 

visual 

Isadora: Él tiene un color muy oscuro, ¿no? Casi 

negro.   

 

Julio: ¡Definitivamente! Yo creo que son los vinos 

pinta copas, porque desde que lo paseas, el vidrio 

se transforma en un color violeta. Siente la 

profundidad de color. A mí me insinúa que es 

profundidad de aromas y sabor. ¡Eso espero! 

Análise 

sensorial 

olfativa 

En esa propuesta, lo que te traigo eso será que 

también va a destacar esa nota especial, parecida 

al curry dulce, las notas a vainilla y también todas 

esas frutas concentradas. Un vino muy lineal, muy 

educado que va a marcar una línea en tu paladar y 

va a embellecer tus sentidos. Y así va el aroma que 

te dije, que te destaca chocolate, coco… 

 

Isadora: Vainilla.  

 

Julio: Sí, vainilla y condimento. Esa es la actitud 

del vino, ¿bien? Presentarse, decirte de aquí soy. 

Bueno, ¿ahora como estamos en boca? 

 

Isadora: ¡Está buenísimo! 

HARMONIZAÇÃO 

 Lo podemos combinar con pasta, carne… 

 

Julio: Bien, con eses vinos te tiene que inspirar. 

Puede ser combina simples, pero bastante bien. 

Esos son vinos que te piden platillos elaborados, 

condimentados. A mí me encanta poner a todo 

pimienta. Entonces, ¡imagínate! Bueno, ahora 

tenemos una lasaña con un poquito de pimienta 

molida o platillos que sean estufados con un poco 

de romero, inclusive el curry, queda bastante bien. 

AVALIAÇÃO 

Análise 

sensorial 

gustativa 

La orquestra es fabulosa, realmente no son los 

típicos vinos frutados. Si no que sí, hay fruta, pero 

trae más. Vete que hay como un lado tostado en 

boca, ¿bien? Y perseverancia y persistencia. ¿Qué 

significa? Perseverancia que se sostiene, que no se 

cae. La persistencia que mientras se va 

sosteniendo pues cuando te diste cuenta el siglo 

largo en boca, ¿bien? Sigue presente. Son vinos 

con presencia, con intención de conquista. Se me 

antojo la lasaña.  

 

Isadora: Pues delicioso el vino. 

DESPEDIDA DO 

PÚBLICO 

 Julio: ¡Gracias! 

 

Isadora: Y buenísima la información. ¡Muchas 

Gracias, Julio! 

 

Julio: ¡A ti! 

 

Isadora: Y recuerden registrar sus tickets en 

www.tourvinoteca.mx. Y si bueno, todavía no 
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tienen su pasaporte, ¿qué esperan para ir por la 

vinoteca más cercana?  ¡Yo soy Isa! 

 

Julio: Yo soy Julio y esa fue Tour Vinoteca 
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APÊNDICE B – T03 – VINHO ESPANHOL 

T03 – vinho espanhol 

Link https://www.youtube.com/watch?v=YmCxtimw2t8   

Etapa Fase Texto 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Boas-Vindas !Hola Vinistas! 

Apresentação 

do produto 

Hoy quiero hablaros de un vino que se llama Cala 

número 01 y es de Bodega Pinedo. 

DESCRIÇÃO DO 

PRODUTO 

Composição 

do produto 

Es un cubaje de tres variedades: tempranillo, Syrah 

y cabernet Sauvignon y se elabora en la zona de la 

Mancha. Es un vino ecológico, certificado como 

ecológico, aunque el concepto aquí va un poco más 

allá de la ecología.  

Vinícola 

produtora 

Es una bodega que sigue prácticas biodinámicas y 

además el espíritu de la bodega es conseguir ser rural 

y social sostenible. Es sobre la base que trabajan. Y 

eso se debe a que Manuel, que es dueño de la 

bodega, es consultor medioambiental, tiene una 

empresa de consultoría medioambiental y cuando él 

heredó, junto con sus hermanas, la tierra de sus 

padres y las viñas, decidieron que tenían que 

elaborar vinos que siguieran ese concepto ecológico, 

que al fin y al cabo era su trabajo, ¿no? 

Procedimentos 

de produção 

Para que os hagáis una idea, una de las primeras 

cosas que hicieron fue parcelar la tierra, hacer un 

estudio de suelos y las cincuenta y tantas hectáreas 

de viñedos que tenían las dividieron 43 o 44 parcelas 

diferentes. Cada una de esas parcelas tiene su propio 

sistema de fertilización y su propio sistema de 

cultivo, como una manera de aprovechar al máximo 

los recursos y las características del suelo en el que 

están plantados. Otra de las ideas de Manuel fue 

siempre dejar que el vino se desarrollara y madurara 

natural sin tener que presionarle o que forzar a 

hacerlo. Esto es una cosa que viene sucediendo en 

los últimos años que es hay una gran presión del 

mercado por sacar siempre los vinos tintos nuevos 

cuanto antes menor, ¿no?, y no es así. 

 

El vino necesita su tiempo después de la 

fermentación, necesita reposar y necesita pasar un 

tiempo para acabar de madurar. Esto es 

precisamente lo que hacen en bodegas dinero. Sin 

tener que presionar el vino a hacerlo y ¿cómo se 

presiona a hacerlo? Pues… haciendo filtraciones 

muy agresivas, haciendo clasificaciones muy 

bestias, haciendo estabilizaciones muy largas y muy 

potentes. En cambio, en Pinedo, no hacen nada de 

eso. Dejan que madure y pase su tiempo, entonces, 

hacen la fermentación en tanques de cemento y 

después dejan que cada Número Uno se crie durante 

un año en esos mismos tanques de cemento desnudo, 

https://www.youtube.com/watch?v=YmCxtimw2t8
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de manera que hay una micro oxigenación muy muy 

lenta que hace que el vino se clarifique y se afine de 

una manera natural, de acuerdo así que el vino, 

AVALIAÇÃO 

Análise 

sensorial 

gustativa 

el resultado, es un vino muy pulido, nada tosco, nada 

agresivo sin esa sensación agresiva que a veces 

tienen los vinos tintos cuando se sacan al mercado 

demasiado jóvenes.   

