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APRESENTAÇÃO

Compreendemos que o Ensino de Língua Portuguesa inscreve-
se como um processo contínuo que estabelece a possibilidade 
de promover a interface entre as diversas vertentes da estrutura 
linguística da Língua, evidenciando as trajetórias do sujeito num 
determinado contexto e que modifica, altera, cria e recria seu idioma e 
suas formas de comunicação em cada situação de uso. é preciso refletir 
sobre as teorias linguísticas da contemporaneidade, com a intenção de 
investigar que propostas são eficazes para o ensino-aprendizagem da 
língua, apurando o olhar sobre o mundo voltado para a constante tarefa 
de questionar a produtividade e a reflexão sobre o que se configura 
como espectro da Língua.

A partir disso, o I Congresso Nacional de Ensino de Língua Portuguesa 
destinou-se aos alunos das graduações e pós-graduações em Letras da 
instituição e de outras universidades, aos pesquisadores da área, aos 
professores da educação básica e superior e à comunidade em geral.

O evento apresentou atividades e discussões relacionadas ao Ensino 
da Língua Portuguesa nos diferentes segmentos de ensino da educação 
brasileira, oportunizando o conhecimento contínuo sobre as variadas 
formas de aplicação e aprendizagem dos recursos linguísticos presentes 
no nosso idioma.

A estrutura do evento consistiu na realização de palestras, mesas-
redondas, sessões temáticas, minicursos, sessões de apresentações 
culturais e musicais, assim como de diálogos entre leitores e escritores. 
O congresso contou com a participação de pesquisadores de diversas 
universidades brasileiras, tais como: UFU-Uberlândia/MG, UECE-
Fortaleza/CE, UFRJ-Rio de Janeiro, UFF-Niterói/RJ, UFRRJ-Rio de 
Janeiro, IFF-Rio de Janeiro, PUC-Rio de Janeiro/RJ, SEE-Rio de Janeiro e 
da UERJ-Rio de Janeiro, com seus diversos campi e com seu colégio de 
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aplicação, o CAP-UERJ. Pesquisadores plurais e oriundos de diferentes 
instituições, com formações e vivências variadas e que tinham como 
premissa maior discutir o ensino de língua portuguesa, tal como hoje 
pode ser “observado”. Sabíamos desde o início o fato de essa não ser 
uma tarefa fácil. Ainda assim, com pesquisadores e discussões de alto 
nível, propusemo-nos à empreitada.

E, para nossa surpresa, enquanto organização, a expectativa de 
público inicial foi largamente superada! Inicialmente, pensávamos em 
aproximadamente 300 participantes; ao final do evento, constatamos 
que todo o nosso trabalho tinha registrado mais do que o triplo de 
inscritos, passando de mil participantes cadastrados. De fato, isso fez com 
que tivéssemos a certeza de que ainda há muitos sujeitos interessados 
em discutir, estudar e pesquisar sobre as formas de ensinar a Língua 
Portuguesa, sobre a Língua Portuguesa em si e sobre a sua relação 
com outras disciplinas teóricas – como a Pedagogia, a Literatura e a 
Linguística. Mais do que isso, tivemos uma certeza ainda maior: há ainda 
muitas “veredas linguísticas” a serem descobertas, trilhadas, contadas e 
recontadas. O trabalho apenas começa.

é nesse contexto que elaboramos o nosso evento direcionando 
algumas vertentes de discussão presentes na conferência de abertura, nas 
mesas-redondas, nas comunicações orais e nas sessões temáticas.

O CONELP caracterizou-se pelas propostas de abordagens temáticas 
em suas atividades, instigando projetos de pesquisa e propostas de ensino 
que integrem docentes pesquisadores da Graduação, da Pós-Graduação, 
respectivos orientandos e membros da comunidade acadêmica do Brasil 
e professores da educação básica. As linhas temáticas articuladas foram: 
Fonologia e Ensino, Morfologia e Ensino, Sintaxe e Ensino, Semântica e 
Ensino, Estilística e Ensino, Leitura/Texto e Ensino, Português Língua Não-
Materna e Ensino, contemplando, assim, as múltiplas abordagens da 
Gramática no Ensino da Língua Portuguesa.



sumário

9Materiais didáticos, gêneros textuais e experiências didáticas no ensino de língua portuguesa  |

Buscando uma maior articulação entre a teoria e a prática, 
destacamos a realização de quatorze minicursos. Tendo sido realizados 
por dezessete pesquisadores diferentes, foram eles os responsáveis por 
aproximar ainda mais a teoria da prática, por oferecer subsídios didáticos 
e exemplificar práticas exitosas em outros contextos. Somente os 
minicursos tiveram mais de trezentos participantes, que refletiram sobre 
concursos públicos, sequências didáticas, literatura, leitura, discurso, 
humor e – claro – ensino. Temas tão diversos quanto os pesquisadores 
que os apresentaram.

Por último, um elemento a mais que nos causa imenso orgulho: as 
comunicações apresentadas no evento. vindas dos quatro cantos do país, 
com representantes de todas as regiões e estados do Brasil, em quase 
duzentos e cinquenta pesquisadores. Esses “sotaques” foram, certamente, 
co-responsáveis pelo sucesso do evento. Algumas dessas vozes podem ser 
conferidas aqui, materializadas em capítulos de um livro que já nasceu 
“grande”, acompanhando o êxito obtido no CONELP.

Consideramos que o evento foi marcado pelas extremas contribuições 
e discussões para a área de Letras e as demais áreas afins. Esperamos 
que, a partir dele, outras edições aconteçam, para que o conhecimento 
desenvolvido tanto na esfera da Graduação como na Pós-Graduação das 
instituições envolvidas possa ser expandidos para o fortalecimento da 
tríade “Pesquisa, Ensino e Extensão”. Reiteramos, assim, o princípio de 
indissociabilidade que sustenta tais esferas do campo do conhecimento 
nas instituições. é nossa meta estabelecer e fortalecer o intercâmbio entre 
a UERJ e demais instituições de ensino no Brasil, para estabelecermos 
parcerias no que concerne à área de Letras e outras áreas afins do 
conhecimento linguístico.

Como fruto das discussões e reflexões cultivadas ao longo dos três 
dias do CONELP, temos o prazer e a honra de apresentar o primeiro 
livro da Coleção “Ensino de Língua”, a qual contará com seis volumes 
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temáticos, de acordo com as propostas dos eixos temáticos do nosso 
congresso. é, de fato, a certeza de que sonhar é o primeiro passo. Lá atrás, 
acreditamos no sonho – e ele se tornou mais real do que imaginávamos. 
Que venham os próximos volumes dessa Coleção! Em tempos de crise, a 
UERJ RESISTE!

Também, que venha o II CONELP, em 2018, na sua primeira versão 
internacional!
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ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA EM DIFERENTES CONTEXTOS: 
DISCUSSÃO E PRÁTICA

Fabio André Coelho (UERJ) 
Jefferson Evaristo do Nascimento Silva (UERJ/IFF) 

Michelle Gomes Alonso Dominguez (UERJ)

há duas décadas, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) foram 
publicados pelo MEC, com o intuito de estabelecer um padrão de métodos, 
conteúdos e objetivos das diferentes disciplinas da educação básica 
no extenso território brasileiro. Para o ensino de Língua Portuguesa, os 
PCN foram revolucionários, pois oficializaram discursos e posições dos 
pesquisadores da área, tornando-se um documento bastante respeitado 
entre os profissionais. Apesar desse aval e dos avanços que o ensino de 
língua portuguesa inegavelmente alcançaram nos últimos anos, a aplicação 
do que lá está proposto nem sempre é realizada e  as motivações para isso 
são as mais variadas.  Pretendemos, nesta edição, refletir sobre ensino do 
português como língua materna, tendo em conta as recomendações dos 
PCN, para discutir e avaliar suas práticas através de conteúdos variados e 
segmentos diversos, mas também para apresentar propostas de ensino-
aprendizagem capazes de transpor as  expectativas para a realidade de 
sala de aula.

A principal mudança empreendida pelos PCN se refere à própria 
concepção de linguagem adotada no documento. Definida a partir de 
uma perspectiva pragmática, ela é entendida “como uma forma de ação 
interindividual orientada por uma finalidade específica; um processo de 
interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes nos diferentes 
grupos de uma sociedade, nos distintos momentos da sua história.” (BRASIL, 
22). é a partir desse conceito que podem ser considerados os sujeitos e as 
situações comunicativas, que se justificam as variadas realizações textuais 
e, em última instância, que se deve discutir o ensino de gramática. 
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O ensino de Língua Portuguesa, pelo que se pode 
observar em suas práticas habituais, tende a tratar essa 
fala da e sobre a linguagem como se fosse um conteúdo 
em si, não como um meio para melhorar a qualidade 
da produção linguística. é o caso, por exemplo, da 
gramática que, ensinada de forma descontextualizada, 
tornou-se emblemática de um conteúdo estritamente 
escolar, do tipo que só serve para ir bem na prova e 
passar de ano — uma prática pedagógica que vai da 
metalíngua para a língua por meio de exemplificação, 
exercícios de reconhecimento e memorização de 
nomenclatura. Em função disso, tem-se discutido se há 
ou não necessidade de ensinar gramática. Mas essa é 
uma falsa questão: a questão verdadeira é para que e 
como ensiná-la. (BRASIL, 1997, p. 31).

Nessa perspectiva, os PCN entendem que o ensino do português 
como língua materna deve se pautar por práticas que possibilitem ao aluno 
apreender a linguagem a partir da diversidade de textos que circulam 
socialmente. Isso porque:

Toda educação verdadeiramente comprometida com 
o exercício da cidadania precisa criar condições para o 
desenvolvimento da capacidade de uso eficaz da linguagem 
que satisfaça necessidades pessoais — que podem estar 
relacionadas às ações efetivas do cotidiano, à transmissão 
e busca de informação, ao exercício da reflexão. De modo 
geral, os textos são produzidos, lidos e ouvidos em razão 
de finalidades desse tipo (BRASIL, 1997, p. 20)

O primeiro reconhecimento que se precisa fazer é, portanto, o da 
relevância que os textos orais passam a assumir, diante de um ensino que 
sempre privilegiou a escrita em seus níveis mais formais. é em consonância 
com essa proposta que o artigo “O lugar da oralidade nas aulas de língua 
portuguesa”, de Marinazia Cordeiro Pinto (UFRRJ), compõe esta edição, 
propondo uma reflexão sobre a relação fala e escrita e sobre a situação do 
trabalho de aprimoramento da modalidade oral em sala de aula.
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As questões referentes à variabilidade da língua se estendem para além 
das diferenças e especificidades entre oralidade e escrita. E nesse sentido, 
o trabalho com a língua, na perspectiva adotada pelos PCN, deve ser capaz 
de abrigar as variedades dialetais do português, de discutir o problema 
do preconceito linguístico disseminado na sociedade brasileira e de, 
consequentemente, educar para o respeito à diferença. Ampliando o debate 
sobre o tema, Michelle Cristine Silva de Sousa (UERJ) inclui o bilinguismo e 
a diglossia na análise de livros didáticos que propõe. A partir de diversos 
teóricos e perspectivas sobre os temas, a autora pauta suas “Reflexões sobre 
o bilinguismo, a diglossia e os aspectos relacionados à variação linguística no 
livro didático do ensino fundamental” na relação de equivalência (ou não) 
entre as perspectivas dos PCN e dos livros diáticos analisados.

De modo análogo, a aquisição da escrita-leitura também tem seu 
sentido de alfabetização ampliado ao de letramento. Segundo os PCN 
(1997, p. 26-27):

A conquista da escrita alfabética não garante ao aluno 
a possibilidade de compreender e produzir textos em 
linguagem escrita. Essa aprendizagem exige um trabalho 
pedagógico sistemático. Quando são lidas histórias ou 
notícias de jornal para crianças que ainda não sabem ler 
e escrever convencionalmente, ensina-se a elas como 
são organizados, na escrita, estes dois gêneros: desde o 
vocabulário adequado a cada um, até os recursos coesivos 
que lhes são característicos. Um aluno que produz um 
texto, ditando-o para que outro escreva, produz um texto 
escrito, isto é, um texto cuja forma é escrita ainda que a 
via seja oral. Como o autor grego, o produtor do texto é 
aquele que cria o discurso, independentemente de grafá-
lo ou não. Essa diferenciação é que torna possível uma 
pedagogia de transmissão oral para ensinar a linguagem 
que se usa para escrever.

é clara a equivalência ao que propõem as recentes pesquisas sobre 
o tema. Apesar dos diversos enfoques e posições, é consenso entre 
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linguistas e educadores que o processo de alfabetização não pode estar 
restrito à simples tarefa de decodificação de fonemas em grafemas. Tal 
processo deve se desenvolver em um contexto de letramento, ou seja, de 
“participação em eventos variados de leitura e de escrita, e do consequente 
desenvolvimento de habilidades de uso da leitura e da escrita nas práticas 
sociais que envolvem a língua escrita, e de atitudes positivas em relação a 
essas práticas” (SOARES, 2004, p.12). Apresentamos nesta edição quatro 
artigos dedicados a questões relativas à alfabetização e também ao 
letramento em diferentes níveis e contextos. 

Em “O uso de letras maiúsculas na escrita de alunos do Ensino 
Fundamental II – Almenara/MG”, Cláudia Reis Otoni de Paula (Unimontes) 
analisa e descreve o não uso de letras maiúsculas por alunos do 9o ano do 
Ensino Fundamental, para identificar seus contextos de ocorrência e os 
usos não convencionais mais recorrentes. No mesmo segmento escolar, 
Gisele Gomes Guedes (UFRRJ) recorre à pratica de produção textual, para 
apresentar, em “O ensino da escrita: atores, problemas e sugestões”, uma 
proposta desenvolvida com alunos do 6o ano, com o gênero limerique, a 
fim de contribuir para o trabalho de ensino de escrita e de refletir sobre o 
papel dessa competência na escola.

Em contextos mais amplos, os artigos “Iniciação científica júnior: um 
caminho para o letramento acadêmico na educação básica”, de Jéssica 
do Nascimento Rodrigues (Colégio Pedro II), e “A fala-em-interação e o 
ciberespaço em sala de aula”, de Raquel Olímpio Isaías (FFP/UERJ), debatem 
a questão do letramento a partir da imersão em experiencias variadas de 
leitura e escrita. No primeiro, a autora relata a experiência do projeto de 
Iniciação Científica Júnior A argumentação nas modalidades oral e escrita, 
realizado no Colégio Pedro II, como uma possibilidade de trabalhar o texto 
oral e escrito como iniciação às convenções da universidade. No último, 
são discutidos aspectos relativos ao ciberespaço, para compreender o 
uso da internet como instrumento do processo de ensino-aprendizagem 
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de língua portuguesa e a maneira como os participantes dessa interação 
depreendem o sentido de letramento digital nesse contexto.

Do que observamos até aqui, seja na oralidade ou na escrita, os 
PCN concebem a língua em uso e, portanto, instauram o texto como 
unidade básica de ensino – havendo inclusive um item do documento 
assim intitulado. Nesse sentido, o ensino de língua portuguesa deve 
tratar de conteúdos linguísticos a partir de sua função textual-discursiva, 
considerando os dois pólos da interação e a maior amplitude de tipos e 
gêneros possível. “Cabe, portanto, à escola viabilizar o acesso do aluno ao 
universo dos textos que circulam socialmente, ensinar a produzi-los e a 
interpretá-los.” (BRASIL, 1997, p. 26). E é sobre isso que, através de diversos 
enfoques, trata grande parte dos artigos que compõem esta edição.

Explicitando a relação entre mecanismos gramaticais e questões de 
textualidade, Charleston Chaves (UERJ) demonstra, em “Compreensão 
e interpretação de textos: funcionalidades dos recursos gramaticais 
no ensino de língua materna”, a atuação de elementos gramaticais 
como ferramentas discursivas reveladoras de intencionalidade em 
textos argumentativos, contribuindo assim para o desenvolvimento do 
trabalho de compreensão e interpretação de textos. Ainda no âmbito 
da compreensão, o artigo “A consolidação da habilidade de inferir 
informações implícitas”, Claudia Tatiana Prates Nunes (UNIMONTE), 
propõe uma intervenção educacional que seja capaz de desenvolver a 
percepção dos alunos para os implícitos do texto.

Todos os trabalhos que têm no texto seu fundamento, obviamente, 
partem das especificidades do gênero ao qual pertencem. Mas os 
artigos de Flávia Renata Figueira de Freitas (UFRRJ) e de Patricio de 
Albuquerque vieira (UEPB), dedicam-se a um gênero textual específico 
e pedagogicamente bastante recorrente: a carta. Em “Ensino do gênero 
textual carta de solicitação na educação básica”, a autora reflete sobre 
a resistência dos alunos à produção textual e apresenta uma sequência 
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didática para o ensino do gênero carta de solicitação; já em “Da sala de 
aula às ruas: um relato de experiência com carta aberta no ensino médio”, 
o autor propõe uma reflexão sobre o tema da AIDS a partir de uma 
sequência didática com o gênero textual carta aberta.

Os artigos “Procedimentos argumentativos em redações nota 1000 
do ENEM 2014” e “Considerações sobre ensino de língua portuguesa, 
níveis de letramento em leitura e avaliações externas”, relacionam 
questões textuais à observação de avaliação externa. No primeiro, 
Rafael Guimarães Nogueira (UFF) analisa dez redações nota máxima 
no Exame Nacional do Ensino Médio de 2014, levanta hipóteses para a 
distribuição dos recursos persuasivos mais utilizados pelos estudantes e 
apresenta propostas teórico-metodológicas referentes à sistematização 
e ao ensino dos procedimentos argumentativos mais recorrentes no 
corpus; no segundo, Danielle Ferreira Martins Bastos (UERJ), vale-se de 
dados de avaliações externas sobre o ensino de língua portuguesa na 
educação básica para demonstrar uma possível aplicação gênero crônica, 
explorando diversos elementos linguísticos, semânticos, textuais, 
discursivos e pragmáticos. 

Podemos dizer que a consideração dessa diversidade de elementos 
linguístico-textuais se sustentam sobre uma constituição discursiva e, 
que, portanto, na consolidação das reflexões nesse nível se estreitam 
as relações entre ensino de língua e cidadania. No mesmo sentido, de 
acordo com os PCN: 

O domínio da língua tem estreita relação com a 
possibilidade de plena participação social, pois é por 
meio dela que o homem se comunica, tem acesso à 
informação, expressa e defende pontos de vista, partilha 
ou constrói visões de mundo, produz conhecimento. 
Assim, um projeto educativo comprometido com a 
democratização social e cultural atribui à escola a função 
e a responsabilidade de garantir a todos os seus alunos 
o acesso aos saberes lingüísticos necessários para o 
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exercício da cidadania, direito inalienável de todos. 
(BRASIL, 1997, p.21)

Contribuindo para tais práticas, atuam os artigos de Ane Caroline 
Souza dos Santos (UERJ), Diego Abreu (PUC-Rio) e Paula Lustosa- (UERJ) e 
Andreza de Oliveira (UERJ), respectivamente apresentados a seguir: em 
“Multimodalidade: por um ensino mais produtivo da língua portuguesa na 
escola básica” a autora discute as especificidades de um texto multimodal 
como a tirinha e das relações político-ideológicas que nele se estabelecem 
de modo mais ou menos explícito, para propor uma reflexão sobre tirinhas 
da personagem Mafalda como ferramenta para o desenvolvimento de uma 
consciência crítica no processo de aprendizagem de uma língua; o autor 
de “Construção de identidades através da argumentação em textos de 
jornalismo político contemporâneo: uma proposta de letramento crítico” 
observa a atuação da seleção lexical destinada a determinados indivíduos 
ou instituições na associação a grupos sociais que podem ter suas ações e 
posturas consagradas ou atacadas a partir das identidades construídas no 
texto; e, por fim, em “O discurso ideológico nas manifestações anti-PT e pró-
PT: a leitura como formação da consciência reflexiva do aluno”, as autoras 
retomam o conceito de signo como produto ideológico, propondo uma 
leitura dos recentes acontecimentos políticos no cenário brasileiro e, desse 
modo, instauram o diálogo com as condições sócio-históricas do texto.

Os diversos aspectos linguísticos, textuais e discursivos apresentados 
nos artigos que compõem esta edição irmanam-se pelo compromisso com 
um ensino de língua portuguesa atento aos objetivos propostos nos PCN.  
Trata-se, portanto, de um volume capaz de demonstrar em contexto amplo 
a reflexão teórica e aplicada ao ensino de português, e, assim, contribuir 
com práticas mais eficientes na relação entre os saberes linguísticos, a 
sociedade e o efetivo exercício da cidadania. 



sumário

18Materiais didáticos, gêneros textuais e experiências didáticas no ensino de língua portuguesa  |

REFERÊNCIAS
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: 
língua portuguesa / Secretaria de Educação Fundamental, Brasília, 1997.

SOARES, Magda. Letramento e alfabetização: as muitas facetas. In: Revista 
Brasileira de Educação. no. 25. Editora Autores Associados: Campinas, SP, 2004.



sumário

19Materiais didáticos, gêneros textuais e experiências didáticas no ensino de língua portuguesa  |

AULAS DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO EM CURSOS DE 
ENGENHARIA CIVIL: RECEPÇÃO E IMPRESSÕES DISCENTES

Ana Quitéria Menezes de Oliveira Silva (Ifal) 
Vanusia Amorim Pereira dos Santos (Ifal)

Introdução

O mercado de trabalho é diretamente influenciado por fatores como 
o avanço das tecnologias, as mudanças sociais, a democratização da 
informação, entre outros. Para enfrentar esse cenário, os profissionais 
precisam estar bem preparados e qualificados para se sobressaírem num 
ambiente altamente competitivo e seletivo como o corporativo. hoje, 
especificamente na área da construção civil, o profissional engenheiro civil, 
além de desempenhar atribuições técnicas convencionais, deve gerenciar 
a obra, ou seja,

executar o planejamento estratégico e operacional de 
maneira a obter os melhores resultados que, para isso, 
considerando a estrutura institucional, cria regras, 
desenvolve políticas e sugere, com sua liderança e 
supervisão, ações que vão permitir a consecução dos 
resultados pretendidos. (TAvARES; LONGO; SUETh, 
2014, p.47).

Em 2001, entendendo a necessidade de adequação profissional às 
exigências de mercado, o Conselho Nacional de Educação e a Câmara de 
Educação Superior aprovaram o parecer no 1.362, que tratava das Diretrizes 
Curriculares Nacionais dos cursos de Engenharia. O documento diz que

O próprio conceito de qualificação profissional vem se 
alterando, com a presença cada vez maior de componentes 
associados às capacidades de coordenar informações, 
interagir com pessoas, interpretar de maneira dinâmica 
a realidade. O novo engenheiro deve ser capaz de propor 
soluções que sejam não apenas tecnicamente corretas, 
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ele deve ter a ambição de considerar os problemas em 
sua totalidade, em sua inserção numa cadeia de causas e 
efeitos de múltiplas dimensões. (BRASIL, 2001, p. 1).

E define o perfil desejado para o egresso do curso de Engenharia:

O perfil dos egressos de um curso de engenharia 
compreenderá uma sólida formação técnico científica 
e profissional geral que o capacite a absorver e 
desenvolver novas tecnologias, estimulando a sua 
atuação crítica e criativa na identificação e resolução 
de problemas, considerando seus aspectos políticos, 
econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão 
ética e humanística, em atendimento às demandas da 
sociedade. (BRASIL, 2001, p. 4).

Nesse mesmo parecer, ainda é determinado que, para garantir essa 
formação ideal, os currículos dos cursos de Engenharia deverão assegurar 
as condições necessárias para que o graduando adquira competências e 
habilidades de:

a) aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, 
tecnológicos e instrumentais à engenharia;

b) projetar e conduzir experimentos e interpretar 
resultados;

c) conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e 
processos;

d) planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos 
e serviços de engenharia;

e) identificar, formular e resolver problemas de engenharia;

f) desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas;

g) supervisionar a operação e a manutenção de sistemas;

h) avaliar criticamente a operação e a manutenção de 
sistemas;

i) comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e 
gráfica;
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j) atuar em equipes multidisciplinares;

k) compreender e aplicar a ética e responsabilidade 
profissionais;

l) avaliar o impacto das atividades da engenharia no 
contexto social e ambiental;

m) avaliar a viabilidade econômica de projetos de 
engenharia;

n) assumir a postura de permanente busca de atualização 
profissional.

(BRASIL, 2001, p. 4, grifo nosso).

Em 2005, o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 
Engenharia (Confea), através da resolução no 1.010, de 22 de agosto de 
2005, regulamentou, especificamente no capítulo II, as atribuições para o 
desempenho de atividades no âmbito das competências profissionais de 
seus membros, dentre eles os engenheiros. São elas:

Atividade 01 - Gestão, supervisão, coordenação, 
orientação técnica;

Atividade 02 - Coleta de dados, estudo, planejamento, 
projeto, especificação;

Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnico-econômica 
e ambiental;

Atividade 04 - Assistência, assessoria, consultoria;

Atividade 05 - Direção de obra ou serviço técnico;

Atividade 06 - vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, 
laudo, parecer técnico, auditoria, arbitragem;

Atividade 07 - Desempenho de cargo ou função técnica;

Atividade 08 - Treinamento, ensino, pesquisa, 
desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio, 
divulgação técnica, extensão;

Atividade 09 - Elaboração de orçamento;

Atividade 10 - Padronização, mensuração, controle de 
qualidade;
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Atividade 11 - Execução de obra ou serviço técnico;

Atividade 12 - Fiscalização de obra ou serviço técnico;

Atividade 13 - Produção técnica e especializada;

Atividade 14 - Condução de serviço técnico;

Atividade 15 - Condução de equipe de instalação, 
montagem, operação, reparo ou manutenção;

Atividade 16 - Execução de instalação, montagem, 
operação, reparo ou manutenção; 

Atividade 17 – Operação, manutenção de equipamento 
ou instalação; e

Atividade 18 - Execução de desenho técnico

(CONSELhO FEDERAL DE ENGENhARIA, ARQUITETURA E 
ENGENhARIA, 2005, p. 4).

Chamamos a atenção para o fato de que em quase todas as atividades 
que lhes foram atribuídas o profissional engenheiro necessitará demonstrar 
habilidades de comunicação e expressão nas formas oral e/ou escrita.

Após a publicação do parecer dos conselhos de educação e logo após 
com a publicação da regulamentação por parte do órgão fiscalizador 
da classe profissional, as instituições que ofertam cursos de Engenharia 
precisaram, por força de lei, reformar os seus currículos. A disciplina 
de Língua Portuguesa, até então eletiva, passou a ser obrigatória, 
sendo inserida no núcleo de conteúdos básicos do curso, designada 
de Comunicação e Expressão, com a missão de preparar o aluno para 
comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica. Acontecia 
então uma ruptura com o tecnicismo que perdurava no sistema educacional 
brasileiro desde a década de 70 do século passado, o que significa dizer que 
na área da Engenharia o ensino era voltado para princípios como eficiência 
e produtividade, enfatizando-se o desenvolvimento de habilidades e 
competências técnicas que garantiriam ao engenheiro agir de forma 
prática diante de problemas que eram percebidos apenas como entraves 
de natureza técnica.
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Engenharia Civil no Instituto Federal de Alagoas – campus Palmeira dos Índios

A reorganização da rede federal de educação, ciência e tecnologia para 
instituto trouxe consigo as responsabilidades de ampliação de sua atuação 
educacional no cenário brasileiro. Levando em consideração a efervescência 
e demandas do mercado da construção civil, o Instituto Federal de Alagoas 
– campus Palmeira dos Índios –vislumbrou a possibilidade de implantação 
do curso de Engenharia Civil, seguindo o disposto no PDI-Ifal 2009-2013. 
De acordo com as linhas gerais do documento, os gestores do campus 
percebiam nessa oferta de curso “uma oportunidade de verticalização e 
integração dos cursos já existentes, ampliando a inclusão social e econômica 
dos jovens dentre as necessidades apontadas pela sociedade na perspectiva 
do crescimento científico e tecnológico no agreste alagoano” (INSTITUTO 
FEDERAL DE ALAGOAS, 2016, p. 9). Aprovados todos os critérios e exigências, 
em maio de 2013 foi inaugurado o curso de bacharelado em Engenharia Civil 
no campus referido. O ingresso no curso obedeceu

às normas do Ministério da Educação (MEC) ao Ensino 
Superior, realizado após conclusão do Ensino Médio ou 
equivalente, e classificação em processo seletivo pelo 
Sistema de Seleção Unificada – SISU, com 50% das vagas 
destinadas a alunos oriundos da rede pública conforme 
edital. A seleção e classificação dos candidatos das 35 (trinta 
e cinco) vagas, no horário diurno, disponibilizadas no Curso 
de Bacharelado em Engenharia Civil serão efetuadas com 
base nos resultados obtidos pelos estudantes no Exame 
Nacional do Ensino Médio – ENEM, observados os pesos e 
as notas mínimas estabelecidas pelo Edital da Instituição. 
A instituição poderá adotar também outras formas de 
acesso previstas nas Normas de Organização Didática, tais 
como: vestibular, transferência, equivalência e reopção.” 
(INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS, 2016, p. 11).

Do primeiro semestre de 2013 até o segundo semestre de 2015, 160 
alunos se matricularam no curso. No mesmo período, o percentual de 
evasão foi de 6,87%.
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Recepção e impressões discentes acerca da disciplina Comunicação e Expressão

Tendo como objetivo averiguar como os graduandos de Engenharia 
Civil percebiam a disciplina Comunicação e Expressão no curso, no mês 
de março de 2016 realizamos uma pesquisa online com os alunos que 
frequentaram o componente curricular no primeiro período de 2013 a 2015. 
Para obtenção das respostas via internet, escolhemos o aplicativo Google 
Docs – ferramenta tecnológica básica e compatível a vários aplicativos. 
Dos vários recursos disponíveis, foi utilizado o editor de formulários para 
elaboração do questionário com dez perguntas, enviado por e-mail para 
os groups das turmas, para os e-mails dos alunos cadastrados no sistema 
acadêmico do instituto e para as mídias sociais do curso. Um total de 
55% dos alunos, 88 discentes, colaborou com a pesquisa, o que nos leva 
a crer que pudemos fazer inferências com uma amostragem muito boa. 
No que diz respeito ao questionário, foram feitas perguntas simples: dez 
questões de múltipla escolha, que pretendiam traçar um perfil do aluno 
da Engenharia e a relação dele com o componente curricular Comunicação 
e Expressão antes, durante e depois do semestre no qual a disciplina é 
ministrada. é importante dizer que, no curso de Engenharia Civil do 
campus PIn, as aulas da matéria são ministradas no primeiro período 
pela professora vanusia Amorim, mestre em Letras e Ensino de Língua 
Portuguesa, graduada em Administração de Empresas e especialista em 
Gestão de Pessoas. De acordo com a ementa da disciplina, é priorizado 
o estudo de gêneros textuais corporativos, com desenvolvimento de 
atividades práticas de oralidade e escrita e uso de textos veiculados no 
mundo da construção civil.

A pesquisa revelou que 88,3% dos alunos estão na faixa etária de 17-
25 anos, têm renda familiar média de três salários mínimos, e são, em 
sua maioria, oriundos de escola pública e naturais de cidades do interior 
de Alagoas, Bahia, Pernambuco, Roraima, Brasília. é um público bastante 
jovem. Registre-se que temos um percentual, ainda que pequeno, de 
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alunos com 16 anos de idade ingressando no curso. Essa tenra idade é 
relevante porque influencia na maneira como percebem o curso, suas 
expectativas, perspectivas. Aliando a informação da idade com a origem e 
a renda média de cada um, esse quadro se torna ainda mais importante, 
porque são detalhes que no conjunto nos apontam indícios de um público, 
de maneira geral, com pouco acesso à leitura e cultura, carências que 
influenciam diretamente no desempenho de atividades de leitura, escrita 
e oralidade. Aqui, considerando leitor pleno aquele que tem capacidade 
de ler textos variados, ele compreende esses textos e faz juízo de valor 
sobre o lido. Basicamente, se o indivíduo não ler plenamente, não terá 
condições de escrever bem e de falar bem. Também não será capaz de 
argumentar ou construir pensamento próprio. Pelas informações pessoais 
preliminares, inferimos que recursos como conhecimento de mundo, 
vocabulário extenso, entre outros, são condições alheias à maior parte 
desse público. Não é uma surpresa porque é a realidade educacional 
brasileira no quesito desempenho de leitura e escrita.

Começamos o questionário perguntando aos alunos qual havia sido a 
reação deles ao saber que haveria a disciplina Comunicação e Expressão 
no curso, no primeiro período, e que ela era um componente obrigatório: 
47,1% ficaram curiosos; 31,8% demostraram indiferença; 11,8% não 
entenderam a necessidade da disciplina; 9,4% não achavam que fosse 
necessário esse conhecimento para um engenheiro. Analisando as 
respostas, pudemos perceber que o componente curricular Comunicação 
e Expressão no curso de Engenharia Civil ainda é algo “novo”, mesmo após 
quinze anos de sua introdução “obrigatória” na grade curricular. De certa 
maneira isso é compreensível, pois os indivíduos escolhem os cursos que 
vão estudar no nível superior devido à afinidade com a área. Por essa 
lógica, o aluno que escolhe Engenharia Civil tem o pensamento voltado 
para os cálculos. é assim que eles chegam ao curso na nossa instituição, 
com o pensamento voltado para disciplinas como Cálculo I, II, III etc. Está 
claro que não concatenam a esse mundo objetivo e exato os gêneros 
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textuais e competências de oralidade e escrita. Para eles, inicialmente, 
simplesmente não faz muito sentido. Com o desenvolvimento das aulas, 
a maioria começa a entender a linguagem como um aliado diferenciado.

Foi perguntado se eles tinham facilidade de se expressar na forma 
escrita. 40% disseram que na maior parte das vezes; 24,7% responderam 
que sim; 35,3% revelaram que não/não muito. Se somarmos a imprecisão/
insegurança contida na resposta de 40% e ainda os 35,3% que reconheceram 
não se expressarem bem ou pouco, teremos um percentual alto: 75,3% 
de alunos que não dominam a escrita. é um número preocupante, que 
reafirma as dificuldades que nossos alunos enfrentam na produção escrita 
de textos. Aqui fica clara a afirmação que já fizemos. O aluno que não 
é leitor pleno, que não foi preparado desde cedo para ser autônomo na 
escrita certamente apresentará esse entrave na faculdade. Nossos alunos 
são oriundos de escolas com resquícios fortes de práticas pedagógicas 
ultrapassadas. No que diz respeito à língua portuguesa, há ainda uma 
grande leva de professores apegados aos livros didáticos, que têm a sua 
função, mas que não dão conta do preparo para a autonomia da leitura, da 
oralidade e da escrita. Durante as aulas de Comunicação e Expressão, não 
temos como fazer muito para mudar isso. A carga horária da disciplina é de 
40 horas. é um tempo ínfimo para fazer um trabalho de aperfeiçoamento 
da escrita. Todavia, procuramos incentivá-los e deixar claro que é possível 
escrever e indicamos a leitura como um passo fundamental para isso.

Sobre o eixo principal da matéria, 88,2% perceberam que as 
abordagens se concentravam em leitura, interpretação textual, práticas 
de oralidade e produção textual escrita. E, na opinião de 42,4%, as práticas 
de oralidade foram as mais importantes, vindo a seguir o conjunto de 
todas abordagens, com 37,6%. Para temos mais certezas, também 
questionamos em qual atividade tiveram mais contratempos: 49,4% 
confirmaram que sentiram mais dificuldades nas produções textuais, 
e 30,6%, nas comunicações orais. Consideramos que não há muitas 
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surpresas aqui. De fato, nossos discentes têm dificuldade em ler em voz 
alta e falar em público, fato que, na maioria das vezes, é consequência 
de práticas pedagógicas na educação básica que não privilegiam a fala 
na sala de aula. há que se contabilizar ainda as deficiências de base no 
que diz respeito à gramática e interpretação de textos, por isso muitos 
acabam aproveitando alguns momentos das aulas para recuperar o 
tempo perdido e aprender o que não conseguiram nas aulas do ensino 
médio. Registre-se que a cada período são ministradas aulas extras para 
compensar essa falta de conhecimento gramatical, as quais, ainda que 
insuficientes, ajudam um pouco. Nessas aulas extras geralmente são 
abordadas questões de regência, concordância, coesão e coerência.

Ainda em relação à oralidade, é notório que, apesar do desconforto 
inicial, os alunos acabam fruindo dos momentos de práticas de fala. Ao 
longo das aulas realizamos seminários e debates no auditório da instituição, 
momento no qual o aluno pôde vislumbrar o que é uma apresentação 
em público e como fazê-la para obter sucesso. Consideramos essa uma 
das atividades mais proveitosas do semestre, porque grande parte dos 
acadêmicos perceberam que podem fazê-la, apesar da apreensão inicial. 
Quando perguntados se haviam melhorado a habilidade de comunicação 
oral após as aulas de Comunicação e Expressão, 60% disseram que sim, 
e 28,2% confessaram que, apesar do conhecimento obtido, ainda não se 
sentiam à vontade com atividades práticas de oralidade e continuavam 
não gostando de falar em público, o que é compreensível. Isso não é algo 
que se aprende/domina em pouco tempo. Falar bem e em público requer 
prática. Atentemos para o fato de que nossos graduandos chegam ao 
curso quase sem nenhuma prática de oralidade e um mês após o início 
das aulas já são levados a desenvolver comunicações orais. Nosso objetivo 
é que tomem consciência de que o engenheiro irá falar com pessoas de 
todos os níveis de conhecimento e que precisa desenvolver técnicas que 
ajudem nessa comunicação, e somente a prática permitirá a autonomia 
da fala. é importante dizer também que, de acordo com pesquisadores 
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da área, num canteiro de obras – ambiente natural de um engenheiro – a 
maior parte dos problemas ocorre devido a conflitos na comunicação.

Encerramos os questionamentos com duas perguntas: 1) Os 
conhecimentos, as informações, as práticas realizadas na disciplina 
seriam úteis em quais ambientes? 90,6% responderam que ao final 
consideravam que a disciplina seria importante para eles no mercado 
corporativo e ao longo da vida acadêmica também. Consideraram, ainda, 
que o componente curricular Comunicação e Expressão é importante no 
curso de Engenharia Civil.

Considerações finais

Os avanços sociais e tecnológicos fizeram com que o mercado de 
trabalho passasse a exigir que o engenheiro seja um profissional mais 
completo, um gestor. Os conselhos de educação e os órgãos fiscalizadores 
de classe perceberam as exigências do mundo corporativo e estabeleceram 
pareceres e regulamentações, legislando sobre a formação acadêmica 
obrigatória do engenheiro, que deveria aliar o conhecimento técnico a 
uma formação com o mínimo de conhecimento de ciências humanas. Para 
atender a essas necessidades, as faculdades de Engenharia tiveram que 
se adaptar para formar um profissional com conhecimentos múltiplos, 
reconhecendo que, incluída nesse rol de conhecimentos, está a capacidade 
de se comunicar eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica. Isso 
significou uma ruptura tradicionalmente tecnicista para uma formação 
mais ampla. O aluno da Engenharia deveria aprender cálculos e também a 
falar e escrever bem, e mais, aprender a usar a fala como recurso para se 
sobressair no ambiente de trabalho.

Contudo, as mudanças ainda não foram absorvidas pelo cotidiano 
acadêmico. Os ingressantes do curso de Engenharia Civil do Ifal – 
campus Palmeira dos Índios –, ainda muito jovens, inexperientes e sem 
grandes contatos com o mundo do trabalho, não têm conhecimento 
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das exigências do mercado corporativo nem do plano de curso da 
graduação que ingressaram. é sabido que o aluno que entra num curso 
de Engenharia está com a mente voltada para o mundo dos cálculos, e, 
por isso, são naturais algumas reações de curiosidade, estranhamento, 
indiferença ou até mesmo rejeição, entre outras, à disciplina. Para 
entender melhor essa realidade e ajudar de forma mais eficaz a 
formação dos futuros engenheiros, realizamos a coleta de dados no 
curso objetivando colher a recepção e as impressões discentes acerca 
da disciplina Comunicação e Expressão.

O resultado da pesquisa nos fez perceber que a estranheza, 
curiosidade ou mesmo rejeição inicial da maioria em relação à disciplina 
de humanas na área de exatas deve-se mais à falta de conhecimento de 
mundo, de informação mais ampla da situação do mercado de trabalho e 
da riqueza e contextualização da linguagem como recurso e qualificação 
profissional. Analisando as respostas dos alunos participantes, mais da 
metade do universo total, uma boa amostragem, é possível dizer que 
estamos desenvolvendo bem a disciplina no curso, em consonância com o 
parecer do Conselho Nacional de Educação e com as disposições contidas 
na regulamentação do Confea. Ao longo do semestre, realizando atividades 
que envolvem assuntos do ambiente da engenharia e do mundo em geral, 
ou seja, contextualizando a linguagem, dando-lhe sentido e mostrando na 
prática sua relevância para a formação do profissional engenheiro, temos 
conseguido fazer com que os graduandos comprovem a importância da 
linguagem – oral ou escrita – em suas várias nuances e, portanto, seu 
recurso pessoal e profissional diferenciado. A maioria encerra a disciplina 
consciente de que as aulas de Comunicação e Expressão são importantes 
para a formação do engenheiro desejado pelo mercado de trabalho, bem 
como ao longo do curso, quando suas habilidades serão mais exigidas nas 
práticas escritas e nas comunicações orais.
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Multimodalidade: por um ensino mais produtivo da 
Língua Portuguesa na Escola Básica

Ane Caroline Souza dos Santos (UERJ) 
Isabela Azevedo de Souza (UERJ)

Introdução

Considera-se que as tirinhas possuem características que vão além do 
objetivo de entreter. Deve-se compreender que os sentidos do que é dito 
não estão solidificados na mente dos indivíduos, entretanto obedecem 
a um determinado processo de estabilização, como se pode observar na 
ideia defendida por Eni Orlandi (2002) em que o conceito de discurso social 
é tomado a partir do horizonte imaginário social já produzido.

Assim, acredita-se que o desconhecimento de sentidos criado num 
gênero multimodal traz consigo certas ideologias que refletem alguns 
posicionamentos políticos, nem sempre de forma explícita, e que a 
identidade discursiva construída tende a ser reproduzida por sujeitos 
que não conhecem ou não reconhecem os sentidos ideológicos que 
emergem do cruzamento da imagem e do texto, formando uma rede de 
sentidos conectados.

Austin (1990) afirma que o que é implícito é formado no nível social 
e no linguístico, e, ainda, que se realiza produzindo sentidos. Dessa 
forma, nos tornamos leitores mais críticos e mais autônomos diante da 
manipulação de ideias de autores de gêneros multimodais, mas também 
de todo um discurso voltado para o convencimento de posições políticas, 
sociais, religiosas etc.

O gênero textual tirinha foi escolhido para elaboração deste artigo, 
pois sua ocorrência tanto em provas como o Sistema de Avaliação da 
Educação do Estado do Rio de Janeiro (Saerj) como no Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) é muito frequente. Além disso, observou-se que um 
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dos conteúdos exigidos pelo Currículo Mínimo (RIO DE JANEIRO, 2011, p. 
32) para ser trabalhado em aula de ensino de línguas é o ensino de textos 
verbais e não verbais.

Nesse campo da leitura, vale notar que buscamos 
sistematicamente abrir um leque variado de 
gêneros textuais que efetivamente circulam à nossa 
volta, expandindo, atualizando e aprofundando as 
possibilidades de uma inserção social útil e também 
prazerosa no mundo letrado. Fazem parte desse universo, 
portanto, gêneros tão diversos como quadrinhos, diários, 
blogs, cartas, e-mails, propagandas, contos, crônicas, 
romances, poemas, reportagens, entrevistas, editoriais e 
artigos científicos.

As tirinhas selecionadas como corpus deste trabalho são de autoria 
de Joaquín Salvador Lavado, o Quino. Elas foram retiradas da rede social 
Facebook, mais especificamente da página Depósito de Tirinhas. A 
personagem mais conhecida de desse cartunista se chama Mafalda. Ela 
é uma menina de seis anos de idade, pertencente a uma família de classe 
média, filha de uma dona de casa com um corretor de seguros, que tem 
como pano de fundo a Argentina da década de 60.

A principal característica de Mafalda, inerente à maioria das crianças, 
é ser questionadora. Como todo indivíduo que ainda não conhece as 
convenções sociais, ela coloca seus interlocutores diante de situações 
embaraçosas. Isso acontece pois muitas dessas questões são identificadas 
como indagações que todo cidadão gostaria de fazer, mas não tem 
coragem o suficiente.

Assim, as tirinhas de Quino são permeadas por um humor sarcástico, 
e sua linguagem é o lugar onde essa garotinha expõe como o mundo se 
mostra para ela. Dessa maneira, a principal base das histórias criadas 
mostra a falta de compreensão de Mafalda frente ao contraditório das 
ações dos seres humanos.
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Decidiu-se analisar as tirinhas dessa personagem devido à 
multiplicidade de significados que se fazem presentes num só quadro de 
uma única tirinha. é de suma importância perceber que elementos visuais 
que compartilham um mesmo espaço com estruturas verbais, formando 
um gênero multimodal, mostram como a realidade se apresenta a partir 
de uma perspectiva, em determinado momento histórico.

Sendo assim, pode-se considerar também este artigo como uma 
tentativa de contribuir para o processo de alfabetização visual ao qual os 
estudantes/leitores são submetidos frequentemente. Esse processo faz 
com que as pessoas se tornem mais capazes de ler os textos multimodais 
com olhar mais crítico.

Para isso, é necessário analisar todos os instrumentos, os verbais 
e os não verbais, naquilo que eles apresentam e naquilo que eles não 
apresentam. Isso porque aquilo que não é apresentado também é parte 
integrante dos pensamentos de cada escritor.