Análise 

sensorial 

olfativa 

El aroma es lo más puro. Es realmente el aroma de 

la fruta fermentada, porque no hay ningún elemento 

externo (no hay barrica ni nada raro), entonces, hay 

un aroma muy afrutado, muy fresco, quizás a mí me 

recuerda a los caramelos de violeta.  

Análise 

sensorial 

gustativa 

En boca es un vino muy suavizado, muy afinado, no 

tiene para nada esa sensación de un tanino como 

muy agresivo, muy verde, si no que el vino está 

perfectamente redondeado.  

HARMONIZAÇÃO 

 Además, tiene un precio estupendo y es riquísimo 

para cada día, pero también para cenas informales, 

cuando se organiza algo y hay varios platos y todos 

son muy diferentes entre sí. A mí es un vino que me 

encanta. Me gusta muchísimo, me gusta hasta la 

etiqueta que me parece un diseño muy divertido, 

muy desenfadado y muy en el estilo de lo que 

Manuel hace en su bodega. 
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APÊNDICE C – ESTRUTURA ESQUEMÁTICA T01 – VINHO ARGENTINO 

Etapa Fase Texto 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Boas -Vindas 

Pascoal: ¡Hola, amigos caudalistas! 

Sebastián: ¡Hola, buenos días! 

 

Pascoal: Le damos hoy la bienvenida en el 

restaurante La Cabrera, en Lima, y les vamos a 

presentar este vino de la Caudalia Wine Box del 

mes de abril de 2017. 

Apresentação 

do produto 

Es un Malbec que se llama Amalaya, que hemos 

elegido, porque este mes se festeja el día 

internacional del Malbec, entonces, Sebastián 

preséntanos este vino. 

DESCRIÇÃO DO 

PRODUTO 

 

Zona 

vitivinícola 

 

Sebastián: Este vino, Amalaya, que significa 

esperanza por un milagro, viene del norte de 

Argentina. Es un vino de altura, los viñedos están 

plantados a más de 1800 metros sobre el nivel del 

mar. 

Composição 

do vinho 

Es un vino de Malbec, pero este vino contiene 

también dos otras cepas: la Tannat y la Syrah, que 

aportan a la Malbec aromados especiados florales 

y estructura técnica más fuerte en boca. 

Vinícola 

produtora 

Es un proyecto de la familia suiza, que quiso 

desarrollar vinos de ensamblaje, de corte en esa 

zona de altitud al norte de Argentina. 

AVALIAÇÃO 

Análise 

Sensorial 

Visual 

Pascoal: ¡Perfecto! Entonces vamos a probar esta 

complejidad con la cata. 

Sebastián: Esos vinos de altura dan en general 

vinos de color intenso, lo que es el caso con este 

vino de color rojo, rubí, cereza brillante. 

Análise 

Sensorial 

Olfativa 

En nariz, tenemos frutos muy abundantes que se 

expresan mucho. Frutos rojos como la fresa, la 

frambuesa, arándanos muy maduros, mora. 

Muchos frutos que se combinan y que son 

acompañados por notas especiadas que refrescan 

la nariz como la pimienta blanca, la vainilla, que 

da un toque dulce y notas florales que provienen 

de la Malbec y de la syrah, como la violeta, por 

ejemplo. 

Análise 

Sensorial 

Gustativa 

Pascoal: ¿lo hacemos en boca? 

 

Sebastián: En boca, sigue esta abundancia de 

frutos muy maduros me amelada de frutos blancos 

y negros. Tenemos un cuerpo medio, fresco, que 

es muy particular de esta zona, gracias a la 

amplitud térmica entre la noche y el día, en el 

envero, el período de maduración. Un vino que 

está, en boca, y con taninos presentes, pero bien 

integrados  
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HARMONIZAÇÃO   

y que se dan en la comida muy con las proteínas 

de carnes rojas. 

 

Pascoal: ¡Perfecto! Entonces, ya que estamos en el 

restaurante La Cabrera, en Lima, vamos a ver. 

Restaurante Argentino, vino argentino, ¿cuáles 

son las mejores combinaciones? 

 

Sebastián: Recomendamos las tres variaciones 

alrededor del bife de chorizo y también la vuelta y 

vuelta adecuada Bill. 

DESPEDIDA DO 

PÚBLICO 

 

 

Pascoal: ¡Perfecto! Entonces, muchísimas gracias 

a todos por habernos seguido. Solamente 

recordarles que van a encontrar toda esa 

información en la ficha explicativa que acompaña 

cada uno de los vinos de la caudalia wine box de 

este mes y, desde ya, ¡feliz día del Malbec y hasta 

la próxima! ¡Adiós! ¡Salud! 
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APÊNDICE D – PERGUNTAS SOBRE AS REPORTAGENS 
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APÊNDICE E – ESTUDO DO CONTEXTO T02 – VINHO CHILENO 

 

• Actividad 01 – El contexto 

Como ya discutimos en las clases anteriores, para poder comprender un 

texto es importante mirar su contexto, es decir, la situación 

sociocomunicativa que lo produce y la que se concreta en el proceso 

social. Vamos a identificar esas informaciones en la cata del vino 

chileno que veremos a continuación.  

 

ESTUDIO DEL CONTEXTO 

Título del texto:  

 

Contexto de 

cultura 

¿Quién produjo esa cata de 

vino y por qué? 

 

¿Quién la lee/escucha y por 

qué?  

 

¿Dónde ese texto circula?  

 

Contexto de 

producción 

(situación) 

¿De qué producto habla esa 

cata y cuál su propósito? 

 

¿Quién/es presenta/n la 

cata y para quién/es? 

 

¿Cuál es el lenguaje 

utilizado en la cata del Max 

Reserva? 

 

 

 

• Actividad 02 – la composición 

El género cata de vino, como vimos en las últimas discusiones, se estructura 

en algunas etapas (contextualización, descripción del producto, juicio, 

armonización y despedida del público) y fases (bienvenida, presentación del 

producto, zona vitivinícola, análisis sensorial, composición del vino, bodega 

productora y procedimientos de producción) para cumplir su propósito 

comunicativo. De acuerdo con lo que estudiamos sobre la composición de ese 

proceso social y la función que desempeñan sus etapas y fases, identifícalas en 

el texto de abajo.  
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APÊNDICE F – TAREFA T03 – VINHO ESPANHOL 

Tinto Cala Nº1 – Vinistas 

 

• Actividad 01 – El género cata de vino  

 

Completa las informaciones abajo sobre el género cata de vino de acuerdo con lo 

que estamos estudiando.  

 

El género cata de vino tiene por propósito social 

____________________________________. Para alcanzar ese objetivo de 

comunicación, se estructura en ______________________ y ____________.  

 

Las ________________ y sus funciones son: 

a) Contextualización:  

b) Descripción del producto:  

c) Juicio: 

d) Armonización:  

e) Despedida del público: 

Las _______________ y sus funciones son:  

a) Bienvenida: 

b) Presentación del producto: 

c) Zona Vitivinícola:  

d) Procedimientos de producción: 

e) Análisis sensorial: 

f) Composición del vino: 

g) Bodega productora:  

¡Atención! 

      Escribe las funciones resumidamente, o sea, puedes ponerlas con tus palabras. 

 

• Actividad 02 – El contexto  

  

 Contexto de cultura - Teniendo en cuenta las discusiones realizadas en 

el aula y tus conocimientos técnicos, construye un párrafo, describiendo el 

contexto de cultura de la cata de vino – Tinto Cala Nº1. 

 

Preguntas orientadoras para hablar sobre la situación social que 

genera el género:  

¿Cuál es el asunto y/u objetivo del texto, quién lo produce y para quién, qué medio se 

utilizó para que llegara a la sociedad? 

 

 Contexto de situación – Teniendo en cuenta las discusiones realizadas en el aula y tus 

conocimientos sobre el género cata de vino, construye un párrafo, describiendo el 

contexto de producción de la cara del vino Tinto Cala Nº1. 

 

Preguntas orientadoras para presentar la situación representada en el texto: 
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¿Cuáles son el asunto y el propósito de la cata, quién presenta la cata y para quién, 

cuál es el lenguaje usado en la cata Max Reserva? 

 

Actividad 03 – la composición 

De acuerdo con lo que completaste en la actividad 01 sobre la construcción de 

las catas de vino, rellena el texto178 abajo.  

 

  

 
178 Esse texto é o que se encontra no Apêndice 2.  
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APÊNDICE G – RELAÇÕES TAXONÔMICAS DA ENTIDADE VINHO – T01 – 

VINHO ARGENTINO (VERTICAL) 

 
Entidade principal: VINHO 

Este vino de la Caudalia Wine box del mes de 

abril de 2017 

[el vino] un Malbec 

Amalaya 

Este vino 

Este vino Amalaya 

 Un vino de altura   

 vino de Malbec 

este vino 

dos otras cepas: la Tannat 

la Syrah  

[el vino] un proyecto de la familia suiza 

vinos ensamblaje, de corte 

Esos vinos de altura 

Este vino de color rojo, rubí, cereza brillante 

Frutos 

Frutos rojos 

Frutos blancos y negros 

Un vino 

Vino argentino 

Classe 

 

Parte 

Coclasse 

Sinônimo  

Coclasse 

Coclasse 

Parte 

Repetição 

Parte 

 

Coclasse 

Coclasse 

Coclasse 

Coclasse 

Parte 

Coparte 

Coparte 

Sinônimo 

Coclasse 
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APÊNDICE H – RELAÇÕES TAXONÔMICAS DA ENTIDADE VINHO – T02 – 

VINHO CHILENO (VERTICAL) 

 
Entidade principal: VINHO 

Sudamérica 

País del desierto de Atacama, Beto Cuevas, 

[de] la guapísima Leonor Varela y del 

famosísimo poeta Pablo Neruda 

Chile 

Chile 

Un país 

Chile 

Desierto de Atacama 

Océano pacífico 

Cordillera de los Andes 

La Antártida 

Suelos 

Vinos 

Una bodega 

Errazuriz 

Vinos 

Un Syrah 

El Errazuriz Syrah 

El anfitrión 

Max reserva 

Línea de vinos 

Vinos de mediana, alta gama 

El Syrah 

La opacidad 

Un vino súper estimulante, muy sabroso 

 Un vino 

Vinos pinta copas 

Un Syrah 

Un vino muy lineal, muy educado 

El aroma 

Esos vinos 

Vinos 

Vinos frutados 

Vinos con presencia, con intención de conquista 

El vino 

Parte 

Coparte 

 

 

Coparte 

Repetição 

Sinônimo 

Repetição 

Coparte 

Coparte 

Coparte 

Coparte 

Coparte 

Classe 

Classe 

Coclasse 

Repetição 

Parte 

Coclasse 

Coclasse 

Coclasse 

Coclasse 

Coclasse 

Repetição 

Parte 

Coclasse 

Sinônimo 

Coclasse 

Repetição 

Coclasse 

Parte 

Sinônimos 

Repetição 

Coclasse 

Coclasse 

Sinônimo 
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APÊNDICE I – RELAÇÕES TAXONÔMICAS DA ENTIDADE VINHO – T03 – 

VINHO ESPANHOL (VERTICAL) 

 

Entidade principal: VINHO 

Un vino 

Cala número 01 

Bodega Pinedo 

Un cubaje de tres variedades: tempranillo, 

Syrah y Cabernet Sauvignon 

Un vino ecológico 

Una bodega 

El espíritu de la bodega 

Manuel 

Dueño de la bodega 

Consultor medioambiental 

La tierra de sus padres 

Las viñas 

La tierra 

Suelos 

Hectáreas de viñedos 

Parcelas 

Vinos 

El vino 

Los vinos tintos 

El vino 

Bodega Pinedo 

El vino 

Cala número 01 

El vino 

El vino 

Un vino muy pulido, nada tosco, nada agresivo 

Los vinos tintos 

El aroma 

El aroma 

Fruta fermentada 

Un aroma 

Caramelos de violeta 

Un vino muy suavizado, muy afinado 

El vino 

Un vino 

La etiqueta 

Classe 

Coclasse 

Classe 

Parte 

 