Para uma melhor compreensão deste trabalho, ficou decidido que ele 
se apresentaria em quatro seções. Na primeira seção foi feita uma relação 
entre o gênero textual tirinha, mais precisamente as tirinhas da personagem 
Mafalda, e a sua relevância no contexto de mudanças no nível social.

Já na segunda seção, apresentam-se, de forma mais aprofundada, os 
pressupostos teórico-metodológicos que norteiam a análise do corpus 
desse trabalho. Na seção seguinte, discorreu-se sobre a metodologia 
aplicada para elaboração da presente análise. Mais adiante, expusemos 
as reflexões sobre as tirinhas selecionadas. Por fim, teceram-se as 
considerações finais.

A tirinha de humor Mafalda e a questão da transformação social

No site oficial de Quino, encontra-se a informação que a personagem 
Mafalda foi criada para uma peça publicitária de uma linha de 
eletrodomésticos da marca Mansfield. Entretanto, o cliente não gostou 
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dos desenhos do cartunista. Tempos depois, um jornal portenho chamado 
Primeira Plana pediu para que Quino desenvolvesse pequenas historinhas. 
Dessa forma, em meio a um contexto histórico marcado por guerras civis, 
ditaduras e rock and roll, nasceu a personagem Mafalda.

Outros elementos também permearam o nascimento da menininha, 
como os desaparecimentos de cidadãos argentinos, a violação de direitos 
humanos, entre outros. Por isso, é possível compreender, como o próprio 
autor afirma em seu site, a importância dessa personagem para a 
população da Argentina. Ela na maioria das vezes fez com que os leitores 
refletissem sobre a validade dos hábitos, das crenças, contribuindo, assim, 
para a construção de uma sociedade melhor.

Para contar as histórias, além de Mafalda e seus pais, outros seis 
personagens fazem parte do elenco das tirinhas. São eles:

Guille Tem quatro anos, é terno e inocente, tudo é novo para ele. é 
apaixonado pela Brigitte Bardot.

Libertad Tem seis anos. Na maioria das vezes concorda com Mafalda. Ademais, 
adora as manifestações culturais e as reivindicações sociais.

Manolito Tem seis anos. é ambicioso e materialista. é o único amigo de Mafalda 
que sabe exatamente o que quer da vida.

Susanita Tem seis anos. Sonha em casar e ter filhos. Não gosta de pessoas de 
classes menos favorecidas. Para ela os pensamentos de Mafalda não 
têm importância.

Felipe é um menino de sete anos sonhador e desligado. é o oposto de Mafalda.

Miguelito Sua principal característica é o egoísmo. Esse menino, de cinco anos, 
pensa que é o centro do universo.

O dia 25 de junho de 1973 marcou o fim da publicação da tirinha Mafalda. 
O cartunista Quino, entretanto, continua publicando até os dias de hoje no 
jornal Clarín, um dos principais veículos de comunicação da Argentina.
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O autor Umberto Eco (2011) mostra perfeitamente que quando se tem 
um texto multimodal é possível encontrar uma série de posicionamentos 
ideológicos que, dependendo do público leitor, alteram significativamente 
o modo de as pessoas enxergarem o mundo onde vivem. A junção do 
verbal e não verbal tem o poder de gerar novas maneiras de considerar o 
subjetivo que existe dentro das pessoas e fazer com que elas se percebam 
como membros atuantes desses lugares ricos de sentidos.

O criador de Mafalda, ao conferir características não pertencentes ao 
universo infantil para a menininha, como a capacidade de pensar criticamente 
sobre vários assuntos, acaba trazendo para a personagem um senso crítico 
precoce, o que acaba fazendo de Mafalda um ser especial em relação às 
crianças de sua idade. Esse é um fator que contribui para uma aproximação de 
suas histórias tanto do público infantil como do público adulto.

Outro aspecto que colabora para atrair diversos públicos é a linguagem 
divertida, informal, leve dos textos multimodais.

verifica-se, ainda, que as reflexões levantas pela personagem Mafalda 
fazem emergir não só a realidade da Argentina mas também a de outros 
países que vivenciaram um período de privação de liberdades e que 
carregam consigo até os dias de hoje as práticas de interdição do dizer.

O gênero textual tirinha

Sabe-se que várias vertentes teóricas da Análise do Discurso e da 
Linguística Aplicada elegeram, nas últimas décadas, os gêneros do discurso 
como objeto a fim de contribuir, de alguma forma, para estudos de ensino de 
língua. No Brasil, especificamente, esse conceito ganha destaque e funciona 
– ou deveria funcionar – como centro do ensino a partir do século XIX.

Muitos desses pensamentos retomam as teorias bakhtinianas, 
baseadas no princípio do dialogismo da linguagem, que considera todo 
enunciado proveniente de outro, permitindo, assim, uma resposta inserida 
na esfera da comunicação verbal. Assim, Bakhtin (1992, p. 21) conceitua 
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os gêneros textuais como “tipos relativamente estáveis de enunciados”. 
Esses, segundo ele, podem ser elaborados em diferentes áreas da atividade 
humana e são relacionados a usos variados da linguagem.

Os povos de cultura oral possuíam um número limitado de gêneros, 
já as culturas escritas apresentavam um número bastante alto dessas 
manifestações. Com o passar do tempo e com o advento da tecnologia, 
foram surgindo novos gêneros, como o e-mail. Assim, é possível afirmar 
que existe uma infinidade de gêneros textuais, uma vez que há também 
uma inesgotável diversidade de atividades humanas. Dentre tantos, 
podem-se citar: cartas, receitas, entrevistas, poemas, e outros que vão 
surgindo de acordo com as necessidades da sociedade.

A tira de jornal ou tirinha – foco deste artigo –, como é mais conhecida, 
é, por sua vez, um gênero textual que surgiu nos Estados Unidos devido 
à falta de espaço nos jornais para a publicação de passatempos e remete 
diretamente ao formato do texto, que parece um “recorte” de jornal, em 
que histórias curtas – geralmente de dois a oito quadros – são ilustradas 
e contadas sequencialmente. Trazida para o Brasil em 1930 pelo jornalista 
Adolfo Aizen, ela se tornou popular e hoje pode ser encontrada em 
praticamente todos os jornais impressos, livros didáticos, redes sociais, 
entre outras mídias.

Na escola e, principalmente, nas aulas de Língua Portuguesa, a tirinha, 
com o passar do tempo, passou a ser vista como um recurso bastante 
eficaz por parte dos professores, uma vez que atende às necessidades dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais, permitindo um trabalho que envolve 
leitura, interpretação de textos e gramática. Além disso, o humor, o 
desfecho, os personagens cativantes, os diálogos, que lembram os da vida 
real, as imagens e as histórias breves, por não exigirem muito tempo do 
aluno, são capazes de estimular o gosto da criança e do adolescente pela 
leitura, além de desenvolver sua criatividade e reflexão crítica ao tratar de 
assuntos como preconceito, violência, inclusão.
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Mais que isso, o trabalho pedagógico com tiras revela que o enfoque 
apenas na escrita não basta mais para revelar a totalidade dos usos da 
língua e de seus fenômenos. Ele permite que o estudante vá além da 
palavra e valorize também a imagem para que, de fato, seja capaz de 
processar um texto, ou seja, “perceber o exterior, as diferenças individuais 
superficiais, perceber a intenção, ou seja, atribuir uma intenção ao autor 
é chegar ao íntimo, à personalidade por meio da interação” (KLEIMAN, 
2000, p. 31).

Dessa forma, para a construção de sentido do gênero tirinha, é 
preciso que o professor ajude o aluno na associação de palavras e imagens, 
pois a coerência nesse gênero é construída não só no nível semântico e 
sintático. Ela vai além e depende fundamentalmente da interação entre o 
texto verbal e o texto não verbal, atendendo a um conceito pós-moderno 
chamado de texto multimodal, isto é, aquele cujo significado se realiza por 
mais de um código semiótico (KRESS; LEEUWEN, 1996). Quando o docente 
trabalha com a pluralidade linguística oferecida pela tirinha de jornal em 
sala, é possível sair de uma aula vista como monótona e desenvolver 
questões amplas do texto, tais como: coesão e coerência internas, recursos 
expressivos (metáforas, metonímias etc.), tornando o aluno um ser mais 
participativo e pensante.

Fundamentação teórica

Os gêneros textuais, como já foi dito antes, constroem significados, os 
quais são concretizados por meio da linguagem, seja ela verbal ou não. Em 
outras palavras, todo arranjo visual – desde cor, imagem, fonte até gesto, 
expressão facial durante uma conversa, por exemplo – pode ser entendido 
como multimodalidade.

De acordo com Dionisio (2005), os textos multimodais expõem 
de algum modo as relações entre a sociedade e o que ela representa. 
Isto é, a autora defende a ideia de que as ações sociais se tornam mais 
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completas quando são multimodais, pois utilizam “no mínimo dois modos 
de representação: palavras e gestos, palavras e entonações, palavras e 
imagens, palavras e tipográficas, palavras e sorrisos, palavras e animações, 
etc.” (DIONISIO, 2005, 12), demonstrando claramente o sentido pretendido 
pelo enunciador e compreendido pelo interlocutor.

Assim, alguns aspectos que embasam esse raciocínio são essenciais 
e precisam ser analisados com cautela. O primeiro deles é o fato de a 
multimodalidade ter seu aporte na Linguística Sistêmico-Funcional. Para 
halliday e Matthiessen (2004), duas referências nessa vertente teórica, a 
linguagem apresenta-se como um sistema de signos capaz de exteriorizar 
as experiências humanas, de modo que haja uma correspondência de 
sentido e completude entre a estrutura desse sistema e a intencionalidade 
causadora dessas experiências.

Encontra-se, nesse modelo, uma abordagem de base semântica, 
uma vez que tem como objetivo identificar os papéis exercidos pelas 
diversas unidades linguísticas nos textos, com base na função de cada 
uma delas na construção dos significados. Assim, o texto passa a ser 
uma configuração de significados selecionados na totalidade do papel 
semântico da língua, e a construção do seu sentido torna-se o principal 
foco da análise sistêmico-funcional.

Dentre as funções que a língua pode exercer, existem duas que dizem 
respeito aos dois objetivos essenciais de todos os usos da linguagem. A 
primeira é responsável por “apresentar” o conteúdo do texto (ideacional), e a 
segunda, por estabelecer e manter relações sociais entre os responsáveis pela 
produção desse texto (interpessoal). Além dessas, existe uma terceira função, 
que funciona como um elo entre as funções anteriores, de modo que, por meio 
da junção delas, permite aos usuários da língua construírem textos (textual), 
foco desta análise. A essas halliday chama metafunções da linguagem.

Essas funções são recordadas e analisadas com mais profundidade 
por Kress e Leeuwen (2006), idealizadores da chamada Gramática do 
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Design visual (Gv), na obra Reading Imagens: The Gramar of Visual Design, 
na qual é criado um guia que serve não apenas de instrumento prático 
para interpretar imagens, mas também de ferramenta para analisá-las 
criticamente. Nesse livro, as definições hallidayanas (1985) são descritas, 
respectivamente, como: metafunção representacional, metafunção 
interativa e metafunção composicional.

A fim de ampliar a compreensão dos conceitos que orientarão a 
análise do corpus deste artigo, é apresentada a seguir a tabela explicativa 
e concisa elaborada por Santos-Costa (2008):

Metafunção ideacional:

Representação das 
experiências de mundo por 
meio da linguagem

Representação

Estrutura narrativa (ação transacional, ação não 
transacional, reação transacional, teação não 
transacional, processo mental, processo verbal)

Estrutura conceitual (processo classificacional, 
processo Analítico, processo simbólico)

Metafunção interpessoal:

Estratégias de aproximação/
afastamento do leitor

Interação

Contato (pedido – interpelação ou oferta)

Distância social (social, pessoal, íntimo)

Atitude (objetividade ou subjetividade)

Modalidade (valor de verdade)

Metafunção textual:

Modos de organização do 
texto

Composição

Valor de informação (ideal – real, dado – novo)

Saliência (elementos mais salientes que definem 
o caminho de leitura)

Moldura (o modo como os elementos estão 
conectados na imagem)

A tabela anterior explicita o modo como Kress e Leeuwen (2006) 
produziram, de modo elaborado, elementos que viessem a constituir uma 
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“gramática” que ajudasse as pessoas a se tornarem “visualmente letradas”. 
é, então, a partir dessa leitura visual que a tirinha deve ser estudada 
enquanto instrumento capaz de difundir, de espalhar a ideia de mundo 
representada sob a forma de cores, formas e textos, desenvolvendo uma 
postura mais crítica não só de crianças, mas também de adultos.

Metodologia

Como base para analisar o gênero textual tirinhas, são utilizados 
os conceitos apresentados na Gramática do Design visual, tal como 
proposta por Kress e Leeuwen (1996), que consideram as imagens como 
instrumentos de produção, consumo e reprodução de significados.

Eles levam a entender que qualquer peça multimodal traz, no seu 
interior, ideologias, e que, para compreendê-las, é preciso voltar o 
olhar para o contexto social em que ela foi produzida. Os autores ainda 
afirmam que as estruturas visuais e verbais funcionam como sistemas 
semióticos relativamente estáveis, cujos sentidos podem ser incorporados 
e reproduzidos pelo leitor.

O corpus em questão é formado por três tirinhas do cartunista 
argentino Quino, selecionadas da sua própria página. De acordo com a 
possibilidade de análise de cada texto, serão identificadas a ocorrência 
dessas metafunções e a capacidade que elas têm de influenciar o 
desenvolvimento de uma consciência crítica na aula de língua materna.

Análise do corpus

Nas três tirinhas escolhidas, o cotidiano da personagem Mafalda é 
apresentado com humor, ironia, reflexão crítica e intenção informativa. 
Todas essas características permitem que o texto tenha caráter 
interpretativo. Nelas não encontramos, como em muitos outros textos 
multimodais, reduzido uso do código linguístico atrelado à imagem.
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Figura 1: Mafalda e seus amigos 
Fonte: QUINO, 2010.

Nessa primeira tirinha (figura 1), observa-se o potencial criativo que 
a junção de duas linguagens, verbal e não verbal, pode trazer a um texto. 
Além da criatividade, esse fato confere a essa mensagem multimodal um 
grande caráter comunicativo.

é possível notar, em primeiro lugar, que a narrativa se passa num 
ambiente familiar, provavelmente ao redor da mesa numa sala de estar, 
onde Mafalda e sua amiga Susanita interagem enquanto fazem a lição de 
casa. verifica-se ainda que, apesar de a linguagem verbal pertencer, em 
sua predominância, à personagem Susanita, ambas as personagens são 
expressivas e acabam cumprindo papéis importantes e distintos.

A Gramática do Design visual mostra que os balões são identificados 
como processo verbal. Considera-se esse recurso o destaque principal 
desses quatro quadrinhos, pois ocupa quase a metade superior de cada 
quadro. No caso da tirinha acima, é fundamental que o discurso se faça 
presente, e ele acontece mesmo que, aparentemente, não se tenha um 
diálogo de fato, no qual as personagens troquem ideias, interajam ou 
discutam seus pensamentos.

Pode-se ver a metafunção representacional por meio dos participantes 
representados. No quadro 1 (da esquerda para direita), encontra-se uma 
estrutura bidirecional. Nessa, os participantes representam ora o papel de 
ator, ora o de meta. O Ator é o participante do qual parte o vetor (processo 
de interação), e a Meta é o participante a quem o vetor se dirige.
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No segundo quadrinho, ocorre o que Kress e Leeuwen chamam de 
reator-transacional: o alvo do olhar de Susanita é Mafalda, que, nesse caso, 
passa a ser chamada de fenômeno e não meta. Aqui, destaca-se ainda, do 
ponto de vista linguístico, a utilização da preposição “para”, que, na fala de 
Susanita, surge na forma coloquial “pra”, apontando o valor de finalidade, 
e não de causa. Dessa maneira, o uso da preposição com valor final em 
detrimento de um termo de valor causal, preposição “por” e pronome 
relativo “que”, não só nos conduz a uma reflexão sobre a relevância do 
que aprendemos na escola, mas também retrata e coloca em discussão o 
que é ensinado no ambiente escolar. Assim, o autor expõe pensamentos 
de um assunto de interesse não só local como também global. Nesse caso, 
a educação.

No que concerne à metafunção interacional, é possível notá-la 
principalmente no quadro 3. Um recurso bastante usado nesse processo 
é o contato, do tipo de oferta, isto é, o olhar do participante não é 
direcionado ao observador. Dessa maneira, Susanita é oferecida como 
objeto de contemplação ou instrumento de informação, sem que seja 
criada qualquer relação entre a personagem imagética e o observado. 
Assim, o contato torna-se impessoal.

Percebe-se também, no terceiro quadro, outra categoria para os 
significados das imagens: a distância social. Essa outra classificação para 
os significados se relaciona com três tipos de enquadramento:

a. Plano fechado: inclui a cabeça e os ombros do participante;

b. Plano médio: inclui a imagem do participante mais ou menos até a 
altura do joelho;

c. Plano aberto: inclui o participante por inteiro.

No terceiro quadro, acontece o plano fechado, o que denota distância 
social de proximidade. Nesse caso, o participante é apresentado de forma 
mais íntima. é essa aproximação que nos permite visualizar, mesmo que 
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em parte, seus pensamentos, uma vez que são externalizados na fala do 
balão, assim como seus sentimentos e emoções. Isso faz com que o leitor 
tenha uma revelação, embora parcial, dos traços de personalidade da 
personagem e de suas vontades, tornando-o mais íntimos e levando-o a 
uma familiarização com ela.

Já no quadrinho 4, a ação não é direcionada a ninguém em especial. 
Dessa forma, existe uma estrutura não transacional. Conforme Almeida 
(2008, p. 7), “no momento em que uma ação estabelecida por um 
participante toma, por ponto de partida, seu olhar rumo a alguém ou 
alguma coisa, configura-se um processo de reação no lugar de uma ação. 
O participante é chamado de reator e não de ator”. Consequentemente, 
por ser impossível identificar o alvo de seu olhar, a personagem é 
designada como reator não transacional. Apesar de as falas serem 
predominantemente de Susanita, tanto ela quanto Mafalda são bem 
expressivas, levando à reflexão sobre a questão do ensino e de sua 
aplicabilidade na vida cotidiana.

Figura 2: Mafalda e sua mãe 
Fonte: QUINO, 2010.

Na segunda tirinha (figura 2), a cor bege, em tom claro, assim como a 
presença das personagens, leva a crer que a história se passa num ambiente 
familiar. O cenário é formado por utensílios usados pela mãe de Mafalda 
para fazer faxina, como o espanador e o avental. Mais que isso, trata-se de 
um ambiente bem simples, no qual não se encontra a presença de artigos de 
luxo ou qualquer objeto associado a lembranças, como fotografias.
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Ademais, o formato arredondado dos objetos e dos balões passa 
um sentimento de harmonia e proteção. Em todos os quadros da tirinha, 
é possível notar a associação entre a linguagem verbal e a não verbal. 
Nos quadrinhos 1, 2 e 4, há a interação entre o visual e o verbal, com 
enquadramento em plano aberto. A estrutura predominante é a bidirecional, 
pois cada participante faz ora o papel de ator, ora de meta. Dessa forma, os 
participantes dessa história podem ser chamados de interatores.

O quadrinho 3 também apresenta uma estrutura bidirecional, mas 
em plano fechado. Esse fato nos leva a acreditar que a aproximação do 
enquadramento tem como objetivo mostrar a angústia da personagem 
Mafalda, sentimento que é exposto desde o primeiro quadrinho, com seu 
questionamento quanto à formação adquirida no jardim de infância, e que 
só é externalizado, de fato, no último quadrinho.

Ao final da história, a personagem leva o interlocutor a uma reflexão 
crítica sobre a constante emigração de intelectuais do seu país de origem. 
Tal fato ocorreu em momentos ditatoriais ou, mais recentemente, durante 
uma situação economicamente ruim, em que pessoas com elevado nível 
de estudo não conseguem se encaixar no mercado de trabalho com uma 
remuneração condizente com a sua formação.

Figura 3: Mafalda e seu pai 
Fonte: QUINO, 2010.

Por último, na figura 3, a expressividade das imagens já é quase 
suficiente para transmitir mensagens, informações e valores. Quase não 
existem diálogos, uma vez que o sentido maior da tirinha se baseia nos 
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balões que trazem o pensamento de Mafalda, os quais ocupam mais da 
metade dos três primeiros quadros. Ou seja: a mensagem que se pretende 
passar se relaciona, majoritariamente, como fenômeno, com o que é 
pensado. é importante destacar também que, em relação a esses três 
primeiros quadros, para o participante animado, correm também balões 
que trazem a fala do participante animado. Essa fala presente no balão 
se chama enunciado. O cenário em que se encontram os participantes 
representados, mais uma vez, é familiar: inicialmente, o corredor da casa 
que dá acesso ao banheiro em que está o pai da Mafalda, provavelmente 
se preparando para mais um dia de trabalho; por fim, o próprio banheiro. 
Como as tirinhas são entendidas visualmente, observando-se cada 
componente visual, percebe-se, pela linearidade de cada quadro, de 
acordo com a forma ocidental de leitura, que a menininha caminha em 
direção ao pai, refletindo acerca de um possível presente para lhe dar.

Por outro lado, ela, que aparece no começo em plano médio, já que 
a imagem apresenta o participante até a altura do joelho, está agitada, 
ao pensar sobre o presente que dará ao pai no Dia dos Pais ou mesmo de 
aniversário. Pelo que surge nos balões como possibilidade de presente, 
vemos que ela tem um conceito de grandiosidade do pai, de excentricidade 
ou mesmo de total desconhecimento dos seus gostos.

Muito do que se passa nos balões é percebido também pela pontuação 
ou ausência dela. Como as frases são curtas, geralmente apenas a 
pontuação final de cada fala é usada. Com pouca frequência, as vírgulas 
têm destaque, já que o discurso narrativo privilegia apenas o essencial.

Na maioria das vezes, empregam-se sinais de exclamação, de 
interrogação e reticências. As exclamações buscam transmitir certas 
emoções dos personagens, como admiração, medo, raiva, dor ou alegria. 
As interrogações servem para apresentar questionamentos, indagações. 
As reticências quase sempre indicam que se tem dúvida do que se vai 
dizer; além disso, podem significar que não houve necessidade de se 
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completar o pensamento para se interagir com o leitor. Pelo uso repetido 
do advérbio de negação “NÃO”, sem nenhuma pontuação, seguida de 
uma frase exclamativa, pontuada, vê-se a indecisão da Mafalda quanto ao 
presente que o pai deve receber.

Por fim, no último quadro, já em plano aberto, que inclui os participantes 
por inteiro, Mafalda expõe, enfim, suas inquietações. A frase “Como você 
é complicado, hein?”, dirigida ao pai, representa a complexidade não só de 
seu responsável paterno, mas de todos os adultos em geral. As palavras da 
Mafalda no último quadro revelam seu descontentamento pelo fato de o 
mundo adulto ser complexo, difícil de decifrar e de entender.

Percebe-se, assim, que, no decorrer do texto, a fala da menininha se 
torna mais exclamativa, sempre acompanhada de um fenômeno – positivo 
– e de um enunciado – negativo e exclamativo em quase todo o tempo. 
Assim, o que pode parecer contraditório torna-se coerente, considerando 
a mensagem que o autor deseja expressar.

Considerações finais

 Ao longo do trabalho, torna-se irrefutável que as tirinhas continuam 
sendo um importante meio de comunicação, principalmente no âmbito 
do ensino, uma vez que tal gênero multimodal compõe várias informações 
capazes de se relacionar com o cotidiano. Se “uma imagem vale mais do 
que mil palavras”, como é propagado na atualidade, os textos multimodais 
de Quino possuem, apesar da simplicidade dos traços, grande carga de 
valor, de informação, devido à presença das funções comunicativas, as 
quais geram mensagens diversas.

Mais que isso: comprova-se que os recursos verbais e não verbais 
interagem entre si, produzindo, a partir dessa integração, uma significação 
social ao abordar assuntos que dialogam com a realidade vivida pelo aluno. 
Assim, o estudo em sala de aula desse gênero textual permite que crianças 
e adolescentes pratiquem o olhar, entendendo que uma imagem não está 
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por acaso no texto, mas que essa junção pode gerar diversos significados 
e servir a diferentes propósitos.

Por sua vez, o professor, ao adquirir conhecimento sobre tal 
perspectiva, pode, sem dúvida, elaborar aulas mais produtivas, fazendo 
com que o aluno tenha acesso a essa compreensão. Dessa forma, o 
aprendiz provavelmente criará um senso crítico sobre quais estruturas 
empregar na construção de seus futuros textos, considerando o que 
pretende defender, desenvolvendo uma leitura mais crítica e uma escrita 
mais eficaz, para que seja capaz assumir a palavra e atuar, de fato, na 
sociedade em que está inserido.
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COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS: 
FUNCIONALIDADES DOS RECURSOS GRAMATICAIS NO ENSINO DE 

LÍNGUA MATERNA
Charleston Chaves (Uerj)

Introdução

Pretendemos aqui deixar claro que, para trabalharmos com as árduas 
tarefas de propor mecanismos para compreender e para interpretar 
textos, precisamos de um recorte teórico-metodológico. Preferimos 
trabalhar com a Linguística Textual, pois, a partir desse ramo da Linguística, 
encontramos mais subsídios para nossas análises, principalmente porque 
escolhemos a argumentatividade em nossas pesquisas.

Analisar textos sob a ótica da Linguística Textual é, portanto, tarefa 
primordial deste trabalho. Esse ramo da Linguística surge na Europa por 
volta dos anos 1960, embora haja estudiosos que tenham feito análises 
linguísticas tendo como ponto de referência os textos, por exemplo, de 
Eugênio Coseriu, que, na década de 1950, já havia cunhado o próprio nome 
desse ramo, fato que só depois seria postulado. Bechara, que faz a abertura 
do livro de Koch – As tramas do texto – fala isso (KOCh, 2008a, p. 7):

A Lingüística Textual é uma disciplina integrada no âmbito 
das ciências da linguagem nos anos cinqüenta, quando o 
teórico Eugênio Coseriu lhe fez a primeira referência e lhe 
conferiu essa denominação. Com o decorrer do tempo 
e da ação de novos investigadores, em especial alemães 
e franco-suíços, a disciplina, deixando o ninho antigo do 
Trivium clássico, foi alargando seus objetivos e horizontes, 
a tal ponto que hoje, mesmo ainda buscando seu amplo 
arcabouço teórico, constitui um campo bem delimitado e 
uma feição inconfundível diante de disciplinas que estudam 
paralelamente as utentes e de todos os fatores explícitos e 
implícitos que molduram e operacionalizam essa atividade.
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há um número significativo de disciplinas que se relacionam com a 
Linguística Textual, provando seu caráter transdisciplinar, tão importante 
a uma disciplina que tem o texto como seu objeto de estudo. Por isso, 
Bechara (KOCh, 2008a, p. 7) também argumenta que:

Daí a L.T. receber subsídios da Pragmática Conversacional, 
da Teoria da Conversação, da Teoria da Enunciação, 
da Teoria dos Atos da Fala, da Lingüística Cognitiva, 
da Psicologia da Atividade, da Filosofia da Linguagem, 
entre outras contribuições que lhe vão dando feição tão 
particular hoje, que a Gramática Funcional e a Gramática 
Formal já não lhe atendem amplamente as necessidades 
e objetivos.

Entretanto, a Linguística Textual passou por mudanças em seu 
percurso histórico. Em seu curso evolutivo, foi ampliando sua abordagem, 
redefinindo o seu objeto de estudo – o texto – e se comunicando com 
outras áreas, fator que possibilitou uma gama de ferramentas das quais a 
L.T. se vale a fim de promover com mais abrangência as análises textuais.

Dessa evolução, é possível destacar o que ocorreu desde seu 
surgimento. Nos anos 1960, por exemplo, houve uma ênfase considerável 
nos estudos dos mecanismos coesivos, “ou seja, os recursos da língua que 
permitem estabelecer, entre os elementos constituintes de uma superfície 
textual, relações sintático-semânticas, que lhe garantam a continuidade 
de sentido” (KOCh; BENTES; CAvALCANTE, 2008, p. 11).

Entretanto, nesse primeiro momento ainda não se fazia distinção entre 
coesão e coerência, e a L.T. estava primordialmente preocupada com os 
“mecanismos interfrásticos que são parte do sistema gramatical da língua, 
cujo uso garantiria a duas ou mais seqüências o estatuto do texto” (KOCh, 
2004, p. 3). Ainda que o estudo dos fenômenos de coesão e coerência seja 
imprescindível para a análise de um texto e até hoje esses mecanismos sejam 
largamente estudados, havia outros aspectos que ainda não tinham sido 
levados em consideração e que passaram a ser considerados nos anos 1970:
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Não tardou, porém, que os lingüistas de texto sentissem a 
necessidade de ir além da abordagem sintático-semântica, 
visto ser o texto a unidade básica de comunicação/
interação humana. A princípio timidamente, mas logo 
a seguir com maior vigor, a adoção da perspectiva 
pragmática vai-se impondo e conquistando proeminência 
nas pesquisas sobre o texto [...] (KOCh, 2004, p. 13).

Esse foi um marco para a Linguística Textual, pois passaram a ser 
considerados diversos fatores de natureza pragmática para analisar um 
texto, ainda mais com a contribuição de Beaugrande e Dressler (1981) 
ampliando e discutindo os níveis de textualidade: coesão, coerência, 
intencionalidade, aceitabilidade, informatividade, situacionalidade, 
intertextualidade. Justamente nos anos 1980, o texto passou a ser analisado 
pela L.T. como composto de mecanismos/estratégias de ordem cognitiva 
em seu processamento. Assim, a discussão sobre as pressuposições, 
implicações e intencionalidades foram avaliadas de forma mais abrangente 
e incorporadas às análises linguístico-textuais.

Nessa linha, o estudo da coesão e da coerência passou a ser abordado 
por intermédio das relações entre esses aspectos, provando que não 
podem ser analisados separadamente. Dessa forma, os elementos 
conectores, além de servirem notadamente como mecanismos de coesão, 
fornecem subsídios primordiais para a coerência, revelando-se como 
marcas que compõem o tecido textual.

Já a partir dos anos 1990, houve também a adoção do sociocognitivismo 
e do interacionismo bakhtiniano (KOCh; BENTES; CAvALCANTE, 2008, 
p. 13), e é “à luz deste último paradigma, que a Lingüística Textual vem 
desenvolvendo suas pesquisas [...]”. Por conseguinte, esses pressupostos 
teóricos dimensionam a abordagem dos textos e fornecem elementos 
diversos na árdua tarefa de analisá-los em suas intencionalidades.

Mais recentemente, Jean-Michel Adam (2008, p. 23-24), um dos 
grandes teóricos sobre Linguística Textual, não só chama a atenção 
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para o pioneirismo de Eugênio Coseriu, mas também coloca a L.T. como 
parte integrante da Análise do Discurso, considerando-a como análise 
textual dos discursos, sem, no entanto, desconsiderar suas próprias 
abordagens epistemológicas:

Eugênio Coseriu, que parece ter sido um dos primeiros, 
desde os anos 1950, a usar o termo “lingüística textual”, 
propõe, com muita razão, em seus últimos trabalhos, 
distinguir a “gramática transfrasal” da “lingüística textual” 
(1994). Se a primeira pode ser considerada como uma 
extensão da lingüística clássica, a lingüística textual é, em 
contrapartida, uma teoria da produção co(n) textual de 
sentido, que deve fundar-se na análise de textos concretos. 
é esse procedimento que me proponho desenvolver 
e designar como análise textual dos discursos. [...] 
As páginas a seguir inscrevem-se na perspectiva de 
um posicionamento teórico e metodológico que, com 
o objetivo de pensar o texto e o discurso em novas 
categorias, situa decididamente a lingüística textual no 
quadro mais amplo da análise do discurso.

Esse é um passo importante para a teoria de Adam, embora a 
Linguística Textual e a Análise do Discurso tenham origens distintas. é bem 
verdade que em nosso trabalho discutiremos a necessária distinção entre 
discurso (processo) e texto (resultado) e notaremos que, se o texto é o 
resultado do discurso, nada impede de pensarmos a L.T. como uma análise 
de textos, que são obrigatoriamente constituídos de efeitos discursivos.

Assim, o estudo dos conectivos tendo como referência a Linguística Textual 
possibilitará, portanto, avaliarmos as funcionalidades discursivas por vários 
prismas, reconhecendo que diversos outros itens gramaticais contribuirão, 
juntamente com esses elementos de conexão, para proporcionar os valores 
semânticos utilizados como estratégias argumentativas. A percepção desses 
valores permite maior compreensão/interpretação, e, para isso, haverá 
contribuição também da Pragmática a fim de que percebamos as intenções 
nos usos desses elementos gramaticais.
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Compreensão e interpretação: recursos gramaticais

Entendemos que normalmente há dificuldades em trabalhar textos 
no ensino de língua materna, seja porque o professor muitas vezes não se 
vale de mecanismos que mostrem que analisar textos requer estratégias, 
seja porque muitas vezes é o aluno que não se sente preparado para tal 
tarefa. Pensamos neste artigo a abordagem que sugeriria um trabalho 
para alunos do ensino médio.

Compreensão e interpretação de textos são faces diferentes da 
mesma moeda, o texto. Analisar um texto pode ser feito por dois prismas 
básicos: um que leva o leitor a decodificar os recursos textuais que estão 
na superfície do texto, como os mecanismos de coesão – anáforas, 
catáforas...; o outro, a partir desses e outros fenômenos, leva o leitor a 
perceber as intenções discursivas por detrás da escolha de um vocábulo e 
não outro, da inversão sintática que faz evidenciar inicialmente o efeito e 
só depois a causa de um fato ou de qualquer outro aspecto que promova 
uma visão mais significativa do que o que está escrito na superficialidade 
do texto, sobretudo em relação às inferências. Ao primeiro denominamos 
compreensão textual e ao segundo interpretação, fatores esses que não 
são excludentes, ao contrário, complementam-se para que um texto possa 
ser analisado mais amplamente.

Assim, para que um texto seja interpretado, é necessário que haja 
de parte do leitor um esforço muito maior do que uma mera análise da 
superficialidade textual. Por isso, as inferências são importantes para 
se chegar a um aprofundamento na análise qualitativa de um texto. 
Entendemos que toda inferência precisa, é claro, de um apoio textual, 
algo que sirva de parâmetro para a análise, senão o analista não estaria 
no âmbito da interpretação de textos. Isso quer dizer que não deveríamos 
interpretar certos aspectos sem que o texto nos desse subsídios para 
chegarmos a certas conclusões. Sabemos que um texto precisa ser 
interpretado por intermédio do reconhecimento das intenções pragmáticas 
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(por conta do nosso conhecimento de mundo), mas isso não significa dizer 
que poderíamos chegar a certas conclusões à revelia sem que o texto, com 
seu material discursivo, possa encaminhar essas abordagens. Sabemos 
que a interpretação do texto não é apenas do texto em si, mas dele como 
processo social, entretanto, se o material discursivo não nos der pistas para 
certas análises, não estaríamos fazendo interpretação de textos.

Defendemos, então, que as inferências fazem parte da interpretação, 
contanto que haja aspectos textuais que nos propiciem analisar de uma 
forma e não de outra, porque os elementos processuais que compõem 
um texto (o resultado do processo discursivo) encaminham para certa 
análise com maior sustentabilidade científica e não baseada apenas 
em suposições sem garantias textuais. há para o analista também a 
possibilidade interpretativa baseada em pressupostos, resultado da 
textualidade, mas também porque o texto forneceu caminhos para isso, 
até porque só podemos pensar em inferência a partir de outro elemento. 
Só é possível inferir “y” de um “x”, então sem “x”, não podemos imaginar 
“y”. Só podemos inferir aspectos contextuais a partir do cotexto (conjunto 
de elementos discursivos que compõem um texto). Koch (2008a, p. 138), 
em As tramas do texto, chama a atenção para esse fator:

O contexto verbal (co-texto) tem papel decisivo na 
elaboração de inferências. As partes de um texto 
estão intimamente relacionadas: os enunciados 
anteriores estabelecem o contexto dos subseqüentes. 
Propriedades lingüísticas do texto como referência 
pronominal, acarretamentos lexicais, marcadores de 
tópico, conectores, etc., influenciam a compreensão do 
texto. Uma seqüência desordenada de enunciados causa 
dificuldades na compreensão e recordação do texto. O 
título ou tema da conversação desempenham importante 
papel sobre a produção de inferências.

Como a principal proposta deste trabalho é discutir as funcionalidades 
dos conectores argumentativamente, as análises textuais poderão ser 
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normalmente pautadas em pressupostos, quando houver necessidade de 
recorrermos a esse expediente, porque, como os elementos de conexão 
representam marcas linguísticas inerentes aos textos, estaremos falando de 
elementos inscritos na língua que podem servir de indicadores de possíveis 
pressuposições no encaminhamento interpretativo textual.

Se num texto imaginamos que um argumento sugere uma crítica à 
conduta moral é porque tal argumento possui, por exemplo, um recurso 
linguístico, como o uso de ironia, que questiona/coloca em evidência a 
discussão sobre essa moralidade.

Observemos o editorial “Uma tragédia invisível”, de Veja, publicado 
em 22 de junho de 2011, em que tal uso linguístico se evidencia:

Uma tragédia invisível

Uma reportagem cortante desta edição de vEJA feita 
pelo repórter Ricardo Westin, que entrevistou dezenas 
de viciados, seus familiares, policiais e psiquiatras, 
mostra a amplitude de uma tragédia urbana que as 
autoridades fingem não existir: a epidemia do crack, uma 
mortal derivação da cocaína. Não dá para entender que 
se travem os mais doutos debates em Brasília sobre a 
descriminalização das drogas, com a liberação na semana 
passada das marchas dos defensores do uso da maconha – 
como se o Brasil fosse algum plácido enclave escandinavo 
nos trópicos – quando, nas cidades mais populosas 
fantasmagóricas multidões de viciados em crack vagam 
pelas ruas cometendo toda sorte de crime e desmentindo 
as constatações, tão válidas em outros campos, de que 
atingimos um novo patamar civilizatório. Não atingimos e 
não atingiremos enquanto não encararmos, como nação, 
a chaga desse pavoroso vício.

Outras drogas pesadas, a cocaína em pó e a heroína, 
também são fonte de terríveis dramas pessoais, sociais 
e familiares. Mas nada se compara à cocaína em pedra 
fumada em cachimbos artesanais nas praças e ruas da 
quase totalidade dos municípios brasileiros por mais de 1 
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milhão de usuários, segundo levantamento da Fundação 
Oswaldo Cruz. Por seu poder de destruição e por ter como 
público-alvo os jovens de 15 a 25 anos, essa modalidade 
de ruína química merece análise detalhada e demanda a 
ação urgente do poder público. O crack vicia para sempre 
na primeira vez que seus componentes químicos inundam 
o cérebro do usuário. A pessoa passa a roubar e matar, se 
preciso, para satisfazer as demandas psíquicas e físicas 
impostas pela abstinência. Famílias inteiras são tragadas 
pelas assustadoras crises dos viciados, cuja fúria desfaz 
os laços domésticos mais estáveis, renega as normas 
básicas da convivência social e anula mesmo a educação 
mais primorosa.

Enquanto isso, as autoridades em Brasília sentem-
se modernas e libertárias ao atender a anseios dos 
organizadores das “marchas da maconha”. Tudo a favor 
da liberdade de expressão, mas sem esquecer que as 
drogas leves são a porta de entrada para o crack e sua 
trágica rota sem volta. (vEJA, 2011).

O segmento inicialmente analisado é:

(1) Não dá para entender que se travem os mais doutos 
debates em Brasília sobre a descriminalização das drogas, 
com a liberação na semana passada das marchas dos 
defensores do uso da maconha – como se o Brasil fosse 
algum plácido enclave escandinavo nos trópicos –, 
quando, nas cidades mais populosas, fantasmagóricas 
multidões de viciados em crack vagam pelas ruas [...] 
(vEJA, 2011, grifos nossos).

Nesse editorial de Veja podemos notar justamente isso: que a ironia 
contida no segmento “como se o Brasil fosse algum plácido enclave 
escandinavo nos trópicos” nos faz supor que a conduta dos políticos é 
questionável e que revelaria (por extensão interpretativa) um descaso em 
relação ao crescente uso do crack no Brasil (tema desse editorial). Só é 
possível inferir a crítica à postura do governo brasileiro instaurada na ironia 
por conta das exemplificações – discussão sobre liberação das drogas por 
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parte dos políticos em Brasília em meio aos sérios problemas nas grandes 
cidades com o uso do crack. Do ponto de vista do uso do conector, esse 
aspecto irônico é construído por conta do valor hipotético alcançado pela 
conjunção condicional (se), associado ao valor comparativo da conjunção 
(como), aspecto comum em diversos textos, estabelecendo a relação 
comparativo-condicional (como se...), já que assim é uma demonstração 
de que o Brasil não é um país que possui uma realidade social diferente.

é bem verdade que não é a única passagem irônica contundente na 
linha argumentativa. No final do texto isso também se evidencia:

(2) Enquanto isso, as autoridades em Brasília sentem-
se modernas e libertárias ao atender a anseios dos 
organizadores das “marchas da maconha”. Tudo a favor 
da liberdade de expressão, mas sem esquecer que as 
drogas leves são a porta de entrada para o crack e sua 

trágica rota sem volta.

O uso dos adjetivos “modernas” e “libertárias”, que estão adicionados 
com o uso da conjunção aditiva, revela uma grande ironia ao afirmar 
que nossas autoridades “sentem-se” com essas características; mas os 
comentários textuais, na verdade, mostram uma crítica por associarem 
esses adjetivos à conduta dos governantes brasileiros. A crítica se estende à 
frase posterior, pois mostra que, em nome da liberdade de expressão para 
a liberação das “marchas da maconha”, não pode haver uma negligência 
governamental com um caso tão grave de cunho social que é o consumo 
de crack, ainda mais quando se defende no texto que as drogas leves são 
a porta de entrada para drogas mais pesadas. Essa crítica é justamente 
alcançada com mais eficiência com o uso do contrastivo mas.

Ainda pensando que é necessário que o leitor faça as inferências dos 
textos corretamente, conhecer a intencionalidade e o contexto (aqui neste 
trabalho tomado como um conjunto de aspectos sociais que permeiam 
um texto) é também uma maneira de garantir uma compreensão melhor, 
por isso Koch (2008a, p. 137), em As tramas do texto, atenta para tal fato:
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Outra questão – visto que se vem concebendo a compreensão de 
linguagem como uma atividade de solução de problemas – é que podem 
ocorrer problemas de compreensão se o ouvinte / leitor não estabelecer 
as inferências desejadas pelo falante/escritor, ou, ao contrário, se o leitor / 
ouvinte fizer inferências não intentadas pelo falante / escritor. [...] A questão 
do mal entendido está, em grande parte, ligada ao estabelecimento de 
inferências “não desejadas”. Além disso, cabe mais uma vez ressaltar a 
importância do contexto para a construção do sentido. Contudo, não há, 
até hoje, consenso quanto ao uso do termo “contexto”. Podem distinguir 
diversos tipos de contexto, como o cultural, o situacional, a modalidade, o 
verbal e o pessoal.

No que se refere ao contexto, como uma atividade em que se percebem 
fatores externos ao texto que auxiliam a compreensão/interpretação a 
partir de inferências possíveis por conta dos elementos discursivos que 
o compõem, o editorial em foco só se torna mais claro quando o leitor 
conhece o que representa socialmente a expressão “plácido enclave 
escandinavo”, a fim de instaurar a crítica social à postura brasileira, como 
se o Brasil tivesse a maturidade de outros países para discutir certos 
assuntos e que os problemas com drogas não ocorressem da forma como 
ocorrem aqui no Brasil. Isso notoriamente requer mais do leitor para a 
construção do sentido do texto.

Torna-se, então, importante, num trabalho como este, que discute 
as teorias do texto e suas receptividades, falar melhor sobre cotexto e 
contexto. Se pensarmos que o primeiro está atrelado aos elementos que 
compõem propriamente o texto e o segundo a elementos extratextuais 
que colaboram para compor a ideia de um texto, estaríamos apenas 
percebendo superficialmente as diferenças.

Sobre contexto, tal aspecto teórico é assim defendido por Willian F. 
hanks (2008, p. 174):
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Contexto é um conceito teórico, estritamente baseado 
em relações. Não há contexto que não seja “contexto 
de” ou “contexto para”. Como este contexto é tratado 
depende de como são construídos outros elementos 
fundamentais, incluindo língua(gem), discurso, 
produção e recepção de enunciados, práticas sociais, 
dentre outros.

Desse modo, contexto é primordialmente o conjunto de relação 
do texto com os elementos que o constituem e para os quais aponta: 
sobretudo as relações sociais, inferências, entre outros aspectos; podemos 
dizer que é imprescindível pensarmos nessas relações entre o que está no 
texto e o que aponta para o que não está lá.

Analisemos o editorial “A visão da justiça”, de 2 de maio de 2012, a fim 
de discutirmos melhor sobre a importância do contexto:

A visão da Justiça

Quando prosperam rumores de que a CPI mista 
do Congresso instalada para apurar os elos de um 
contraventor com corruptos no governo sofre pressões 
subalternas e radicais para ser transformada em tribunal 
político da imprensa, surge como um saudável sinal de 
vitalidade institucional do Brasil a decisão do Superior 
Tribunal de Justiça (STF) favorável aos jornalistas de 
vEJA em uma série de reportagens que incomodaram os 
poderosos. O PT alegou que a revista vEJA persegue o 
partido com a publicação de reportagens ofensivas à sua 
imagem e à dos seus militantes, dando como evidências 
oito reportagens de capa, todas de 2005.