Coclasse 

Sinônimo 

Coclasse 

Classe 

Coclasse 

Coclasse 

Parte 

Coparte 

Sinônimo 

Coparte 

Coparte 

Coparte 

Sinônimo 

Sinônimo 

Coclasse 

Sinônimo 

Sinônimo 

Repetição 

Repetição 

Repetição 

Repetição 

Coclasse 

Repetição 

Parte 

Repetição 

Coparte 

Sinônimo 

Coparte 

Coclasse 

Repetição 

Repetição 

Parte 
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APÊNDICE J – CEA PARA O ENSINO DE E/LE EM CONTEXTO TECNOLÓGICO: 

VERSÃO COM NÍVEL 01 DETALHADO 
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ANEXO A – REDE DE SISTEMAS DE GÊNERO 

 

 

 
 

Fonte: Traduzido por Santos (2016) de Rose e Martin (2012, p. 128) 
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ANEXO B – AULA 01: NEGOCIAÇÃO DO CAMPO 
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ANEXO C – IMPORTÂNCIA DO VINHO PARA A COMUNIDADE LOCAL 
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ANEXO D – REPORTAGENS SOBRE O VINHO NA ESPANHA, CHILE E 

ARGENTINA 

 

TEXTO 01: 

LAS REGIONES VITIVINÍCOLAS DE ESPAÑA QUE HACEN A SUS VINOS 

DESTACAR 
 

España es un país famoso por sus fiestas, gastronomía, playas, y – por supuesto – el vino. En 

las 17 comunidades autónomas de este país se produce vino, pero las más importantes son las que 

destacan por su tradición y calidad. El vino existe en España desde hace mucho tiempo, existen hallazgos 

que indican que fueron los fenicios los primeros en introducir la vid por el sur de la península, también, 

fueron ellos los que llevaron las técnicas de producción y cultivo. Después el vino pasó a ser negocio de 

los griegos y romanos, quienes tomaban el vino diluido en agua, pues era considerado incorrecto tomarlo 

de otra forma. Con la caída del Imperio Romano el cuidado de la vid pasó a manos de los eclesiásticos 

españoles, quienes la subsistieron para el consumo local y mayormente para la Sagrada Comunión, 

crearon “bodegas” para su conservación y de ahí surgieron los famosos viñedos. 

 

El vino español es famoso mundialmente y se distingue fácilmente por sus numerosas 

regiones, las más importantes son: 

 

Penedès: esta región tiene como especialidad los vinos blancos, Chardonnay, Xare-lo, 

Parellada, Macabeu, Sauvignon blanco y Riesling, siendo los Xare-lo los más representativos de esta 

región. En vinos tintos, los tipos más reconocidos son Pinot Noir, Garnacha y Syrah, gracias a esto se 

elaboran vinos de gran calidad con buen envejecimiento y aromáticos. 

 

Utiel-Requena: el 94% de esta región se dedica a variedades tintas como Garnacha Tinta, 

Garnacha Tintorera, Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon, Bobal, Cabernet Franc y Petit Verdot. El 6% 

restante es para las uvas blancas como Tardana, Macabeo y Merseguera. 

 

Priorat: su especialidad son los vinos tintos fuertes como la Garnacha que es la variedad 

principal de esta zona, también se puede encontrar la Cariñena. En vinos blancos se pueden encontrar, 

Macabeo, Chenin, Moscatel de grano menudo, Moscatel de Alejandría, Pedro Ximénez, Blanquilla, 

Viognier y Picapoll Blanco. 

 

La Rioja: el 75% de la superficie del cultivo es representado por Tempranillo, otra de las 

variedades que se pueden encontrar para tintos es, Graciano, Mazuelo, Maturana tinta y Garnacha. En 

blancos encontramos la Viura, Torrontés, Tempranillo blanco, Garnacha blanca, Malvasía, Turruntés y 

Maturana blanca. 

 

Ribera del Duero: es la región en donde más se cultiva la uva Tempranillo, el 90% de sus 

cultivos están dedicados a ésta. Lo demás se conforma con las uvas, Merlot, Malbec, Cabernet 

Sauvignon, Albillo y Garnacha. 

 

Navarra: el 94% de las uvas son tintas mientras que el 6% son blancas, el 70% del viñedo está 

dedicado a Garnacha y Tempranillo y el 30% restante a uvas internacionales. 

 

Jerez: tiene 3 tipos de uvas blancas, Moscatel, Palomino y Pedro Ximénez. 

 

Vinos riojanos para saborear 

 

Una de las bodegas españolas de mayor tradición es CVNE (Compañía Vinícola del Norte de 

España), la cual comenzó en 1879 en la zona Rioja Alta y cuyo vino más conocido – y el primero que 

se produjo en la bodega -, es el que lleva el nombre de Cune, debido a un error ortográfico que derivó 
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en un excelente resultado. Después de más de 130 años, actualmente ya cuenta con tres bodegas, una en 

Haro, otra en la Rioja Alavesa y la tercera en Laguardia. El crecimiento de esta empresa familiar, que 

se encuentra actualmente en la quinta generación, abarca hoy en día 600 hectáreas de viñedo que 

conforman el 50% de las uvas que utilizan. Además, sus vinos se exportan a 70 países y estas ventas 

representan el 20% de sus ingresos totales. No obstante, cuentan con un plan de expansión muy amplio 

que se tiene previsto para los próximos 5 años. Aunque Cune es su producto más vendido, considerado 

un clásico vino de mesa, la empresa tiene una línea exclusiva que vale la pena descubrir. Ésta se llama 

Imperial y es un clásico vino riojano que se creó en 1928 y desde entonces se ha cuidado que tenga una 

calidad superior, razón por la cual no todos los años se embotella, sino únicamente aquellos en los que 

se encuentran cosechas extraordinarias en los viñedos ubicados en Villalba y en las zonas de Briones y 

Montalvo. 

 

Estos vinos se realizan artesanalmente en tinas de roble francés y reposan mínimo 36 meses en 

barrica. Aun así, se pretende que una vez embotellado se guarde un poco más de tiempo para que se 

disfrute en su mayor esplendor. El cuidado a esta gama de vinos los ha hecho acreedores a premios 

internacionales, entre ellos el Mejor Vino de Rioja para el Imperial Gran Reserva 2008 durante el 

concurso internacional Wine and Spirit Competition edición 46. Este vino es creado con un 85% una 

Tempranillo, 10% Granciano, 5% Mazuelo. 

 

Disponible en: <https://www.forbes.com.mx/forbes-life/espana-regiones-vitivinicolas/> 

 

 

TEXTO 02: 

5 CARACTERÍSTICAS DE LOS VINOS CHILENOS QUE LOS HACEN ÚNICOS 

 

1.  Las raíces históricas 

 

El gran boom de las exportaciones de vinos chilenos comenzó a principios de la década del 90 

del siglo pasado. A partir de entonces todos los países quieren y cuentan con sus etiquetas en las 

estanterías. Pero la historia de los vinos chilenos no comienza ahí, sino muchos siglos antes. Para 

entender bien los vinos chilenos no podemos omitir los viñedos de las regiones de Maule y Bío Bío, 

donde los conquistadores y misioneros españoles plantaron las primeras parras en el siglo XVI. La 

variedad más antigua es la País, traída desde las Islas Canarias para producir vino de Misa. 

 

Si viajan al sur de Chile, aún podrán encontrar viñedos de parras muy antiguas, que pueden 

superar fácilmente los 100 años de edad. Muchas de estas parras se cultivan tal cual lo hicieron esos 

primeros misioneros, sin alambres ni irrigación. Por eso estas zonas, cuyos viñedos solo reciben agua 

de lluvia para subsistir, tienen la denominación secano interior. Hoy esta cepa puede ser parte de una 

mezcla tinta o un vino como Frontera Specialties País, muy fresco, jugoso y agradable en boca, perfecto 

para acompañar platos cotidianos o amenizar reuniones entre amigos. Pruébenlo con un clásico pastel 

de choclo chileno, que combina una rica pastelera de maíz y carne de pollo y vacuno. 

 

2. Frescura del mar 

 

Miren el mapa de Chile: es el país con una de las franjas costeras más largas del mundo. Aunque 

el paisaje de la costa es diverso de norte a sur, tiene en común la presencia de la corriente de Humboldt 

y las brisas marinas que refrescan los viñedos. Cuando se juntan las masas de aire caliente con el aire 

fresco del mar, se forman nubes bajas y brumas que penetran hacia los valles, disminuyendo y 

suavizando las temperaturas en verano para cosechar uvas con mucho equilibrio y carácter. En su 

mayoría las cepas cultivadas en los viñedos costeros son cepas blancas como Sauvignon Blanc, 

Chardonnay, Viognier o Pinot Grigio. Pero también cepas tintas de cuerpo liviano y mediano como 

Pinot Noir o Syrah. Cuando vean en la etiqueta denominaciones como Limarí, Casablanca, Leyda o San 

Antonio, significa que sus viñedos habitualmente se encuentran a no más de 30 km de la playa y poseen 

todas las cualidades de una zona costera. En estos vinos esperen encontrar frescura, buena acidez, notas 

de frutos cítricos y tropicales en los vinos blancos y frutos rojos en los tintos. En varios vinos también 

https://www.forbes.com.mx/forbes-life/espana-regiones-vitivinicolas/
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se pueden reconocer particulares notas minerales, como piedra húmeda o tonos salinos del aire marino. 

Un gran ejemplo es Casillero del Diablo Sauvignon Blanc. Con su exquisita y vibrante acidez, este vino 

es un gran compañero de un clásico plato chileno: ceviche de pescado. ¡No se lo pueden perder! 

 

 

3. El poder de los Andes 

 

A través de todo Chile, de norte a sur, corre la magnífica Cordillera de los Andes. Es el hito 

geográfico más importante del paisaje chileno y gran parte de la vitivinicultura chilena tiene sus raíces 

en sus suelos graníticos y terrazas aluviales cordilleranas. La influencia de la cordillera se manifiesta 

también como un regulador de temperaturas. Provoca un efecto de calentamiento en invierno y 

primavera, pero lo más importante es el fenómeno de enfriamiento durante los meses de verano. Las 

parras tienen buenas condiciones en temporada de brotación, cuando necesitan ser protegidas del frío, y 

en el período de maduración reciben un aire fresco que les permite madurar sus frutos con mucha 

templanza. 

 

La región andina más reconocida por su calidad de suelos y condiciones climáticas es Maipo 

Alto, con sus famosas denominaciones como Puente Alto y Pirque. De los vinos provenientes de los 

pies de los Andes, esperen la mejor calidad de taninos, intensos, sedosos, redondos y elegantes. La cepa 

que responde en forma espectacular a estas condiciones es el Cabernet Sauvignon. Allí sus vinos regalan 

aromas concentrados, cuerpo firme y mucha frescura. Todas estas características poseen Casillero del 

Diablo Leyenda.  Un vino elegante, sedoso y perfectamente equilibrado. Descórchenlo con una jugosa 

plateada de carne de vacuno cocinada durante horas. 

 

 

4.  Innovación y pensamiento enológico 

 

Chile es un país joven, con una historia republicana de un poco más de 200 años. Su historia 

vitivinícola por siglos fue campesina, rural y primitiva. En realidad, solo a partir de la última parte del 

siglo XIX, con la introducción de variedades francesas, comenzó a dar grandes pasos en términos de 

desarrollo agrícola, vinificación y producción de vino. Hoy cuenta con importantes recursos como el 

Centro de Investigación e Innovación de Concha y Toro, ubicado en la localidad de Pencahue en el Valle 

del Maule, donde se materializan más de 50 estudios que buscan, estudian y optimizan el potencial de 

los terroirs chilenos. 

 

Un significativo ejemplo de desarrollo enológico en Chile es el caso de la cepa Carmenere, que 

durante muchas décadas era considerada como extinta debido a la plaga de la filoxera que asoló Europa 

a finales del siglo XIX. El mundo del vino no volvió a escuchar del Carmenere hasta 1994. Nadie pensó 

que esta antigua variedad se podía encontrar en Chile. El ampelógrafo francés Jean Michel Boursiquot 

de la Universidad de Montpellier, expositor del Sexto Congreso Latinoamericano de Viticultura y 

Enología realizado en Chile, identificó este supuesto clon tardío de Merlot como Carmenere. No 

sabemos exactamente cómo ni cuándo el Carmenere llegó a Chile, pero la teoría más aceptada dice que 

fue transportada desde Francia para los nuevos viñedos. A partir de entonces, y bajo su nombre 

verdadero, el Carmenere irrumpió en el escenario vitivinícola de Chile. 