Eram causas a respeito das quais vEJA já havia obtido 
decisões favoráveis em primeira e segunda instâncias, 
mas, contestadas pelo Partidos dos Trabalhadores, 
subiram ao STJ, que, por sua vez, rejeitou todos os recursos 
interpostos. Em seu voto favorável a vEJA, o ministro 
relator Massami Uyeda citou a conclusão da Justiça 
paulista sobre o caso: “Todas as matérias, sem exceção, 
tiveram lastro em fatos objetivos e declarados [...] não 
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foram meras conjecturas, desprovidas de fundamento, 
mas ao contrário, calcadas em fatos concretos”.

Em outro trecho, o ministro Uyeda registra o valor da 
investigação jornalística, a despeito de suas naturais 
limitações: “Não se pode exigir que a mídia só divulgue 
fatos após ter certeza plena de sua veracidade. Isso se 
dá, em primeiro lugar, porque os meios de comunicação 
não detêm de poderes estatais para empreender tal 
cognição. Impor tal exigência à imprensa significaria 
engessá-la e condená-la à morte. O processo de 
divulgação de informações satisfaz o verdadeiro 
interesse público, devendo ser célere e eficaz, razão 
pela qual não se coaduna com rigorismos próprios do 
procedimento judicial”.

O voto do ministro Massami Uyeda, ecoando decisões 
anteriores do STJ, redunda em uma poderosa doutrina 
de defesa da liberdade de expressão e de seu papel 
fundamental nas democracias - ser os olhos e os ouvidos 
da nação na constante vigilância do governo e seus 
agentes em todos os níveis. (vEJA, 2002).

Nesse texto, nota-se logo de início uma orientação discursiva que 
leva o leitor a informações externas ao texto referentes aos “rumores” em 
referência à suposta postura da CPI; quem faz essa orientação para uma 
abordagem que não está propriamente no texto é o operador quando. Esse 
conector não está ali apenas como um marcador temporal; ele direciona, 
na verdade, uma relação de causa e efeito. Ou seja, esse marcador 
demonstra que, naquele momento contextual, instaurado pela escolha da 
referida conjunção, surgiu um alento para a imprensa, sobretudo para os 
jornalistas de Veja (tema central do texto), por conta das pressões que a 
imprensa vinha sofrendo de certos poderosos políticos que julgavam que 
a revista estava atacando o governo sem provas, mas a justiça considerou 
os fatos objetivos. Como o objetivo desse editorial é defender a liberdade 
de imprensa (principalmente a liberdade dos jornalistas de Veja ao falar 
de representantes políticos), muitas afirmações fazem menção a todo um 
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contexto cujo conhecimento por parte do leitor revela-se essencial para 
compreender o texto.

Ainda com essa perspectiva de análise, no segundo parágrafo, outros 
operadores apontam para a interpretação do texto:

(3) Eram causas a respeito das quais vEJA já havia obtido 
decisões favoráveis em primeira e segunda instâncias, 
mas, contestadas pelo Partido dos Trabalhadores, subiram 

ao STJ, que, por sua vez, rejeitou todos os interpostos.

Nesse segmento, o operador argumentativo já novamente aponta 
para algo que está marcado no tempo, assim como a conjunção quando 
na análise anterior. Remete-se para algo no tempo, mas o texto não 
explicita em que momento específico, mais uma vez requer do leitor um 
conhecimento supratextual.

Com a presença desses marcadores, há garantias de pistas gramaticais 
que servem mesmo de orientadores discursivos e, mesmo que não 
apontem para algo no texto, porque a informação não está lá, ao menos 
indicam que algo que deve ser percebido para a interpretação do texto.

Considerações finais

Pretendemos deixar claro que o que aqui foi proposto é apenas 
parte de um trabalho muito maior de pesquisa, cujo recorte procurou 
demonstrar algumas estratégias para analisar textos e garantir uma 
abordagem mais significativa.

A perspectiva aqui adotada foi de reconhecer o texto e logo a 
atividade de leitura como interacional. é na interação autor-texto-leitor 
que a compreensão/interpretação se constituem, uma vez que tanto autor 
como leitor, em interação, constroem em conjunto para dar sentido ao 
texto. O autor produz seu texto com certas intencionalidades, mas o leitor 
só perceberá se dispuser de conhecimentos linguísticos e enciclopédicos 
suficientes para reconhecer essas intenções. Mesmo a leitura sendo uma 
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atividade interativa e diferente, dependendo dos atuantes do processo 
interpretativo, não significa que não haja análises equivocadas num texto. 
é possível reconhecer uma perspectiva A, B ou C, entretanto o texto deve 
ser sempre a base da análise a ser proferida. Não podemos como leitores 
ser atuantes ao ponto de analisarmos algo que o texto não diz ou não 
induz com alguma materialidade discursiva.

é justamente nesse ponto que reside a primordial diferença entre 
compreender e interpretar textos. Enquanto a compreensão diz o 
suficiente para que o leitor decodifique o que está na superficialidade 
do texto, a interpretação, por outro lado, requer do leitor um processo 
interativo maior e mais significativo. Requer que ele coloque algo de si 
na leitura e possa aprofundar suas análises, sem, é claro, perder o foco 
primordial dessa sua proposta: o próprio texto.
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O USO DE LETRAS MAIÚSCULAS NA ESCRITA DE ALUNOS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL II – ALMENARA/MG

Cláudia Reis Otoni de Paula (Unimontes)

Introdução

Na pesquisa intitulada “O uso de letras maiúsculas na escrita de 
alunos do ensino fundamental II – Almenara/MG”, o público são alunos 
do 9o ano A. O município é localizado no vale do Jequitinhonha, região 
nordeste de Minas Gerais, e tem uma população estimada de 41 mil 
habitantes e uma economia que gira em torno da agricultura, da pecuária 
e do comércio local.

A escola escolhida para desenvolver a pesquisa, por sua vez, se situa 
na Rua Lívio Fróis Otoni, no centro de Almenara. A instituição tem 96 
funcionários, entre os quais uma diretora, dois vices, dois supervisores, 
três professores para uso da biblioteca, 61 professores de diferentes áreas 
e 27 funcionários entre os serviços de secretaria e auxílio da educação 
básica. Ela atende a 945 alunos dos mais variados bairros, oferecendo 
ensino fundamental II e ensino médio em três turnos: matutino, com 414 
estudantes; vespertino, com 207; e noturno, com 324. A turma do 9o A, 
selecionada para desenvolver esta pesquisa, é composta por 41 alunos, 
nascidos em Almenara, dos quais 20 são meninas e 21, meninos, na faixa 
etária de treze a dezessete anos.

Os responsáveis pelos alunos têm entre 28 e 50 anos, dos quais poucos 
cursaram o ensino fundamental e alguns têm o médio, mas incompleto. 
No que se refere às profissões, os que as informaram na “ficha do aluno” 
exercem as funções de pedreiro, ajudante de serviços gerais, cabeleireira, 
dona de casa e pintor.

Como professora da turma, percebemos lacunas nas atividades de 
produção escrita dos alunos, situação que precisava de uma intervenção, 
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pois logo eles concluiriam o ensino fundamental II e deveriam ter vencido 
algumas habilidades de escrita, porque jamais poderiam levar para o 
próximo nível uma aprendizagem comprometida. Nesse sentido, fomos 
motivados a pesquisar o ensino da escrita, para podermos ter um contato 
mais direto com os erros de escrita detectados nas produções desses 
aprendizes, tendo como foco o uso de letra maiúscula. Justificando o nosso 
trabalho de natureza pedagógica, aplicamos atividades para levantamento 
de dados, que apresentamos a seguir.

Levantamento e classificação dos dados

Detectamos nas atividades de produção dos alunos, “erros” que 
dizem respeito à escrita ortográfica; citamos por exemplo casos de não 
segmentar corretamente a palavra e trocar e usar indevidamente letras 
maiúsculas e minúsculas.

Através da análise dessas atividades, verificou-se que a situação do 
uso indevido de letras maiúsculas foi o tipo de “erro” mais evidenciado, 
sendo essas letras utilizadas em contextos nos quais não são esperadas. 
Podemos citar como exemplos:

a) “E A menina aceitou” (A13);

b) “podia Ficar algum tempo” (A8);

c) “seu pai Já havia falecido” (A40);

d) “um menino que se chamava calvin” (A33);

e) “a Roupa, tomou café” (A20); f) “transformei neste rã. 
preciso de uma bela princesa” (A5);

g) “abriu a Boca” (A12);

h) “com um serrote Cortando um pedaço de madeira” 
(A22);

i) “tão proFundamente” (A14);

j) “por que pedro era pobre” (A34);

k) “muito bonito. mas continuando” (A37).
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Era necessário fazer uma sistematização desses “erros” para que a 
proposta didática fosse altamente significativa. Dessa forma, tomando 
como base as categorizações dos “erros” apresentados por Cagliari (2010) 
e Bagno (2011), aplicamos três atividades diagnósticas para levantar os 
casos mais recorrentes na escrita dos alunos, o que abordamos a seguir.

De acordo com o levantamento dos “erros” dos alunos 
no uso de letras maiúsculas nas atividades diagnósticas 
realizadas em sala de aula, percebemos a necessidade de 
uma proposta pedagógica que resolvesse ou diminuísse os 
de uso indevido ou de falta de uso de maiúsculas, o que nos 
motivou a estudar o fenômeno que é o foco da pesquisa.

Com base nas hipóteses levantadas, objetivamos ensinar o uso de 
letras maiúsculas para os alunos do 9o ano do ensino fundamental II 
de uma escola pública do município de Almenara, Minas Gerais. Tendo 
como referência esse objetivo geral, traçamos os específicos, que foram 
descrever as causas de usos não convencionais de maiúsculas. Para isso, 
elaboramos uma proposta didática que contemplasse atividades capazes 
de resolver ou diminuir o emprego indevido de letras maiúsculas e apontar 
os resultados da intervenção pedagógica.

Tomamos esses objetivos em consideração e afirmamos que a 
proposta básica desta pesquisa é justamente garantir a melhoria da escrita 
dos alunos do 9o ano A, de acordo com os pressupostos do Programa de 
Mestrado Profissional em Letras (ProfLetras), que procura alcançar:

o aumento [do nível de] qualidade [de] ensino dos alunos 
do [ensino] fundamental, com vistas a efetivar a desejada 
curva ascendente quanto à proficiência desses alunos 
no que se refere às habilidades de leitura e de escrita; o 
declínio das atuais taxas de evasão dos alunos durante o 
[percurso do] ensino fundamental [da escola brasileira]; 
o multiletramento exigido no mundo globalizado com 
a presença da internet; [uma atitude proativa dos 
professores em relação aos alunos com graus distintos 
de atipicidade;] o desenvolvimento de pedagogias que 
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efetivem a proficiência em letramentos compatível aos 
nove anos cursado durante o ensino fundamental. [...] 
indicar os meios adequados para trabalhar diferentes 
gêneros discursivos e tipos textuais nas práticas de 
ensino e da aprendizagem da escrita, da leitura e da 
produção textual em suportes digitais e não digitais [...] 
(UNIvERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS, 2013).

Segundo Faraco (2012), temos que ter o cuidado de elaborar atividades 
numa escrita mais funcional e de cunho social, no desenvolvimento de 
situações reflexivas sobre a linguagem em relação à escrita dos alunos. 
Tomamos os “erros” de escrita como previsíveis e explicáveis, segundo 
Bagno (2013), para, assim, propormos uma intervenção adequada. 
Com base em Cagliari e Massini-Cagliari (1999), temos que trabalhar as 
categorias gráficas e funcionais das letras.

Dessa forma, diversificaremos e ampliaremos a visão do aluno com 
atividades funcionais. Será promovida uma interação que permitirá uma 
reflexão sobre a estrutura e o funcionamento da linguagem. Conforme 
Faraco (2012), o ensino de português não é restrito a ofertas de atividades 
sociointeracionais de fala, leitura e escrita, mas também à realização de 
práticas de natureza reflexiva levando em consideração o fator social e 
histórico dos alunos.

Nesse sentido, realizamos a pesquisa-ação, pois não se trata apenas de 
perceber, mostrar as características e analisar um problema, mas também 
de usar estratégias em sala de aula com o objetivo de ensinar o uso devido 
de letras maiúsculas. Tomamos a afirmação de Tripp (2005), as estratégias 
que usaremos aprimoram a prática, por isso são tentativas continuadas, 
sistemáticas e empiricamente fundamentadas. Assim, elaboramos uma 
proposta pedagógica em três módulos, divididos em quatro atividades, 
que têm como temática “Meu nome, meu bairro, minha rua?” – voltada 
para o contexto do aluno –; aproveitamo-nos dela para trabalhar o uso das 
letras maiúsculas.
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Resultados e discussões

A partir dos resultados da diagnóstica, verificamos que o fenômeno 
de maior recorrência foi o uso indevido das letras maiúsculas e minúsculas 
nas produções dos alunos. Para resolver esse problema de escrita, a 
proposta de intervenção foi construída e aplicada. Essa estrutura justifica-
se pelo fato de que as atividades foram organizadas em função das 
percepções negativas demonstradas pelos informantes diante de seu erro 
de ortografia, o uso indevido da letra maiúscula, fenômeno que merece 
tratamento constante e mais criterioso. A sequenciação dos exercícios de 
intervenção visará resolver o problema de caráter linguístico dos alunos. 
Essa proposta terá, ainda, como objetivo a compreensão e a aprendizagem 
dos conceitos e conteúdos relativos à temática ‘Seu nome, seu bairro, sua 
rua?’ trabalhado com vistas à contextualização da realidade do aluno, 
fazendo uso de uma linguagem de fácil entendimento. Como o projeto 
ainda está em fase de desenvolvimento, após a o término da aplicação 
da proposta de intervenção, analisaremos as atividades, montaremos 
relatórios e verificaremos se as hipóteses foram ou não refutadas.

Considerações finais

O desenvolvimento dessa pesquisa nos garantirá a oportunidade 
de ter conhecimento das hipóteses que os alunos do 9o ano A tiveram 
durante o seu processo de escrita. Ao desenvolver atividades de escrita 
em nossa prática em sala de aula, observávamos diversos tipos de “erros” 
ortográficos, o que nos fez sentir incomodados, pois esses alunos já 
deveriam ter o domínio básico de aspectos da ortografia, como segmentar 
adequadamente as palavras, usar corretamente os sinais de pontuação ou 
empregar satisfatoriamente as letras maiúsculas e minúsculas.

Ao ter a certeza dos tipos de erros, fomos motivados a estudar e 
conhecer as particularidades dos vários fenômenos que se apresentaram 
na escrita desses alunos, tendo como embasamento teórico as teorias 
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linguísticas sobre o ensino da língua portuguesa, mais precisamente o 
estudo da ortografia, e como procedimento metodológico a pesquisa-ação.

Após o levantamento dos “erros” de escrita dos informantes, 
decidimos por focalizar o uso de maiúsculas, o que nos levou a dois 
questionamentos: 1) Em que contextos linguísticos ocorre o uso indevido 
de letras maiúsculas na escrita dos alunos?; e 2) Quais são os usos não 
convencionais mais recorrentes no uso de letras maiúsculas na escrita dos 
alunos investigados?

Essas questões nos levaram às hipóteses que levantamos e com base 
nelas traçamos os nossos os nossos objetivos.

A partir do que foi desenvolvido nas atividades interventivas será feita 
uma análise dos resultados.

Podemos, depois, com base nos resultados alcançados, acreditar 
que trabalhar com uma proposta relacionada à realidade dos alunos será 
uma maneira mais fácil de motivá-los a participarem e interagirem com 
o que vai ser proposto, pois a contextualização das atividades de escrita 
conferirá se houve função social (FARACO, 2012).

Nesse sentido, procuraremos trabalhar as categorias gráficas e 
funcionais das letras maiúsculas (CAGLIARI; MASSINI-CAGLIARI, 1999), pois 
compreendemos que o processo de ensino e de aprendizagem deve ser 
iniciado a partir de uma situação significativa que dê vontade de participar 
da construção do conhecimento durante a sua realização.

Com base no que foi exposto, perceberemos que muitos “erros” de 
ortografia cometidos pelos nossos alunos podem ser compreensíveis 
quando se verifica que o aprendiz precisa de ajuda durante o seu processo 
de sistematização da escrita.

Esperamos que essa pesquisa colabore com todos os profissionais da 
área de língua portuguesa, bem como com todos os demais envolvidos 
com o processo de ensino e aprendizagem.
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Concluímos, até o que desenvolvemos, que o “erro” pode ser um 
termômetro, porque ele nos indicará o modo como o aprendiz resolve sua 
atividade. Segundo Cagliari (2009, p. 53), as crianças durante o processo 
de alfabetização cometem variações porque a referência que têm é a 
forma fonética.

Nesse sentido, o autor reforça que, por meio dos erros, os alunos 
refletirão sobre os usos linguísticos da escrita e da fala. Consideramos, 
portanto, que o profissional da área de Língua Portuguesa deverá buscar 
inovações para a sua prática de sala de aula e refletir sobre questões 
pertinentes à utilização da linguagem, o que contribuirá para o processo 
de ensino-aprendizagem da escrita dos alunos.
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A CONSOLIDAÇÃO DA HABILIDADE DE INFERIR INFORMAÇÕES 
IMPLÍCITAS

Claudia Tatiana Prates Nunes (Unimontes)

Introdução

Este trabalho é um recorte de uma pesquisa em andamento, no 
âmbito do Mestrado Profissional em Letras da Universidade Estadual de 
Montes Claros (Unimontes), que tem como proposta desenvolver e aplicar 
uma intervenção educacional que vise a contribuição para a amenização 
ou resolução do problema relacionado à não consolidação da habilidade 
de realizar inferência a partir de informações implícitas.

Neste trabalho, partimos do seguinte problema de pesquisa: em 
que medida o trabalho com inferências lógicas e pragmáticas em textos 
humorísticos contribui para o desenvolvimento e a consolidação da 
habilidade de realizar leitura inferencial de alunos do 6o ano do ensino 
fundamental? Temos como hipótese de pesquisa que dificuldades em 
relação a essa habilidade relacionam-se aos tipos de inferências solicitadas 
durante a leitura; assim, o trabalho nas aulas de Língua Portuguesa com 
atividades que estimulem inferências lógicas e pragmáticas através 
de gêneros textuais humorísticos oportunizará condições favoráveis à 
amenização ou superação das dificuldades relacionadas à consolidação da 
habilidade de realizar de inferências de informações implícitas dos alunos 
do 6o do ensino fundamental.

O aporte teórico, para fins deste artigo, ancora-se nos estudos de Solé 
(1998), Menegassi (2002), Kintsch e Rawson (2013), e Kleiman (2013) no 
que tange aos aspectos que compõem a leitura, em interlocução com os 
estudos de Dell’Isola (2001), Coscarelli (2002, 2013), Grice (1975), Keller e 
Bastos (2005), Levinson (2007), Marcuschi (2008), Koch (2011), Oliveira e 
Basso (2014), os quais se relacionam com o processo inferencial.
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Abordaremos neste artigo apenas aspectos teóricos que consideramos 
relevantes para o trabalho em sala de aula com inferências. Para 
analisarmos o processo inferencial, na primeira seção fazemos algumas 
reflexões sobre a leitura e a habilidade de inferir informações implícitas, 
na segunda seção apresentamos um breve resgate teórico acerca das 
inferências, sintetizando, entre outros, as inferências lógicas e pragmáticas. 
Por fim, as considerações finais.

A leitura e a habilidade de inferir informações implícitas

A leitura é abordada nos Parâmetros Curriculares Nacionais como sendo:

A leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho 
ativo de compreensão e interpretação, a partir de seus 
objetivos, de seu conhecimento sobre o assunto, sobre 
o autor, de tudo o que sabe sobre a linguagem etc. Não 
se trata de extrair informação, decodificação letra por 
letra, palavra por palavra. Trata-se de uma atividade que 
implica estratégias de seleção, antecipação, inferência 
e verificação, sem os quais não é possível proficiência. 
é o uso desses procedimentos que possibilita controlar 
o que vai sendo lido [...]. Um leitor competente é capaz 
de ler nas entrelinhas, identificando, a partir do que está 
escrito, elementos implícitos, estabelecendo relações 
entre texto e seus conhecimentos prévios ou entre texto 
e outros já lidos (BRASIL, 1998, p. 69-70).

Podemos depreender dessa definição de leitura dos PCN três etapas 
da leitura: decodificação, compreensão e interpretação. A decodificação, 
considerada por muitos autores como Cabral (1986) e Menegassi (2002) 
a primeira etapa da leitura, envolve a identificação do material escrito 
e inicia uma junção entre esse material e seu significado. Na etapa da 
compreensão é possível que o leitor entenda e identifique a estrutura e 
temática do texto; localize as ideias principais; compreenda as significações 
de palavras desconhecidas, fazendo inferências sobre o sentido do 
texto. Na etapa de interpretação, o leitor posiciona-se criticamente 
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perante a leitura, pois consegue ativar seu conhecimento de mundo e 
reformular o seu saber sobre o tema abordado. Dessa maneira, amplia-
se a leitura e se estabelece uma ponte entre o explícito, o implícito, e os 
conhecimentos prévios que já possui. Menegassi (2002) ressalta a etapa 
da retenção, definido-a como o armazenamento das informações mais 
importantes extraídas do texto, na memória de longo prazo, ou seja, “é 
aquilo que se guarda na cabeça”. À definição de leitor competente dos 
PCN acrescentamos as ideias de Kleiman (2013), que afirma que um bom 
leitor é aquele que vai além da decodificação, completa lacunas deixadas 
pelo autor, constrói o sentido do texto, interagindo com o dito e o não 
dito, e retém as informações mais importantes.

A partir da promulgação dos PCN o ensino da língua portuguesa 
incorporou os termos “competência”, “habilidades” e “descritores”, e estes 
passaram a ser priorizados no ensino, principalmente na área da leitura. 
Esses conceitos são grifados no documento PDE (BRASIL, 2008, p. 18-19), 
em que a competência é definida como a “capacidade de agir eficazmente 
em um determinado tipo de situação, apoiando-se em conhecimentos, mas 
sem se limitar a eles”. Trata-se de uma ação, portanto, que mobiliza vários 
recursos cognitivos. As habilidades, segundo esse documento, referem-se, 
especificamente, ao plano objetivo e prático do saber fazer e decorrem, 
diretamente, das competências já adquiridas, que se transformam em 
habilidades. Já o descritor é uma associação entre conteúdos curriculares 
e operações mentais desenvolvidas pelo aluno, que traduzem certas 
competências e habilidades.

Os descritores designam habilidades gerais que se esperam dos 
estudantes e compõem a referência para a escolha dos itens que devem 
fazer parte de um programa de avaliação com o objetivo de verificar a 
competência leitora dos alunos. Importante salientar que os resultados 
das avaliações, tanto a nível internacional quanto a nacional, no transcorrer 
dos anos expõem a fragilidade do ensino de leitura nas escolas públicas 
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brasileiras, em que grande parcela dos alunos prossegue nos anos de 
escolaridade, principalmente dos anos iniciais para os finais do ensino 
fundamental, sem consolidar competências e habilidades básicas em 
leitura e escrita.