 

Concha y Toro, buscando los viñedos más apropiados para esta variedad, descubrió en el Valle 

de Cachapoal, muy cerca del lago Rapel, el lugar perfecto: la denominación Peumo. Hoy día vinos como 

Marqués de Casa Concha Carmenere, con su cuerpo mediano, tremenda jugosidad y notas especiadas y 

dulces, están presentes en los restaurantes del mundo. Es un vino muy gastronómico, que acompaña 

desde picoteos, platos vegetarianos, guisos, sopas, carnes, algunos pescados grasos y sobre todo las 

famosas empanadas chilenas. 
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5.  Grandes vinos 

 

El portafolio de vinos chilenos es muy amplio, desde vinos cotidianos y muy económicos, hasta 

vinos finos e incluso verdaderos íconos. Estos últimos cuentan con positivas reseñas y se instalan en lo 

más alto de los rankings, junto a los mejores vinos del mundo. 

 

¿Qué tiene que tener un vino para que los llamemos grande, fino o inmortal? Entre sus calidades 

tenemos que encontrar: gran expresión en nariz, fina boca, buena acidez y un extraordinario equilibrio 

y potencial de guarda. Todas estas cualidades poseen un ícono como Don Melchor. Después de guardar 

un vino como este en su cava, donde todas las reacciones químicas van ocurriendo muy lentamente, el 

vino cambia, madura y nos regala otros excepcionales umbrales aromáticos y niveles de complejidad. 

Ahí está su gracia. Desarrolla taninos muy suaves, un color más maduro (más cercano al marrón, en el 

caso de los tintos) y las notas de fruta fresca evolucionan hacia fruta seca, notas terrosas, herbales, de 

cuero, tabaco y granos de café. Probar un vino ícono es una experiencia única. ¡Inolvidable! 

 

La gracia de los vinos chilenos es su tremenda diversidad. El país es tan largo y variado en 

términos de geología y climatología que es capaz de producir vinos de calidad de distintos estilos. Miren, 

por ejemplo, la línea Casillero del Diablo. Cuenta con vinos espumantes, rosados, dulces, blancos y 

tintos. Cada persona puede encontrar su vino favorito y moverse de una cepa a otra, dependiendo de la 

ocasión y comida. Gracias a su naturaleza y gente, los vinos chilenos hablan directamente al corazón e 

invitan a celebrar la vida. 

 

Disponible en: <https://conchaytoro.com/blog/5-caracteristicas-de-los-vinos-chilenos-que-los-

hacen-unicos/>  

 

TEXTO 03:  

EL VINO EN ARGENTINA: PRODUCCIÓN, TIPOS DE UVA, Y CLASIFICACIÓN 

 

Dentro del mapa activo de países productores de vino, conozcamos la importancia de Argentina 

dentro del sector vitivinícola mundial. En Argentina hay tres zonas vitivinícolas: noroeste, centro y sur, 

concentrándose en la región centro más del 90 por ciento del viñedo del país. 

 

Argentina es uno de los mayores productores en el mundo, y Mendoza es su región más 

importante, representando un 75% del total. Otras zonas son Salta, Río Negro, San Juan, Catamarca y 

La Rioja. 

 

Noroeste 

 

Es una región geográficamente amplia. Se encuentra ubicada entre los 22° y 29° de latitud sur. 

Comprende el sur de la provincia de Salta, Catamarca y la Rioja y el noroeste de Tucumán. El cultivo 

de la vid encuentra su mejor expresión en los valles cordilleranos irrigados, cuya altitud oscila entre los 

1.000 y 2.000 metros sobre el nivel del mar. Tales como Cafayate en Salta, Andalgalá y Tinogasta en la 

provincia de Catamarca y Chilecito en La Rioja. 

 

 

Centro 

Representa el 91,45 % de la superficie con viñedos del país. Se extiende desde los 29,5° a los 

36° de latitud sur. El cultivo de la vid en esta región se realiza a altitudes que superan los 500 metros 

sobre el nivel del mar. 

 

Región sur Río Negro 

 

Comprende áreas bien determinadas de las provincias de La Pampa, Neuquén y Río Negro, 

donde la viticultura se asienta principalmente en las márgenes de los ríos Negro y Colorado. A diferencia 

https://conchaytoro.com/blog/5-caracteristicas-de-los-vinos-chilenos-que-los-hacen-unicos/
https://conchaytoro.com/blog/5-caracteristicas-de-los-vinos-chilenos-que-los-hacen-unicos/
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de otras regiones del país la vitivinicultura constituye una actividad secundaria en la economía de esta 

región y el cultivo de la vid ha decrecido sensiblemente en los últimos años. 

 

Características de producción y variedades 

 

Argentina produce las variedades internacionales, pero logra diferenciarse con vinos de cepas 

peculiares, como la Torrontés que es una uva blanca aromática, casi rústica, pero con carácter propio y 

la tinta Malbec que se caracteriza por dar vinos intensos y frutados. 

 

En la provincia de Mendoza predominan las variedades rosadas (49,83 % de la superficie 

cultivada) que se destinan principalmente a la elaboración de mostos concentrados y vinificación. Entre 

éstas podemos citar: Criolla Grande, Cereza, Moscatel Rosado y Gewurztraminer destinada esta última 

a la elaboración de vinos finos. 

 

Las variedades tintas de vinificar representan el 25,62 % de las plantaciones. Entre ellas merecen 

mencionarse Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot Noir, Barbera, Sangiovese, Tempranilla 

y Bonarda, entre otras. Los cepajes blancos de vinificar abarcan el 24,55 % de los viñedos de la 

provincia. Las variedades cultivadas son: Chenin Blanc, Torrontés Riojano, Ugni Blanc, Semillón, Tocai 

Friulano, Chardonnay, Riesling, Sauvignon Blanc, Moscato Blanco y Pedro Giménez, entre otros. 

 

En el norte existe un neto predominio de las variedades rosadas y blancas de vinificar. La 

variedad Cereza es utilizada con tres finalidades: vinificar, consumo en fresco y elaboración de pasas. 

 

También se cultivan en menor cantidad Torrontés Riojano, Sultanina Blanca, variedad para 

pasa, Bonarda y Moscatel de Alejandría. 

 

En el sur se cultivan variedades tintas y blancas de vinificar, de alta calidad enológica, tales 

como Malbec, Merlot, Syrah, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Bonarda, entre las primeras y Torrontés 

Riojano, Pedro Giménez, Semillón, Torrontés Sanjuanino, Sauvignon, Torrontés Mendocino y Chenin, 

entre las blancas. 

 

Clasificación de los vinos 

 

En Argentina se está desarrollando el modelo europeo de identificación por el origen, definiendo 

así en su legislación el Vino Regional: es el vino genuino elaborado en las provincias de La Rioja, San 

Luis, Catamarca, Córdoba, Jujuy y Salta, o los vinos de otras provincias que el Instituto declare incluidos 

en esa denominación, que no tengan cortes o mezclas con vinos de otra procedencia y siempre que en 

su elaboración se emplee exclusivamente uva producida dentro de la provincia y que su fraccionamiento 

se efectúe en origen. 

 

El Instituto queda facultado para establecer excepciones a la calificación de "vino regional", en 

los casos individuales en que no se justifique. 
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ANEXO E – TERMO DE APROVAÇÃO DO CEP 
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ANEXO F – DEGUSTAÇÕES TÉCNICAS DE VINHO PRODUZIDAS PELOS 

PARTICIPANTES-COLABORADORES 

 

 

TEXTO EXEMPLO 01 

 

Aluno 01: ¡Buenos días amantes del vino y seguidores del canal Vine a Ver Vino! Yo 

soy Alumno 01 y soy la enóloga esto canal.  

 

Aluno 02: Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Aluno 02, la viticultora de esto canal.  

 

Aluno 01: hoy tenemos una convidada especial.  

 

Aluno 03: ¡Hola! Yo estudio viticultura y enología. Voy ayudar a hablar sobre el vino. 

 

Aluno 01: Entonces, vamos hablar de un vino que fue suceso inmediato, desde su 

primera cosecha en 1998. Es el Almaviva, vino que nacen un acuerdo en sociedad entre el Baron 

Philippe de Rothschild y  Viña Concha y Toro, con la visión de crear un vino Premium Franco-

Chileno excepcional. Eso vino  hace homenaje a la historia de los ancestros chilenos. mezclando 

cepas y resultando en un vino de excepcional elegancia y complejidad. 

 

Aluno 02: Bueno, vamos hablar un poco sobre el terroir.  

El viñedo es ubicado en la parte más alta del Valle del Maipo, en la zona central de 

Chile. Puente Alto es reconocido por tener las condiciones ideales para producir uno de los 

mejores Cabernet Sauvignon de Chile. Es aquí donde se han seleccionado 65 exclusivas 

hectáreas para la producción de Almaviva. 

Sobre el suelo, las características destacadas de Puente Alto incluyen sus suelos 

pedregosos y muy pobres, inviernos fríos y lluviosos, y una larga temporada de madurez 

caracterizada por frías noches y templados días de verano, que permiten obtener una buena 

calidad y equilibrio de las distintas cepas plantadas. 

La Viña Almaviva está ubicada en la ribera norte del río Maipo a 650 metros sobre el 

nivel del mar. Se encuentra a los pies de la Cordillera de los Andes. 

Aluno 03: Un factor determinante en este extraordinario terroir es la influencia fría de 

la Cordillera de los Andes, que se manifiesta en forma de brisas frescas y en un amplio 
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diferencial de temperaturas entre el día y la noche, particularmente determinante durante el 

periodo de maduración. 

Aluno 02: Estas condiciones favorecen una maduracion lenta y homogénea de las uvas, 

junto con una acidez más pronunciada, una fruta roja fresca y una mayor concentración de color 

y aromas en los racimos.  

El viñedo de Almaviva tiene 60 has de viñas productivas. Las viñas más antiguas fueron 

plantadas en 1978 en Puente Alto. 

Aluno 01: ¡Es un terroir único!  

Bueno, vamos a la composición del vino. Es una mezcla de Almaviva, un “assemblage” 

de variedades bordelesas, con una predominancia de Cabernet Sauvignon, armoniosamente 

asociado a porcentajes menores de Carménère, Cabernet Franc, Merlot y Petit Verdot. El 

resultado final es una novela, el vino potente y único, que ofrece lo mejor de dos mundos. 

Almaviva fue el primer vino en Chile creado bajo el concepto de Château francés, que considera 

una tierra de excepción, una bodega única y un excelente equipo técnico, los tres dedicados 

exclusivamente a la producción de un vino, resultado de una búsqueda incesante de la 

excelencia. 

Aluno 03: Bien, pelo o que vejo es un vino rojo aciruelado, con un ligero tinte de 

terracota en los bordes. El conjunto se envuelve en aromas de higo confitado y hojas de laurel. 

 

Aluno 01: El ataque es sedoso, equilibrado, fresco y com taninos suaves. También tiene 

flores secas, corteza de pino y sotobosque. 

 

Aluno 03: Este vino se combina con un plato llamado Ravioli di Rucula y Uvetta con 

una salsa de hongos secos, albaricoque y brandy. Además de este plato, otro buen plato es la 

Insalata Alla Salsa di Senape, con hojas, abundante parmesano, mostaza y miel para acompañar. 

 Preferimos un plato con más carne, cuscús o Madaglioni Alegro: medallones de filete 

sobre salsa funghi y ceps de whisky, acompañados de risotto de almendras. 

 

Aluno 01: Bueno, este fue nuestro video sobre el vino Almaviva. 

Aluno 02: Espero que les haya gustado. 
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Aluno 03: Hasta la siguiente. 

 

TEXTO EXEMPLO 02 

 

CATA DE VINO 

 

Aluno 01: ¡Hola amigos! Yo soy Aluno 01.  

Aluno 02: Yo soy Aluno 02 y eso es Vinocultura. 