Dentre essas habilidades, focalizamos neste trabalho o tema da 
consolidação das habilidades de leitura, especificamente a habilidade de 
inferir informações implícitas. A dificuldade dos alunos em relação a essa 
habilidade e, consequentemente, uma boa leitura foram destacadas por 
Coscarelli (2013), em entrevista ao site Escrevendo o Futuro:

Trabalha-se pouco com o léxico, a sintaxe, a inferência. 
Aí, quando chegam as avaliações em massa, como 
do SAEB [Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Básica], ENEM [Exame Nacional do Ensino Médio], há um 
buraco enorme. Constata-se o que a escola ensina e as 
crianças conseguem se sair bem, por exemplo, localizar 
informações no texto, dar uma opinião ou extrapolar ou 
depreender o tema. Mas nas operações inferenciais, tão 
fundamentais na leitura, os estudantes não se dão bem. 
Isso precisa ser trabalhado e ainda não foi incorporado 
pela escola, pelo livro didático. Eu penso a leitura muito 
como operação mental, como um processo ativo do 
leitor, em que o professor pode interferir e ajudar.

Assim como Coscarelli, acreditamos que o estudante, para ser um 
leitor proficiente, precisa ser bem orientado pelo professor, uma vez que a 
realização de inferências é um processo que acompanha o amadurecimento 
cognitivo do aprendiz e o professor não pode esperar que a realização de 
inferências seja um processo natural e espontâneo, principalmente em 
estudantes mais novos, como alunos do 6o ano do ensino fundamental.

Sabemos que os textos são compostos por informações explícitas e 
implícitas. Por isso, como visto anteriormente, a decodificação sozinha não 
constrói o sentido do texto, as etapas da compreensão e a interpretação 
exigem que haja o emprego de estratégias inferenciais que auxiliem o 
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leitor a compreender os elementos implícitos. A habilidade de inferir nada 
mais é do que saber empregar essas estratégias.

A consolidação dessa habilidade é processual e requer um trabalho 
sistemático em sala de aula. As atividades voltadas para essa finalidade 
devem favorecer o processo inferencial. Segundo Solé (1998, p. 18), “a 
aprendizagem da leitura e de estratégias adequadas para compreender 
os textos requer uma intervenção explicitamente dirigida a essa 
aquisição”. Portanto, para que isso aconteça, o professor tem que estar 
preparado para auxiliar o seu aluno com conhecimentos necessários a 
cada dificuldade constatada.

Inferências e ensino

Para o desenvolvimento do tema deste trabalho, temos como ponto 
de partida a definição de inferência de Dell’Isola (2001, p. 44):

Inferência é, pois, uma operação mental em que o leitor 
constrói novas proposições a partir de outras já dadas. Não 
ocorre apenas quando o leitor estabelece elos lexicais, 
organiza redes conceituais no interior do texto, mas 
também quando o leitor busca, extratexto, informações 
e conhecimentos adquiridos pela experiência de vida, 
com os quais preenche os “vazios” textuais. O leitor traz 
para o texto um universo individual que interfere na sua 
leitura, uma vez que extrai inferências determinadas por 
contextos psicológico, social, cultural, situacional, dentre 
outros. [...] A inferência é uma operação que os leitores 
desenvolvem enquanto estão lendo um texto, ou após 
terem completado a sua leitura. O texto serve como 
estímulo para a geração de inferência.

Dessa forma, realizar uma inferência significa concluir alguma coisa 
a partir de outra já conhecida ou completar informações fornecidas pelo 
texto com outras informações de que dispomos na memória, conhecidas 
como conhecimentos prévios. Esses conhecimentos são imprescindíveis na 
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realização de inferências. Segundo Kleiman (2013, p. 15), eles contribuem 
na compreensão textual:

A compreensão de um texto é um processo que se 
caracteriza pela utilização de conhecimento prévio: o 
leitor utiliza na leitura o que ele já sabe, o conhecimento 
adquirido ao longo de sua vida. é mediante a interação de 
diversos níveis de conhecimento, como o conhecimento 
lingüístico, o textual, o conhecimento de mundo, que o 
leitor consegue construir o sentido do texto. [...] Pode-
se dizer com segurança que sem o engajamento do 
conhecimento prévio do leitor não haverá compreensão.

Os conhecimentos prévios são adquiridos na interação com textos 
e com os outros. Eles interferem consideravelmente na habilidade de 
realizar inferências, que se consolida à medida que o aluno vai progredindo 
na escolaridade, no desenvolvimento cognitivo e no acumulo desses 
conhecimentos tão necessários na compreensão.

Como dito anteriormente, a principal característica do leitor proficiente 
é conseguir ir além do que é dito. Para atingir a compreensão do texto, esse 
leitor alia as pistas oferecidas pelo próprio texto aos seus conhecimentos 
prévios, à sua experiência de mundo, e assim acontece o inferenciamento.

Koch e Travaglia (2011, p. 65) explicam o fenômeno de inferenciamento 
através de uma metáfora:

Quase todos os textos que lemos ou ouvimos exigem 
que façamos uma série de inferências para podermos 
compreendê-los integralmente. Senão fosse assim, 
nossos textos teriam que ser essencialmente longos para 
poderem explicar tudo o que queremos comunicar. Na 
verdade, é assim: todo o texto assemelha-se a um iceberg 
– o que fica à tona, isto é, o que é explicado no texto 
é apenas uma parte daquilo que fica submerso, ou seja, 
implicitado. Compete, portanto, ao receptor ser capaz de 
alcançar uma compreensão mais profunda do texto que 

ouve ou lê.
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Nessa metáfora, “o que fica à tona” representa o dito, as informações 
explícitas, e o restante, “submerso”, são as informações implícitas, de modo 
que a competência para alcançar uma compreensão mais profunda seria o 
processo inferencial. A produção de inferências será estudada, portanto, 
para que se atinja um dos objetivos deste trabalho: buscar dados que 
ajudem a explicar o funcionamento do processo de inferências, assim como 
formas eficientes de ensiná-lo. Não há um consenso quanto à classificação 
dos tipos de inferências, pois se observa a falta de sistematização em 
relação aos nomes dados às inferências e aos critérios usados para 
classificá-las. Cabe ao professor, ao escolher sua fundamentação teórica, 
selecionar aquela que mais se adéqua ao seu planejamento, a turma em 
que se realizará o trabalho, levando em consideração a faixa etária dos 
alunos e o gênero textual a ser trabalhado.

Para alcançarmos o objetivo desta pesquisa, selecionamos os 
seguintes tipos de inferências: as inferências lógicas, e dois tipos de 
inferências pragmáticas – as conversacionais e as avaliativas.

Como dito acima, não há um consenso na literatura sobre a classificação 
das inferências, por isso ao tratar das inferências selecionadas para o 
tema desse projeto, traremos várias contribuições quanto à definição de 
diversos autores – Grice (1975); Dell’Isola (2001); Keller e Bastos (2005); 
Machado (2006); Levinson (2007); Marcuschi (2008); e outros –, no intuito 
de estabelecer uma orientação prática para o trabalho, em sala de aula 
do 6o ano do ensino fundamental, com inferências lógicas e pragmáticas 
(conversacionais e avaliativas).

Marcuschi (2008) identifica as inferências lógicas sendo de base 
textual; já as pragmáticas, sendo realizadas com base contextual, apoiam-
se nos esquemas do leitor, ou seja, baseiam-se nos conhecimentos prévios 
dele. Trataremos de cada uma em particular.

As inferências lógicas são abordadas por Keller e Bastos (2005, p. 44) 
da seguinte maneira: “Raciocinar é inferir, de modo, o que pode acontecer 
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de duas maneiras: indutivamente e dedutivamente”. Assim, surgem as 
inferências lógicas. Para compreendê-las é necessário compreender os 
raciocínios envolvidos. Para Keller e Bastos:

A estrutura do raciocínio indutivo consiste em partir 
de uma série de casos individuais, suficientemente 
enumerados, para deles inferir como conseqüência 
uma lei ou norma geral, que possa ser aplicada a casos 
não enumerados pela série; ao passo que o raciocínio 
dedutivo parte de leis ou normas gerais para então 
descer aos casos particulares (2005, p. 44).

Assim, as inferências que são geradas no raciocínio indutivo são 
chamadas de inferências lógicas indutivas, e as que são geradas no raciocínio 
dedutivo são chamadas de inferências lógicas dedutivas. As indutivas 
baseiam-se na probabilidade, enquanto as dedutivas partem de princípios 
gerais, evidentes por si, e são construídas a partir de antecedentes.

Para Machado (2006, p. 70), as inferências lógicas “são as que 
respondem principalmente à pergunta ‘por quê?’ e buscam explicitar as 
causas e as conseqüências dos fatos, eventos e emoções presentes no 
texto”. Marcuschi (2008, p. 254) as classifica em quatro tipos: dedutivas, 
indedutivas, abdutivas e condicionais. Já Dell’Isola (2001, p. 79-81) 
afirma que as inferências lógicas ocorrem em situações cotidianas e 
compreendem os pensamentos dedutivo, indutivo e condicional, por isso 
as classifica em inferências lógicas dedutivas, indutivas e condicionais. 
São baseadas nas relações lógicas e submetidas aos valores-verdade na 
relação entre as proposições. Para fins deste trabalho, consideraremos 
a classificação das inferências lógicas propostas por Marcuschi, que 
coincidem com as de Dell’Isola.

As inferências lógicas dedutivas realizam-se, segundo Marcuschi 
(2008, p. 255), na “reunião de duas ou mais informações textuais que 
funcionam como premissas para chegar a outra informação logicamente. 
A conclusão será necessária se a operação for válida. Operação pouco 
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comum em narrativas”. Temos para comprovar essa definição um exemplo 
clássico do silogismo de Sócrates:

i) Todo homem é mortal.

ii) Pedro é homem.

iii) Pedro é mortal.

As inferências lógicas indutivas realizam-se como “Tomada de 
várias informações textuais para se chegar a uma conclusão com valor 
de probabilidade de acordo com o grau de verdade das premissas” 
(MARCUSChI, 2008, p. 255). Ocorrem quando partem, segundo Dell’Isola 
(2001, p. 80), “do registro de fatos singulares ou menos gerais para chegar 
à conclusão desdobrada ou ampliada em enunciado mais geral. é o tipo de 
raciocínio cuja conclusão é de uma correção compatível com a correção 
das premissas”. Por exemplo:

i) Alguns políticos são honestos.

ii) Joaquim é político.

As informações dadas não sustentam a conclusão de que Joaquim 
é honesto.

Já as inferências lógicas condicionais, segundo Dell’Isolla (2001, p. 81), 
“são geradas de enunciados hipotéticos”. E cita como exemplo:

“Se riscarmos um fósforo, em perfeitas condições, o fogo se acenderá.

Acontece que o fogo não se acendeu.

Então, o fósforo ou não foi riscado ou não estava em perfeitas 
condições de uso.”

O segundo tipo de inferências privilegiadas neste trabalho são as 
pragmáticas – de base contextual. Relacionam-se com os conhecimentos 
pessoais, crenças e ideologia dos leitores. Segundo Dell’Isolla (2001, p. 84), 
subdividem-se em inferências conversacionais, avaliativas, experienciais e 
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cognitivo-culturais. Interessa-nos aqui os dois primeiros tipos de inferências 
pragmáticas, conversacionais e avaliativas, vistas à luz das teorias de Grice 
(1975), Levinson (2007) e postulados de Oliveira e Basso (2014).

As inferências conversacionais (ou implicaturas) são inferências que 
ultrapassam o conteúdo semântico das sentenças enunciadas. São geradas 
para manter o que Grice (1975) chama de Princípio da Cooperação quando 
as máximas básicas da conversação (I: a de qualidade – fale a verdade; II: a 
de quantidade – fale na medida certa; III: a de relevância – seja pertinente; 
Iv: a de modo – seja claro) são quebradas. Segundo Levinson (2007, p. 
127), “essas máximas especificam o que os participantes têm de fazer para 
conversar de maneira maximamente eficiente, racional, cooperativa: eles 
devem falar com sinceridade, de modo relevante e claro e, ao mesmo 
tempo, fornecer informação suficiente”.

As inferências conversacionais dividem-se em dois tipos: implicatura 
conversacional particularizada, que depende do contexto imediato em que 
ocorre, ou seja, da situação; e implicatura conversacional generalizada, 
que depende tanto do contexto como do código.

Observe o exemplo:

A: – Como é a sua sogra?

B: – Ela é uma cobra.

O falante B, ao responder o questionamento feito por A, violou a 
“máxima de qualidade”, pois a sogra não é uma cobra, um réptil. O falante 
B usou do sentido conotativo da linguagem em sua resposta, e o falante 
A, provavelmente, deu-se por satisfeito com a resposta de B. Ambos os 
falantes têm noção de que cooperam no diálogo estabelecido (Princípio 
de Cooperação), e A percebe que na verdade B quis dizer outras coisas:

(i) A sogra é falsa.

(ii) A sogra é traiçoeira.
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Os autores citados anteriormente nessa seção tratam essas 
possibilidades como implicaturas conversacionais obtidas por inferência. 
Elas não são confirmadas porque nenhum falante disse qualquer uma delas. 
Podemos classificar, no exemplo acima, as inferências realizadas como 
conversacionais particularizadas. Essas inferências são caracterizadas por 
Oliveira e Basso (2014, p. 44):

O que caracteriza uma implicatura particularizada é o 
fato de que sua interpretação está fundamentalmente 
atrelada a conhecimentos compartilhados pelos 
interlocutores numa situação de conversa em particular 
– esse tipo de implicatura depende em uma larga medida 

do contexto imediato em que ocorre. 

Citamos como exemplo a seguinte situação:

– Ana Luísa, está chovendo!

– Pode deixar, vou pegar as roupas.

A interpretação dessa situação comunicativa depende do contexto 
de fala denominado pelos autores da citação acima como imediato. Para 
compreendermos a resposta de Ana, necessitamos realizar uma inferência 
de que ela entende que deva recolher as roupas que estavam no varal. 
Assim, temos uma implicatura particularizada, porque ela ocorre num 
contexto específico.

Diferente do que ocorre com a implicatura particularizada, a 
generalizada ocorre sem esse contexto imediato. Observe o exemplo 
abaixo:

– Choveu e a roupa ficou encharcada.

Nesse exemplo, a dependência da implicatura generalizada não é do 
contexto imediato, partilhado entre os interlocutores, mas sim do contexto 
gramatical. O leitor é capaz de “entender que a ordem dos eventos reflete 
a ordem como eles são linguisticamente apresentados” (OLIvEIRA; BASSO, 
2014, p. 52).
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Como visto, das infrações às máximas surgem as implicaturas ou 
inferências conversacionais, sendo as particularizadas predominantes, 
principalmente quando surgem da quebra da máxima da relevância. 
Quanto às implicaturas generalizadas, os autores aqui citados dizem que 
elas são mais difíceis de serem identificadas, segundo Levinson (2007, p. 
157), “pois são estas, em particular, que serão difíceis de distinguir do 
conteúdo semântico das expressões lingüísticas, porque tais implicaturas 
serão rotineiramente associadas a expressões relevantes em todos os 
contextos comuns”. Grice ressalta que as máximas podem ser aplicadas na 
linguagem oral e na linguagem escrita, pois ambas estabelecem a interação 
entre os homens. O trabalho de inferência a partir das “máximas” ou 
regras torna mais fácil a produção e a interpretação de textos. Em nosso 
trabalho com alunos do 6o ano, daremos preferência às implicaturas 
conversacionais particularizadas.

Quanto às inferências avaliativas, segundo tipo de inferências 
pragmáticas selecionado para a intervenção que esta pesquisa fará com 
alunos do 6o ano, Dell’Isola (2001, p. 76-77) afirma: “são aquelas que, 
baseadas nas crenças e valores dos sujeitos, respondem às questões 
do tipo: a personagem agiu certo ou errado? Fez bem ou mal? Qual seu 
estado emocional (estava alegre, triste, com medo...)?”.

As inferências avaliativas são geradas a partir de perguntas que 
requerem um posicionamento, comentário, apreciação, reflexão crítica, 
emissão de juízo de valor sobre um determinado tópico. Observe a 
piada abaixo:

– Mãe, como foi que eu nasci? – pergunta zezinho.

– Foi a cegonha que te trouxe, meu filho.

– E a minha irmã?

– veio de avião.

– Poxa! Na nossa família não teve nenhum parto normal?

(TADEU, 2010, p. 64).
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O fato de o menino questionar à mãe se na família não houve parto 
normal leva o leitor a realizar uma inferência avaliativa, pois mobilizou 
conhecimento prévio sobre o “nascimento” e acionou um esquema 
mental em que o natural seja que o ser humano nasça através de parto 
normal. houve, assim, uma emissão de juízo de valor, em que se valoriza 
o parto normal como um processo natural de nascimento, descartando 
possibilidades improváveis, como cegonha e avião.

Como as avaliativas são inferências de base contextual, independentes 
do texto, é necessário que o leitor mobilize seu conhecimento prévio e 
acione esquemas mentais para formulá-las.

Considerações finais

No planejamento curricular de Língua Portuguesa, do 6o ano do ensino 
fundamental da rede municipal de Montes Claros, vários gêneros são 
listados para serem trabalhados; dentre estes, foram escolhidos, levando 
em consideração o contexto pretendido projeto de pesquisa, os gêneros 
textuais humorísticos, que são carregados de informações explícitas e 
implícitas e considerados os mais adequados ao trabalho com tipos de 
inferências, considerando, principalmente, a faixa etária dos alunos, além 
de serem gêneros que despertam a atenção do leitor, são do domínio dos 
alunos. Segundo Kintsch e Rawson (2005, p. 238), “muitas inferências na 
compreensão textual são casos diretos de ativação do conhecimento. 
A ativação funciona muito bem desde que o texto se encontre em um 
domínio bastante conhecido”.

Ao trabalhar com a consolidação da habilidade de inferir informações 
implícitas num texto, o professor deve ter em mente e no seu planejamento 
que tipos de inferências seu aluno deve gerar ao ler um enunciado 
numa atividade proposta; contudo, muitas vezes isso não acontece, 
pois muitos professores trabalham com inferências sem conhecimento 
teórico suficiente. Lacunas teóricas, por um lado, podem ser atribuídas a 
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processos formativos insuficientes, mas, por outro, também a sujeitos que 
não demonstram autonomia na busca de conhecimentos. há ainda que se 
considerar que as avaliações em larga escala também não esclarecem que 
tipo de inferência será avaliado.

No caso das inferências, a falta de uma classificação única também 
dificulta o trabalho docente, mas certamente não o impede, uma vez 
que há enormes correlações ou correspondências entre elas. O mais 
importante é saber que “existem muitos tipos de inferências e quais 
delas são feitas, depende das exigências do texto e dos objetivos do 
leitor” (COSCARELLI, 2002, p. 7).

Por fim, há de se destacar que vêm surgindo muitos estudos e 
pesquisas na área do processo inferencial voltados para a aplicação na 
educação básica, o que contribui consideravelmente na formação dos 
professores e, consequentemente, no aumento da proficiência em leitura 
do alunado.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA, 
NÍVEIS DE LETRAMENTO EM LEITURA E AVALIAÇÕES EXTERNAS

Danielle Ferreira Martins Bastos (UERJ)

Primeiras palavras

Ler é como namorar. Muito gostoso. Quem acha que 
não gosta é porque ainda não encontrou seu par. Deixe 
aquele de lado e experimente outro, e mais outro, até 
sentir prazer, deixando-se levar pelas novas delícias 
descobertas e exploradas. (Ana Maria Machado)

O ensino como vivência e a formação educacional democrática por 
meio da leitura são preocupações dos Parâmetros Curriculares Nacionais 
de língua portuguesa (PCN), bem como tornar os alunos leitores críticos, 
linguisticamente competentes, diante da pluralidade de usos da língua em 
situações comunicativas distintas, e capazes de exercer plenamente sua 
cidadania, no que tange especificamente à leitura, promovendo a evolução 
do estudante no processo de letramento. Assim, este trabalho pretende 
confirmar a importância da aprendizagem através do texto, valendo-se 
de uma crônica de humor como gênero relevante no desenvolvimento da 
capacidade leitora por despertar o interesse para o texto, ser marcado 
pelo uso da língua literária e do humor, trazer temas cotidianos e fazer 
com que o aluno se construa enquanto leitor.

Aprende-se muito através do riso, já que textos humorísticos exigem 
um leitor proficiente, capaz de entender as artimanhas empregadas 
no cômico, explorando a leitura profunda de elementos linguísticos, 
semânticos, discursivos, textuais e pragmáticos como a ironia, a metáfora, 
a polissemia, a ambiguidade, a coesão, a coerência, os pressupostos e 
as inferências, entre tantos outros recursos presentes no humor mais 
reflexivo e argumentativo, promovendo a evolução do aluno nos níveis de 
letramento. Confirma-se a crônica como rico material humorístico – em 
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que a língua literária é usada de forma inteligente, criativa e inusitada, 
podendo enriquecer as aulas de língua materna e alterar positivamente os 
desempenhos desses alunos nos níveis do letramento literário.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais e as avaliações externas

O ensino de língua portuguesa na educação básica brasileira tem 
como um dos maiores desafios centrar-se na formação do aluno leitor 
e produtor eficiente de textos orais ou escritos, com os quais se depara 
cotidianamente, dentro e fora da escola.

Para explorar os motivos que justificam essa preocupação, baseamo-
nos nos Parâmetros Curriculares Nacionais de língua portuguesa (BRASIL, 
1998a, 1998b, 2000, 2007), cuja proposta é desenvolver competências e 
habilidades nos estudantes ao longo dos nove anos de ensino fundamental, 
além de ampliá-las e consolidá-las nos três anos de ensino médio, 
tornando-os leitores críticos, linguisticamente competentes e capazes de 
exercer na totalidade sua cidadania.

A proposta trazida pelo documento em questão apresenta a leitura e 
a produção de textos como base para o desenvolvimento da competência 
comunicativa do aluno, mostrando que a língua não é homogênea, mas 
um somatório de possibilidades condicionadas pelo uso e pela situação 
discursiva. Assim, o texto é visto como unidade de ensino, e a valorização 
dos diferentes usos projeta o contato com diferentes gêneros textuais 
como primordial na escola. Segundo os PCN (1998), é a pluralidade de 
textos, orais ou escritos, literários ou não, que fará o aluno perceber como 
se estrutura sua língua.