Aluno 01: Hoy estamos en la capital brasileña del vino, localizada en la Serra Gaúcha. 

La ciudad de Bento Gonçalves es el local perfecto para turistas que procuran un clima acogedor, 

un buen vino y buena gastronomía italiana. Con sus paisajes bordadas de parras, el ecoturismo 

es una actividad muy apreciada por turistas.  

Aluno 02: Entonces, vamos hablar de una bodega muy premiada y conocida 

internacionalmente. La bodega Casa Valduga se encuentra en el Vale de los Viñedos, la mayor 

región vitícola del Brasil. Esta empresa familiar fue fundada por el patriarca Luis Valduga, 

actualmente es dirigida por sus hijos que tornaran la marca la lider en vinos y espumosos de 

lujo. 

Aluno 01: Bueno, la bodega tiene un gran portfolio de vinos, cada uno para cada 

ocasión. El vino que vamos presentar hoy a vosotros es el Gran Leopoldina Chardonnay, recibe 

este nombre pues Leopoldina es el camino más importante del Vale de los Viñedos y es donde 

la bodega está localizada. Este vino blanco seco pasa cerca de diez meses en la barrica de roble 

francés por eso, podemos esperar un vino súper estimulante. 

La etiqueta es caracterizada por intensas notas de frutas tropicales maduras, como piña 

y carambola.  

 

Aluno 02: 

En los ojos, este vino es claro, brillante y de color amarillo pajizo y con reflejos 

verdosos. Ya en boca es voluminoso y potente presentando su vigor y carácter por cuenta del 

alto contenido natural de alcohol en armonía con la fina acidez. Tiene notas de frutas maduras 

y de madera, con larga persistencia.  

Tiene un aroma fascinante y envolvente con notas intensas de frutas tropicales maduras 

como la piña, como había dicho Eduarda, y fruta de estrella rodeada de matices de chocolate 

blanco y vainilla. Este complejo aroma viene dado por la combinación de barriles franceses y 

rumanos, que le dan complejidad y elegancia. 

 

Aluno 01:  

Si, además de eso, por ser un Chardonnay, hay varias combinaciones para el maridaje. 

Un vino blanco como este va bien con quesos de leche de vaca, búfala y de cabra, de los suaves 

a los semiduros; si desea beber vino con ensalada, evite sazonarla con vinagre, ya que tiende a 

robar el sabor de la bebida. También es una excelente elección para comer con carnes blancas, 

pescados, mariscos; Las pastas en salsa blanca, salsas cremosas o a base de queso son ideales 

para combinar. 

 

Aluno 01: 

¡Wow! Incluso tengo hambre ahora. ¡creo que tendremos un almuerzo maravilloso más 

tarde, jajajajaja! 
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Aluno 02: 

¡Jajajaja! 

 

Aluno 01: 

Bueno, no podemos olvidar mostrarles todos los premios que este vino ha ganado. 

Miremos, un doble oro en el concurso Vinus, en Argentina; bronce en el International Wine 

Challenge en Inglaterra; y logró noventa y dos puntos en el concurso Catad'Or en Chile. 

 

Aluno 02: 

Con todos estos premios, estamos llegando al final de este video. Espero que les haya 

gustado. Me llamo Aluno 02. 

 

Aluno 01: 

Yo soy Aluno 01, y este fue el Vinocultura de esta semana. ¡Hasta la próxima! 

 

Aluno 02: 

¡Hasta! 

 

TEXTO EXEMPLO 03 

 

Aluno 01: -Hola amigos! Yo soy Aluno 01. 

Aluno 02: -Yo soy Aluno 02.  

Aluno 01:  Hoy vamos hablar del vino Tempranillo de la lidea singular de la Bodega 

Lidio Carraro. 

 

Aluno 02: Entoces vamos hablar un poquito sobre la tempranillo, que es una casta 

española, típica del norte de la España, en las regiones de Rioja y Ribera del Duero, tienen el 

dominio de la uva. Entonces son las regiones que más tienen el cultivo de uva en España, en 

Ribera del Duero cerca de 90% de la producción es de uva tempranillo, el restante varía entre 

tintas y blancas 

 

Aluno 01: Vamos hablar hoy del Singular tempranillo, que es un vino brasileño. La 

bodega que lo produce se llama Lídio Carraro y esta localizada en el Vale dos Vinhedos en Rio 

Grande do Sul, se trata de una bodega pequeña y familiar, tiene solo 18 años y se destaca por 

su filosofía purista, donde hace vinos que no tienen correcciones enológicas, no pasan por 

barricas de roble y otras etapas que modifican el vino 

 

Análisis  

 

Aluno 02: Entonces vamos a las analisis visual, analisis sensorial de vino. Es un 

Tempranillo de la linea Singular de 2010, un vino un poco envelhecido, vamos comesar, es un 

vino con coloracion muy bonita, un roxo, rubi,bien profundo, bien profundo y denso, se encanta 

por su complexibilidad visual. Tiene un poco de precipitacion, pero es del proprio vino, no hay 

problema, es del proprio vino porque esse no passa por filtracion, en el processo de vinificacion. 

 

Aluno 02: vamos al nariz,  

Aluno 01: vamo  

 

Aluno 02: Tiene algunas notas de amendras, tostados, hay un poco de figos secos 
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Aluno 01: Tiene tambien, una carne, un bacon, carne algo selvage. Un tabaco, tabaco 

dulce. Eres intenso, tiene muchas características, tene mucho a ser esplorado, no es en una 

avaliacion tecnica que vamos hablar todas sus características que ejo tiene 

 

 

En boca  

 

Aluno 01: Vamos ver en boca  

En boca tiene un sabor sobresaliente, muy presente de los frutos negros, una carne 

selvage  

Aluno 02: Da para analisar que ello un alto numero de lagrimas, esso mostra que ello 

tiene un alto teor alcoolico, estrutura, todo esso es analisado por visual. 

Aluno 01: En boca está por completo, hay una complexibilidade muy grande en naris y 

en visual.  

 

Armonización  

 

Aluno 02: Este es un vino que armoniza muy bien con carnes de caza, grasientas, una 

parrilla o incluso con sobremesas a base de cacao. 

 