Outra orientação trazida pelos PCN (2000) diz respeito ao texto 
literário, considerando sua natureza histórica e as condições de produção e 
recepção dos gêneros pertencentes a esse domínio discursivo. Destacam a 
necessidade de aprofundar os estudos no universo literário, mostrando os 
recursos expressivos de que os autores lançam mão, bem como as razões 



sumário

92Materiais didáticos, gêneros textuais e experiências didáticas no ensino de língua portuguesa  |

dessas escolhas, promovendo no aluno um saber crítico e socialmente 
construído: “O estudo dos gêneros discursivos e dos modos como se 
articulam proporciona uma visão ampla das possibilidades de usos da 
linguagem, incluindo-se aí o texto literário” (BRASIL, 2000, p. 8). Em 
diferentes momentos ao longo do documento é abordada a necessidade 
de trabalhar com a leitura literária de aproveitamento satisfatório e 
prazeroso, dado o destaque de o professor poder utilizar, assim, diferentes 
linguagens de valor estético e artístico, revestidas de alta carga expressiva, 
representando simbolicamente experiências humanas compostas no 
imaginário coletivo.

Essa preocupação social do uso da língua materna e do cumprimento 
do direito do aluno de adquirir conhecimento de leitura, escrita e linguagem 
como um todo, formando-se cidadão, não ocorre na prática como vêm 
demonstrando as avaliações externas nacionais e internacionais no que se 
refere à educação básica brasileira.

Em 1993, na apresentação de seu livro A importância do ato de 
ler: em três artigos que se completam, Paulo Freire nos alertava para o 
número alarmante de crianças interditadas de ter escolarização pois, mal-
alfabetizadas, estavam proibidas de ler e escrever (FREIRE, 2003, p. 10). 
hoje nos sentimos igualmente incomodados, enquanto professores de 
língua materna, quando nos deparamos com os resultados de avaliações 
externas nacionais do ensino básico e nossa classificação em rankings 
internacionais no que concerne à verificação dos níveis de alfabetização e 
letramento em língua portuguesa e de alfabetização matemática.

Dados1 da Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) divulgados 
pelo Ministério da Educação em setembro de 2015 demonstram que 
a grande maioria dos alunos do 3o ano do ensino fundamental não 
entende o que lê e tem dificuldade de localizar informações explícitas 
no meio do texto. há ainda uma estranha diferença entre os índices de 
leitura e escrita, evidenciando uma discrepância nos resultados, já que 
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uma depende da outra. Os resultados insatisfatórios não são privilégio 
do 3o ano do fundamental, pois aparecem abaixo da meta tanto nos anos 
finais da educação fundamental quanto no ensino médio, nos resultados 
apresentados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 
em 2013.

O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), cujo 
objetivo é avaliar os conhecimentos em determinadas áreas, entre elas a 
proficiência em leitura de alunos de quinze anos em vários países, aponta 
que o Brasil alcançou, em 2012, resultados melhores se comparados aos de 
2003. Entretanto, o desempenho do país em relação a outros participantes 
é vergonhoso, visto que figuramos nas últimas classificações tanto em 
leitura quanto em matemática e ciências. Segundo o sítio eletrônico do 
Inep, vemos que dentre os 65 países participantes nos encontramos entre 
as piores posições (entre 57a a 60a em matemática e em ciências e entre 
54a a 56a em leitura).

Algumas palavras sobre letramento e gêneros discursivos

Toda comunidade linguística apresenta diversas maneiras de se 
expressar verbalmente. Assim, toda língua possui diferenciadas formas 
de comunicação oral ou escrita entre seus integrantes, e essa variedade 
está interligada à estratificação social e cultural de seus falantes, pois 
os variados modos de expressão trazem em si variados modos de ver o 
mundo e de viver plenamente nele.

Por conseguinte, percebemos que língua e sociedade são 
indissociáveis. A língua é um fato social e nos utilizamos dela para 
vivenciar de forma plena nossa comunidade, expressando, a partir de 
diferentes linguagens, quem somos, o que queremos, o que pensamos, 
como enxergamos o mundo e a nós mesmos. Além disso, é através da 
linguagem que nos relacionamos com o outro, que este outro nos percebe 
e o percebemos, que interagimos e mutuamente nos influenciamos, 
transformando a sociedade ao longo do tempo.
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Nas palavras de Abreu (2012, p. 231), “uma sociedade democrática 
se constrói à medida que seus participantes têm, por meio da leitura, 
acesso ao conhecimento e aos demais bens culturais”. Essa é também a 
preocupação dos PCN, que discutimos anteriormente, cujo pensamento 
central é o da língua como elemento de integração social que permite 
ao estudante desenvolver e manifestar tais habilidades em sua vida 
cotidiana, pois

é a partir do domínio da língua que o indivíduo consegue 
opinar, defender seus pontos de vista, aprende a respeitar 
opiniões, reconhecendo as diferenças, escolhendo 
palavras adequadas para cada tipo de discurso. O 
domínio da língua nos permite entender o mundo como 
participantes ativos deste mundo. (ABREU, 2012, p. 233).

O termo “letramento” surge, então, pela necessidade de nomear 
uma nova concepção de domínio da escrita e da leitura. Diante de uma 
realidade social cada vez mais competitiva, surge também a necessidade 
de as pessoas buscarem uma mudança na maneira de viver em sociedade. 
E esta é a nova realidade, em que apenas saber ler e escrever não é 
suficiente para viver num meio com tantas exigências. O indivíduo precisa 
também utilizar-se adequadamente dessa leitura e dessa escrita; ele 
precisa envolver-se em práticas de leitura e escrita proficientes, tornando-
se uma pessoa preparada para a diversidade e a vivência social plena, com 
relação aos textos ante os quais se depara ou poderá deparar-se.

Retomando Abreu, letramento em leitura e escrita

envolve compreender, utilizar e refletir sobre 
informações escritas em textos verbais, contínuos 
e não contínuos. O leitor é visto como um ser ativo e 
interativo, que utiliza seus conhecimentos prévios de 
diversas áreas e sua capacidade de assimilação. Nessa 
perspectiva o letramento tem a função de preencher 
aspirações individuais que perpassam os âmbitos 
pessoal, profissional, educacional e social, constituindo-
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se de extrema importância para que o indivíduo seja 
bem sucedido na tarefa de interagir com o mundo. 
(2012, p. 235).

A autora apresenta os níveis de letramento em leitura com uma 
descrição das condições linguístico-discursivas de cada nível. A proficiência 
é adquirida ao se desenvolver esses níveis, levando o aluno a atingir uma 
maturidade leitora. São cinco os níveis propostos, assim resumidos:

1. O leitor deve localizar informações isoladas, explícitas no texto, sem 
o auxílio de informação concorrente; deve reconhecer o tema principal e o 
objetivo de um texto; deve ser capaz de reconhecer um tema familiar a ele 
e relacionar de maneira simples informações do texto com o seu cotidiano.

2. O leitor já é capaz de lidar com informações concorrentes e 
de localizar fragmentos de informação com critérios múltiplos de 
associação de parágrafos; identifica a ideia principal do texto, relaciona 
informações apresentadas; explica o significado de um trecho limitado 
sem informações evidentes, fazendo inferências de baixa complexidade; 
compara informações do texto com conhecimentos externos.

3. O aluno deve ser capaz nesse nível de localizar fragmentos de 
informações e estabelecer relação entre eles; lidar com informações 
evidentes concorrentes; integrar partes diversas do texto com o intuito 
de identificar a ideia principal; compreender uma relação ou explicar o 
significado de partes do texto; manipular informações como comparação, 
contraposição ou categorização para compreender o texto globalmente, 
fazendo conexões ou comparações capazes de explicar as informações 
implícitas de um texto.

4. Leitor com alto nível de inferência, baseada no texto, para 
compreender e aplicar categorias num contexto desconhecido e explicar o 
significado de partes do texto, considerando-o como um todo. Consegue 
lidar com ideias ambíguas, utiliza conhecimentos formais públicos para 
formular hipótese sobre um texto ou avaliá-lo criticamente.
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5. Leitor capaz de combinar fragmentos de informações profundamente 
inseridas, podendo algumas estar fora do corpo principal do texto; 
capaz de depreender e explicar o significado dos recursos linguísticos 
utilizados, demonstrando compreensão plena e detalhada de um texto. 
Deve estar apto a avaliar criticamente ou formular hipótese recorrendo a 
conhecimentos especializados; ter autonomia leitora, buscando estratégias 
inéditas que possibilitem sua constante atualização e aperfeiçoamento em 
sua proficiência leitora.

Os gêneros textuais, portanto, como ferramentas de ensino, são de 
grande valia para a construção do indivíduo letrado, ampliando o contato 
com diferentes linguagens, bem como a apropriação da língua em seus 
mais diversos usos autênticos no dia a dia. Os gêneros apresentam 
formas padronizadas estáveis e adaptáveis aos usos comunicativos. 
Com a apropriação de diversos gêneros, haveria, simultaneamente, uma 
apropriação das formas de comunicação.

A concepção dialógica da linguagem a partir da qual se origina a teoria 
dos gêneros textuais vê, segundo Travaglia (1995, p. 23), a linguagem como 
forma ou processo de interação. Nessa concepção, o que o indivíduo faz ao 
usar a língua não é tão somente traduzir e exteriorizar um pensamento ou 
transmitir informações a outrem, mas sim realizar ações, agir, atuar sobre 
o interlocutor (ouvinte/leitor). A linguagem é, pois, um lugar de interação 
humana, de interação comunicativa, de produção de efeitos de sentido 
entre interlocutores numa dada situação de comunicação e num contexto 
sócio-histórico e ideológico. Os usuários da língua, ou interlocutores, 
interagem enquanto sujeitos que ocupam lugares sociais e “falam” e 
“ouvem” de acordo com formações imaginárias (imagens) que a sociedade 
estabeleceu para tais lugares sociais. Essa concepção é representada por 
todas as correntes de estudo da língua que podem ser incluídas sob o 
rótulo de linguística da enunciação. Aqui estariam incluídas correntes e 
teorias tais como a Linguística Textual, a Teoria do Discurso, a Análise do 
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Discurso, a Análise da Conversação, a Semântica Argumentativa e todos 
os estudos de alguma forma ligados à Pragmática. E temos em Bakhtin 
a concepção dialógica de linguagem, teoria da enunciação e conceito de 
gênero discursivo.

Gêneros discursivos são, portanto, construções de enunciados 
relativamente estáveis nas diferentes esferas de atividades humanas. 
Esses gêneros apresentam três dimensões que refletem a esfera social em 
que são produzidos: os conteúdos dizíveis por meio deles; as estruturas 
comunicativas particulares dos textos do gênero; as configurações 
específicas das unidades de linguagem (traços da posição enunciativa do 
enunciador, os conjuntos de sequências textuais e de tipos de discurso que 
formam sua estrutura).

Assim, as crônicas humorísticas podem ser instrumentos textuais a 
partir dos quais o aluno alcance a proficiência leitora, já que esse gênero 
apresenta elementos linguísticos, textuais, semânticos, pragmáticos 
e discursivos presentes nos altos níveis de letramento propostos por 
Abreu (2012).

ANÁLISE DE UMA CRÔNICA

O gênero crônica pertence ao modo de organização narrativo, 
sendo um dos que chega mais facilmente ao leitor no dia a dia, já que 
aparece publicado em jornais e revistas de grande circulação, diária ou 
semanalmente, e pode ser encontrado em livros didáticos e coletâneas 
de algumas editoras, republicadas como conjunto de textos de um único 
autor ou de vários cronistas.

Talvez por a crônica ter sido publicada inicialmente em jornais 
impressos e hoje também estar presente em coletâneas e na mídia digital, 
a dúvida sobre o domínio discursivo ao qual pertence – jornalismo ou 
literatura – ainda se mostra pertinente. Pensa-se que, por estar inserida 
nesse veículo diário de informação entre editoriais e notícias, faça parte de 
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um desses gêneros. Características similares às do texto jornalístico, como 
a efemeridade, além dos temas cotidianos, podem reforçar essa questão. 
Ao mesmo tempo, ela possui traços de poesia em sua linguagem, muitas 
vezes revela uma crítica sutil através do humor, lança olhares emotivos e 
inesperados sobre situações comuns e rotineiras, brinca com a linguagem 
conotativa e diverte o leitor, transportando-o para um momento diverso 
daquele das notícias com o qual divide espaço nas páginas do jornal, 
marcas características do texto literário.

Segundo Sá (1985), o tamanho curto, predefinido, em função da 
economia de espaço, gera sua riqueza estrutural. Sua linguagem literária 
é específica para dirigir-se a um público determinado, entre os leitores 
de jornal. A descrição jornalística de um fato está presente na concepção 
narrativa da crônica, e os recursos utilizados pelo cronista lhe atribuem 
um valor literário em que o real não é meramente copiado, mas recriado.

A insegurança na definição do que seja a crônica é explicada, portanto, 
pelo fato de ela haver evoluído ao longo do tempo, passando por diferentes 
gêneros próprios do jornalismo até chegar à fórmula literária com a qual o 
leitor se delicia atualmente. Esse gênero híbrido, que já foi folhetim, artigo 
com temas políticos e/ou cotidianos, comentário crítico com um toque de 
humor, literatura, hoje é crônica.

Com o seu toque de lirismo reflexivo, o cronista capta esse 
instante brevíssimo que também faz parte da condição 
humana e lhe confere (ou lhe devolve) a dignidade de um 
núcleo estruturante de outros núcleos, transformando 
a simples situação no diálogo sobre a complexidade das 
nossas dores e alegrias. Somente nesse sentido crítico 
é que nos interessa o lado circunstancial da vida. E da 
literatura também. (SÁ, 1985, p. 11).

Especificamente sobre a linguagem, esta se apresenta de maneira 
subjetiva e sem cerimônia na crônica, humaniza o texto, aproximando 
narrador e leitor por ser uma linguagem natural, que fala à nossa 



sumário

99Materiais didáticos, gêneros textuais e experiências didáticas no ensino de língua portuguesa  |

sensibilidade. Equilibra-se entre o coloquial e o literário, num misto 
de sintaxe solta ou desestruturada, que aproxima a crônica de uma 
conversa fiada entre amigos, e de sutileza em retratar, através de 
rápidos acontecimentos, a natureza humana, provocando no leitor bem 
mais que a apreciação pura do texto ou uma identificação subjetiva 
com ele, mas também uma reflexão profundamente crítica das mazelas 
humanas e sociais.

As crônicas que contêm humor, provocadoras do riso, podem passar a 
falsa ideia de servirem unicamente para distração, diversão, relaxamento. 
Porém, no seu traço constitutivo de persuasão, esse gênero faz com que se 
reflita sobre a crítica implícita no humor ali contido. O trabalho com textos 
humorísticos, portanto, promove um aprendizado inspirador e atrativo, 
fazendo amadurecer o aluno/leitor para interpretar a si mesmo e o mundo 
que o cerca. O humor pode ser entendido como um desvio cômodo para 
a autorreflexão.

Se o cômico for visto apenas como um desvio, uma inabilidade, será 
um gênero menor. Sabe-se, no entanto, que o meio cômico serve para 
atingir uma reflexão, pois produz uma caracterização sociocultural muito 
complexa que pode passar despercebida na crônica por sua linguagem 
sutil. Surge, então, a necessidade de explorar esse gênero nos estudos 
de texto nas aulas de Língua Portuguesa, auxiliando o aluno a construir 
seu conhecimento leitor, de forma a identificar tais sutilezas e analisar 
criticamente o material lido, reconhecendo a argumentação implícita no 
humor. Assim, sua presença nas salas de aula, não só de Língua Portuguesa 
como também de outras disciplinas, é de suma importância para a 
formação leitora do aluno, de forma crítica e proficiente.

Defende-se ainda a ideia de que a crônica é um gênero textual 
híbrido, já que possui uma estrutura narrativa formal e ao mesmo 
tempo marcadamente argumentativa. Atentemo-nos para a noção de 
que os “traços constitutivos da crônica são um veículo privilegiado para 
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mostrar de modo persuasivo muita coisa” (CANDIDO, 2007, p. 96), o 
que nos remete à argumentação, uma vez que persuadir é justamente 
envolver o outro.

E esse é também o papel realizado pela crônica: intenção de divertir, 
levar à fruição do texto, à catarse e à empatia. A empatia nada mais é 
que compartilhar as emoções de outra pessoa, no caso, as emoções no 
narrador-personagem da crônica, levando o leitor à catarse – purificação 
e limpeza das angústias através da leitura. Quando o leitor se reconhece 
no texto, tem prazer em ler, se envolve com o que está sendo narrado, se 
diverte e se delicia com o enredo, chega à fruição.

A partir das emoções despertadas no leitor, este é persuadido pela 
crítica realizada implicitamente no humor – representado pelo ridículo, 
pelo esdrúxulo das relações sociais, como nos reafirma Ferreira (2010, p. 
153), “Trata-se de uma forma de condenar um comportamento excêntrico, 
que não se julga bastante grave ou digno de ser reprimido por meios 
violentos”, e é sancionado pelo riso.

De grande importância, os elementos que contribuem para a 
interpretação do cômico, como a relatividade, a subjetividade, a 
contextualidade e a inferência, colaboram para a produção de sentido. 
Em qualquer situação comunicativa, existe um conjunto de regras 
que os participantes compartilham e reconhecem para estabelecer a 
compreensão. Com a crônica não é diferente. Entretanto, tratando-se 
do elemento causador do cômico, algumas dessas regras contextuais são 
quebradas. Se a quebra não é reconhecida pelo leitor, ou por desatenção 
ou por desconhecimento, não há riso, não se percebe o humor.

Podemos observar a presença de todos esses elementos constituintes 
do gênero crônica a partir do texto de Luis Fernando verissimo, publicado 
originalmente no livro O nariz e outras crônicas. A crônica selecionada 
apresenta-se na forma de texto teatral, com indicações da cena e das 
personagens, e estas vão sendo apresentadas ao leitor a partir de seus 
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diálogos. A cena inicia-se na casa de um ferreiro, e as personagens entram 
aos poucos, criando situações cômicas a partir da quebra de expectativa 
do leitor sobre diversos ditados populares, os quais o autor utiliza ao 
longo de todo o texto, ironizando a forma com que as pessoas conhecem 
habitualmente esses ditos.

Incidente na Casa do Ferreiro

Pela janela vê-se uma floresta com macacos. Cada um no seu galho. 
Dois ou três olham o rabo do vizinho, mas a maioria cuida do seu. há 
também um estranho moinho, movido por águas passadas. Pelo mato, 
aparentemente perdido – não tem cachorro – passa Maomé a caminho da 
montanha, para evitar um terremoto. Dentro da casa, o filho do enforcado 
e o ferreiro tomam chá.

Ferreiro – Nem só de pão vive o homem.

Filho do enforcado – Comigo é pão, pão, queijo, queijo.

Ferreiro – Um sanduíche! você está com a faca e o queijo na mão. 
Cuidado.

Filho do enforcado – Por quê?

Ferreiro – é uma faca de dois gumes.

(Entra o cego).

Cego – Eu não quero ver! Eu não quero ver!

Ferreiro – Tirem esse cego daqui!

(Entra o guarda com o mentiroso).

Guarda (ofegante) – Peguei o mentiroso, mas o coxo fugiu.

Cego – Eu não quero ver!

(Entra o vendedor de pombas com uma pomba na mão e duas voando).

Filho do enforcado (interessado) – Quanto cada pomba?

vendedor de pombas – Esta na mão é 50. As duas voando eu faço por 
60 o par.
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Cego (caminhando na direção do vendedor de pombas) – Não me 
mostra que eu não quero ver.

(O cego se choca com o vendedor de pombas, que larga a pomba que tinha 
na mão. Agora são três pombas voando sob o telhado de vidro da casa).

Ferreiro – Esse cego está cada vez pior!

Guarda – Eu vou atrás do coxo. Cuidem do mentiroso por mim. 
Amarrem com uma corda.

Filho do enforcado (com raiva) – Na minha casa você não diria isso!

(O guarda fica confuso, mas resolve não responder. Sai pela porta e volta 
em seguida).

Guarda (para o ferreiro) – Tem um pobre aí fora que quer falar com 
você. Algo sobre uma esmola muito grande. Parece desconfiado.

Ferreiro – é a história. Quem dá aos pobres empresta a Deus, mas 
acho que exagerei.

(Entra o pobre).

Pobre (para o ferreiro) – Olha aqui, doutor. Essa esmola que o senhor 
me deu. O que é que o senhor está querendo? Não sei não. Dá para 
desconfiar…

Ferreiro – Está bem. Deixa a esmola e pega uma pomba.

Cego – Essa eu nem quero ver…

(Entra o mercador).

Ferreiro (para o mercador) – Foi bom você chegar. Me ajuda a amarrar o 
mentiroso com uma… (Olha para o filho do enforcado). A amarrar o mentiroso.

Mercador (com a mão atrás da orelha) – hein?

Cego – Eu não quero ver!

Mercador – O quê?

Pobre – Consegui! Peguei uma pomba!

Cego – Não me mostra.
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Mercador – Como?

Pobre – Agora é só arranjar um espeto de ferro que eu faço um galeto.

Mercador – hein?

Ferreiro (perdendo a paciência) – Me dêem uma corda. (O filho do 
enforcado vai embora, furioso).

Pobre (para o ferreiro) – Me arranja um espeto de ferro?

Ferreiro – Nesta casa só tem espeto de pau.

(Uma pedra fura o telhado de vidro, obviamente atirada pelo filho do 
enforcado, e pega na perna do mentiroso. O mentiroso sai mancando pela 
porta enquanto as duas pombas voam pelo buraco no telhado).

Mentiroso (antes de sair) – Agora quero ver aquele guarda me pegar!

(Entra o último, de tapa-olho, pela porta de trás).

Ferreiro – Como é que você entrou aqui?

Último – Arrombei a porta.

Ferreiro – vou ter que arranjar uma tranca. De pau, claro.

Último – vim avisar que já é verão. vi não uma mas duas andorinhas 
voando aí fora.

Mercador – hein?

Ferreiro – Não era andorinha, era pomba. E das baratas.

Pobre (para o último) – Ei, você aí de um olho só…

Cego (prostrando-se ao chão por engano na frente do mercador) – 
Meu rei.

Mercador – O quê?

Ferreiro – Chega! Chega! Todos para fora! A porta da rua é serventia 
da casa!

(Todos se precipitam para a porta, menos o cego, que vai de encontro à 
parede. Mas o último protesta).

Último – Parem! Eu serei o primeiro.
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(Todos saem com o último na frente. O cego vai atrás).

Cego – Meu rei! Meu rei!

Os níveis de letramento propostos por Abreu (2012) podem ser 
explorados na análise dessa crônica em sala de aula pelo professor de língua 
materna, quando exige um leitor de nível 3, 4 ou 5, já que o aluno deve 
reconhecer informações explícitas e implícitas, relacioná-las num contexto 
desconhecido e explicar o significado de partes do texto, considerando-o 
como um todo, levantando hipóteses, recorrendo a conhecimentos 
especializados e avaliando-os criticamente. O leitor também deve ser 
capaz de combinar fragmentos de informações profundamente inseridas, 
podendo algumas estar fora do corpo principal do texto, além de ser 
capaz de depreender e explicar o significado dos recursos linguísticos 
utilizados, demonstrando compreensão plena e detalhada do texto. Deve 
ter autonomia leitora, buscando estratégias inéditas que possibilitem sua 
constante atualização e aperfeiçoamento em sua proficiência leitora.

Como nos mostra Ana Maria Machado, em seu Silenciosa algazarra, 
“para entender textos um pouquinho complexos, é necessário entender a 
lógica da construção de frases e que isso se consegue passo a passo, não 
cai do céu de uma hora para outra” (MAChADO, 2011a, p. 25). Ou seja, 
ao longo da educação básica o aluno vai adquirindo experiência leitora e, 
pouco a pouco, evolui nos níveis de letramento necessários para torná-lo 
leitor maduro e proficiente.

Nas palavras de Uchôa (2010), percebemos a necessidade de não 
abandonar os tópicos gramaticais devido a sua importância na formação 
leitora do aluno, mas realizar seu reconhecimento no estudo do texto e 
permitir sua aplicação funcional nas produções textuais dos alunos. Assim,

A análise gramatical, que se processa no nível do 
texto, e que deve se constituir, a meu ver, a atividade 
fundamental das aulas de gramática ao longo do ensino 
fundamental, visa a estabelecer a relação entre formas 
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e seus conteúdos, ou seja, seus sentidos, já que os 
significados se situam no nível da língua (nos dicionários 
e nas gramáticas). [...] Defendo apenas que se comece e 
se priorize, até certo ponto do processo escolar, o estudo 
gramatical no nível do texto, para que os alunos sejam 
levados, se habituem à observação dos fatos gramaticais, 
formulem eles próprios regras, sem classificações 
previamente já dadas, a exigir-lhes, apenas, uma 
aplicação automatizada. (UChÔA, 2010, p. 51-52).

Considerações finais

Educar para a sociedade atual impõe um trabalho que não pode 
ficar restrito à transmissão de conhecimentos, por mais relevantes e 
atualizados que sejam. é papel fundamental da escola fornecer ao aluno os 
instrumentos necessários para que ele consiga compreender, selecionar e 
organizar as informações que circulam no mundo moderno, para que possa 
construir autonomia na aquisição de seus saberes e na sua formação.

Considera-se essencial o estudo dos conteúdos disciplinares 
embasado na formação daqueles que terão que tomar decisões e agir 
num mundo em permanente mudança. Por isso, preocupa-se o professor 
em desenvolver um trabalho visando auxiliar na formação dos alunos 
como cidadãos participantes da sociedade em que estão inseridos. Assim, 
espera-se transformar conteúdo em conhecimento disponível, ferramenta 
para uma ação ética e consciente no mundo.

A orientação para esse trabalho está no uso de textos, a partir da 
análise de suas estruturas linguísticas, vocabulares e textuais, procurando 
formar o aluno leitor maduro e crítico e produtor de textos inteligentes, 
articulados e cumpridores de seus propósitos.

Espera-se que com a crônica de humor seja possível e eficaz avançar 
nos níveis de letramento dos estudantes, alterando sua eficiência leitora, 
e, a longo prazo, modificar os resultados de avaliações educacionais acerca 
da leitura e da escrita de nossos estudantes da educação básica brasileira.
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Construção de identidades através da argumentação 
em textos de jornalismo político contemporâneo: uma 

proposta de letramento crítico
Diego Abreu (PUC-Rio)

Introdução

Ofensas, xingamentos e acusações; esses são alguns dos percalços 
que se colocam no caminho daqueles que se arriscam a posicionar-se em 
meio à efervescência caótica do cenário político brasileiro atual. Cabe 
aqui uma breve contextualização histórica: o período em que me debruço 
sobre essas questões é o segundo trimestre de 2016, momento de relativa 
culminância de todas as antíteses, oposições e dicotomias políticas que 
vêm aquecendo o Brasil nos últimos tempos.

Todos esses conflitos encontram materialidade e eco no discurso 
da imprensa, merecendo destaque, nesta pesquisa, a mídia impressa. 
Considerando a impossibilidade da neutralidade do discurso jornalístico, 
o texto midiático é veiculado de maneira enviesada com base em 
suas crenças e ideologias ou nos interesses específicos dos diversos 
profissionais do jornalismo ou veículos de comunicação. Entretanto, 
os posicionamentos políticos dos autores de textos jornalísticos 
(supostamente imparciais) deixam marcas e rastros reveladores que 
podem ser acessados através de ferramentas analíticas disponibilizadas 
por diversas vertentes dos estudos linguísticos. No presente trabalho, 
especificamente, nos ancoraremos em alguns desses instrumentos e 
aportes teóricos fornecidos pela literatura da área. Busco na Linguística 
Sistêmico-Funcional (hALLIDAY, 1994), doravante LSF, em seu fértil 
diálogo com o Sistema de Avaliatividade (MARTIN; WhITE, 2005), 
insumos analíticos, com a ajuda dos quais disporemos de maior suporte 
ferramental para nos debruçarmos sobre os textos aqui observados. 
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No que tange ao processo de construção identitária, nosso apoio será a 
noção de nós e outros (DUSzAK, 2002).

Partindo da assunção do viés inerentemente político da educação, 
torna-se imprescindível fomentar o diálogo entre esse arcabouço 
teórico-analítico, que nos permite compreender de forma mais ampla 
e aprofundada diferentes textos (e suas respectivas relações com os 
contextos que os envolvem), e o letramento crítico discente, construindo, 
assim, uma ponte importante entre a academia e a sala de aula. O afã de 
promover essa conversa é a motivação catalisadora da presente pesquisa. 
Busco, através desse modesto esforço teórico, ofertar um exemplo de 
análise, pautada no arcabouço teórico apresentado acima, que visa ser 
integrada a uma prática de letramento crítico. Esse diálogo oferecerá ao 
aluno um ferramental de análise textual e contextual, em seus aspectos 
sociais e políticos, que lhe permitirá encontrar em diferentes textos as 
“pegadas” ideológicas deixadas por seus respectivos autores, dando a 
esses alunos a possibilidade de posicionar-se de forma mais contundente 
diante dessas leituras.

Argumentação

Por se tratar de um conceito amplo e aplicado em diversos campos do 
conhecimento, várias definições são atribuídas à argumentação. Apesar 
dessa pluralidade, um aspecto intrínseco ao argumentar é o seu viés 
social. Dessa forma, parece conveniente apoiarmo-nos em Abreu (2013, p. 
13 ) quando a autora afirma que “a argumentação é uma prática de cunho 
social e é essencialmente dialógica, pois ocorre nas relações sociais em que 
a troca é mediada a partir do uso da linguagem”. Portanto, a argumentação 
não se restringe apenas ao orador que ora com a palavra. O auditório 
não adota uma atitude passiva de receptor dos argumentos, mas ajuda a 
construí-los, corroborando ou refutando-os. Da mesma maneira, a plateia 
precisa estar disposta a ouvir ou deixar-se influenciar pelos argumentos 
apresentados pelo orador, ou, como coloca Breton (2003, p. 53) “adotar 
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uma postura de debate ou se deixar ser convencida”. Em busca do 
estabelecimento dessa relação favorável com o auditório, os argumentos 
são empregados pelo orador em dois momentos distintos, sendo o 
primeiro a etapa de enquadramento do real, e o segundo, de vínculos. 
Esse processo é denominado por Breton de duplo gatilho argumentativo. 
Dessa forma, o orador busca, na primeira etapa, estabelecer uma realidade 
compartilhada com seus ouvintes ou leitores enquanto, na segunda etapa, 
prepara o terreno para relacionar o consenso estabelecido e a opinião ou 
proposta a ser apresentada para a plateia (ABREU, 2013).

Letramento crítico

A visão de letramento crítico sobre a qual essa pesquisa se apoia 
constitui-se da articulação, realizada por Cervetti, Pardales e Damico 
(2001), de três perspectivas distintas que dialogam devido a suas 
naturezas inerentemente sociais. Um desses olhares, o da crítica social, 
se opõe a uma perspectiva essencialista de letramento, pautada na 
ideia da existência de verdades apriorísticas no mundo, que ambiciona 
habilitar o aluno a constatar os significados já existentes e não (des/
re-)construí-los. Os teóricos da crítica social buscam deslegitimar essa 
visão tecnicista ao dar importância central à função de construção da 
realidade desempenhada pelo discurso em seu contexto social. Integrada 
a essa perspectiva, encontra-se a visão pós-estruturalista, que articula o 
aspecto socioconstrutivo do discurso e do letramento com as estruturas 
capilarizadas de poder que estruturam a sociedade.

Por fim, a essas perspectivas relaciona-se a pedagogia freiriana, 
na qual “parte-se do pressuposto que todas as práticas de letramento 
devem ter como dedicação fundamental a busca por justiça social, 
liberdade e equidade” (CERvETTI; PARDALES; DAMICO, 2001 apud 
PREDEBON, 2015). Dessa forma, o entendimento de letramento crítico 
ao qual esse trabalho se alinha privilegia os aspectos sociais do discurso, 
cujas marcas se encontram presentes em todos os textos, com vias à 
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promoção de um processo de transformação política que busque 
a construção de uma sociedade menos desigual e a contestação das 
estruturas de dominação.

Linguística Sistêmico-Funcional e o Sistema de Avaliatividade

A LSF, desenvolvida por halliday a partir da década de 1960, é uma 
teoria que parte da perspectiva sociossemiótica da linguagem. halliday 
(1994) afirma que a gramática funcional se caracteriza por ser uma 
gramática natural ao preconizar visões e explicações da língua tendo 
como horizonte o uso real feito pelos indivíduos em sociedade. O caráter 
sistêmico dessa teoria é evidenciado pelo entendimento da língua como 
um sistema semiótico de opções, vinculadas entre si (por isso formando um 
sistema), que implica, nos falantes ou escritores de uma língua, a realização 
de escolhas paradigmáticas de viés léxico-gramatical no que tange ao teor 
da mensagem a ser representada e o tipo de relação estabelecida entre os 
participantes da interação.

Um ponto central na teoria proposta por halliday é a forma como 
o autor entende a linguagem a partir de uma estrutura estratificada. O 
primeiro grau de estratificação pode ser observado na distinção entre 
dois níveis: o extralinguístico e o linguístico. No primeiro, encontram-se o 
contexto de cultura e o contexto de situação. Segundo Nóbrega e Abreu 
(2015, p. 3), “O contexto de cultura é amplo e envolve todos os possíveis 
sentidos de uma dada cultura e o de situação, por outro lado, é particular, 
pois abrange a realização da linguagem em determinado contexto”. O 
contexto de situação estrutura-se sobre três variáveis – campo, relações 
e modo –, que estão diretamente relacionadas às três metafunções da 
instanciação semântica (um dos três planos que estratificam o nível 
linguístico): ideacional, interpessoal e textual, respectivamente. Essas três 
metafunções são descritas abaixo nas palavras de Sobrinho (2015, p. 59):

A função ideacional refere-se à representação e 
organização das experiências do mundo interior e 
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exterior do indivíduo; a função interpessoal diz respeito 
às relações entre os participantes e seus papéis sociais; 
e a textual está relacionada à construção da mensagem, 
à distribuição da informação, conjugando, pois, a duas 
funções anteriores.

Essas metafunções ensejam instanciações nas escolhas de palavras 
e estruturas, constituindo assim três sistemas de realização no nível 
léxico-gramatical: o sistema de transitividade (componente ideacional), o 
sistema de modo (componente interpessoal) e o sistema de tematização 
(componente textual) (GOUvEIA, 2009, p. 30). A metafunção interpessoal 
ainda conta com o Sistema de Avaliatividade que se situa “no campo da 
avaliação das atividades interpessoais, no nível da semântica do discurso” 
(NÓBREGA, 2009, p. 90). Para ele que voltaremos nossas atenções adiante.

Sistema de Avaliatividade

Desenvolvido por um grupo de pesquisadores australianos sob a 
coordenação de Martin, o Sistema de Avaliatividade configura-se numa 
ferramenta de análise textual, podendo ser definido como “um conjunto 
de significados interpessoais que se debruça sobre os mecanismos de 
avaliação veiculados pela linguagem, configurados em um sistema que 
oferece aos usuários possibilidades de utilizar itens avaliativos em suas 
interações cotidianas” (vIAN JR., 2011, p. 11).

Ao tratarmos da avaliação, é necessário salientar a sua ligação com o 
aspecto interpessoal da interação através da linguagem. Toda construção 
afetiva de emoções e sentimentos no discurso encontra sua razão de 
ser na busca da solidariedade da parte do ouvinte/leitor. Dessa forma, 
o Sistema de Avaliatividade instrumentaliza uma investigação que vai 
além dos significados presentes na oração, indagando a respeito dos 
motivos e interesses pessoais, que têm sua raiz de natureza social, que 
exercem influência no posicionamento, aproximação ou afastamento de 
determinados indivíduos ou coisas do mundo.
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A Avaliatividade encontra-se no nível da semântica do discurso, 
associada ao elemento Relações no plano do Registro, ao lado de outros dois 
sistemas: Negociação e Envolvimento (SOBRINhO, 2015, p. 77). O Sistema 
de Avaliatividade, além de já estar inserido em outras estratificações, é 
estratificado em outros subsistemas: Atitude, Engajamento e Gradação.

A Gradação trabalha a serviço dos outros dois subsistemas, 
lidando com o aspecto da intensidade (força) com que os elementos 
avaliativos são construídos no texto ou com o quão focalizados eles são 
(foco). O Engajamento está relacionado com a multiplicidade de vozes 
presentes no texto e o grau de abertura de que essas vozes dispõem. 
As investigações desse subsistema articulam-se com o conceito de 
heteroglossia/monoglossia (BAKhTIN, 2003). Finalmente, a Atitude 
trata das emoções, sentimentos e posicionamentos expostos no texto 
com relação ao próprio autor/falante, seu(s) interlocutor(es)/leitor(es) 
e as demais coisas do mundo, dividindo-se em três subsistemas: Afeto, 
Julgamento e Apreciação.

O Afeto está intimamente vinculado às emoções e sentimentos 
do autor expostos em relação à pessoa, coisa, ambiente, ideia e 
posicionamentos no texto analisado. O Julgamento configura-se 
por sua natureza ética, permitindo ao autor desferir avaliações de 
cunho moral acerca do comportamento de seu(s) interlocutor(es) 
ou terceiros. Essa atitude do autor pode ensejar julgamentos de 
duas espécies: estima social e sanção social. A Apreciação enseja um 
juízo de natureza estética acerca de algum elemento não entendido, 
no contexto em questão, como um sujeito. Nesse sentido, para que 
possamos encontrar um apoio mais sólido no ferramental de análise 
apresentado nesse capítulo, é preciso que fomentemos o diálogo 
desses construtos analíticos com uma perspectiva teórica que discorra 
acerca da construção de identidades através do discurso. Trataremos 
dessa questão na próxima seção deste trabalho.
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Nós e outros: a construção das identidades político-ideológicas 
através do alinhamento e da oposição

As crenças, expectativas e posicionamentos compartilhados 
aproximam pessoas, fomentando o sentimento de inclusão em grupos 
sociais. Nos sentimos confortáveis e protegidos quando reunidos com 
outros indivíduos que carregam bandeiras semelhantes às nossas. Da 
mesma forma, um sentimento de desconforto nos assola ao percebermos 
a existência de pessoas que não se alinham aos nossos valores, que 
formam grupos dos quais nos encontramos excluídos.

Todas essas observações encontram abrigo teórico no conceito de nós 
e outros (DUSzAK, 2002). As identidades, construídas na interação social, 
têm como insumos principais certos sinais de (não-)pertencimento a 
determinados grupos. Dentre esses sinais, que transpassam simbolicamente 
nossos costumes, aparência e ações, a linguagem se destaca como o mais 
importante. Nossos discursos nos distanciam ou aproximam de nossos 
interlocutores, tendo em vista as ideias nele chanceladas e as marcas e 
símbolos por ele carregados. A esse respeito, Duszak (2002, p. 2) afirma 
que o pertencimento a múltiplos grupos sociais se deve “ao grande número 
de papéis que as pessoas assumem, normalmente, no curso de suas vidas 
sociais e à variedade de necessidades que eles querem satisfazer através 
da ação em comum”. Além de várias, as identidades também são líquidas 
(BAUMAN, 2008). Esse aspecto fluido das construções identitárias impede 
sua categorização rígida.

A maneira principal como toda essa complexidade de identidades 
construídas socialmente na interação aflora e se deixa apresentar é através 
da linguagem. Através de construtos linguísticos, dispomos de recursos 
para indicar o quão próximas ou distantes se estabelecem as relações 
sociais a partir da ideia de que nós somos diferentes deles, os outros. Essa 
distinção pode ser usada como ferramenta, na materialidade do discurso, 
para (des-)legitimar valores de inclusão ou exclusão em certos grupos 
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sociais. Assim, “Uma das formas de construção de ingroupness é o uso 
do pronome nós, estando sempre em oposição ao eles (outgroupness)” 
(NÓBREGA; MAGALhÃES, 2012, p. 72).

Análise dos dados

visando dar conta da investigação proposta de forma sistematizada, 
organizo a análise em dois eixos temáticos: “Análise da Atitude na 
construção de identidades a partir da distinção nós e outros”; e “Análise 
do Engajamento na construção de identidades a partir da distinção nós 
e outros”. O texto 1, cujo título é “O lado virtuoso da crise: a esquerda 
vira reduto de incompetentes, aproveitadores e vagabundos”, trata 
da cerimônia e ato de repúdio ao afastamento da presidenta Dilma 
Rousseff, evidenciando aspectos negativos desse evento. Dentre eles, 
o autor ressalta o fato de uma equipe jornalística ter sido agredida por 
manifestantes favoráveis ao governo da presidente afastada. O texto 2, 
intitulado “O impeachment e a onda de autoritarismo”, apresenta não um 
fato específico, mas uma série de fatos. Na visão editorial defendida pela 
autora, tais acontecimentos se configurariam em exemplos factuais de atos 
antidemocráticos e violentos protagonizados por setores conservadores e 
patriarcais da sociedade brasileira.

Análise da Atitude na construção de identidades a partir da distinção 
nós e outros

Trecho 1

5

6

7

8

A própria imprensa acabou dando pouco destaque ao acontecido porque, 

infelizmente, parte considerável do jornalismo é vítima de uma espécie de 

síndrome de Estocolmo quando o assunto é o PT: sente atração pelo seu 

sequestrador. Mas, aqui, a questão terá a devida visibilidade.
Texto 1: VEjA [online], 13 maio 2016.
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Trecho 2

7

8

9

Assistimos a atos inconstitucionais por aqueles que deveriam aplicar a lei, uma 

cobertura midiática enviesada, um Congresso que transformou a votação de 

um processo já ilegítimo num show de horror e falta de respeito à população.
Texto 2: Carta Capital [online], 11 maio 2016.

A distinção baseada na noção de nós e outros defendida pelo autor 
do texto 1 é construída, no trecho 1, num espaço social específico: a 
imprensa especializada em jornalismo político. Nesse sentido, uma linha 
é traçada, tratando de distinguir o grupo ao qual o autor se afilia e os 
outros, cuja conduta é sistematicamente depreciada. Nesse sentido, o 
escritor lança mão de um julgamento negativo de alta gradação, 
atribuindo características doentias a uma determinada parte da imprensa 
que, na visão do autor, seria molestada pelo PT, mas acabaria, de certa 
forma, tomada por uma certa obsessão afetiva ao tratar desse partido. 
No entanto, tal julgamento também é atenuado a partir da escolha pelo 
item lexical “vítima”, que, ao retirar uma parte da agência dos indivíduos 
apreciados (afinal, eles não optaram por sofrer da Síndrome de Estocolmo, 
não passam de vítimas), diminui o peso repreensivo do discurso. Essa 
atenuação observada no trecho 1 pode ter suas raízes num impulso 
corporativista e de autopreservação do autor, que compartilha traços 
identitários com os indivíduos criticados.

Ao mesmo tempo que o autor critica a prática de seus pares, 
fagulhas de julgamento negativo também são dirigidas ao Partido dos 
Trabalhadores, cuja imagem nesse momento construída é, mais uma 
vez, associada à contravenção e ao crime, configurando-se num juízo de 
sanção social. Dessa vez, a natureza da relação do PT com a imprensa é 
comparada à de um sequestrador que priva sua vítima da liberdade.

Evidenciando a distinção construída pelo autor no trecho 1 entre duas 
vertentes da imprensa – aqui analisada através da lente teórica de nós e 
outros (DUSzAK, 2002) –, um julgamento positivo é veiculado a respeito 
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de uma parte da imprensa, na qual o autor se inclui, que não sofre de 
Síndrome de Estocolmo pelo partido do governo. Afirmando que “aqui, 
a questão terá a devida visibilidade”, o autor coloca o veículo midiático 
onde ele se encontra, na posição de defensores da liberdade da imprensa 
e cumpridores do dever jornalístico de informar os seus leitores (incluídos 
no grupo nós) acerca dos atos recrimináveis do PT (eles). Para sustentar seu 
argumento, o autor recorre a uma apreciação acerca do valor jornalístico 
do acontecimento mencionado.

No trecho 2, o discurso também é habilmente manipulado pela 
autora, visando legitimar determinadas construções de identidades e 
afiliações, enquanto elementos sociais de posicionamentos antagônicos 
aos defendidos pela autora são criticados. Assim como no excerto 1, a 
autora também tece um julgamento negativo de estima social acerca da 
cobertura de parte da mídia, dessa vez, não de um evento específico, mas 
de uma onda de acontecimentos negativamente descritos. Ao depreciar a 
cobertura de alguns jornalistas, atribuindo a essa cobertura a qualidade 
de enviesada, a autora, também sendo jornalista, distancia-se do grupo 
de profissionais que dão um olhar tendencioso para os fatos relatados, 
afiliando-se ao grupo cuja perspectiva jornalística não é enviesada.

No entanto, cabe ressaltar que o julgamento negativo atribuído 
ao comportamento profissional de parte da mídia se encontra contido 
dentro de uma crítica mais abrangente, dirigida a determinados setores 
da sociedade que têm, no cenário político contemporâneo, exercido 
influência perniciosa em nosso país. Assim, temos uma clara distinção, que 
pode ser concebida através da noção de nós x outros. De um lado, a autora 
elabora a imagem de uma reunião de agentes políticos e sociais que, 
organizados numa espécie de conluio antidemocrático, agem contra os 
interesses majoritários da população. Do outro lado dessa arena, a autora 
constrói uma identidade de grupo (explicitada na conjugação em primeira 
pessoa do plural do verbo assistimos) que se distancia desse espetáculo 
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protagonizado por eles ao colocar-se na posição de observadores passivos 
da série de acontecimentos infelizes relatados no trecho 2.

Torna-se relevante voltar nossa atenção à forma como a autora 
aprecia o processo de votação da matéria do impeachment da presidenta 
Dilma Rousseff. Observamos um movimento de aumento de intensidade 
na gradação dessa apreciação negativa. A princípio, o processo já é 
qualificado pelo modificador ilegítimo. Em seguida, a autora faz uso de 
mais um elemento gradativo, deflagrando uma transformação negativa. 
O processo de impeachment, já marcado pela ilegitimidade, agora sofre 
uma segunda gradação, tornando-se um show de horror. Dessa forma, a 
apreciação negativa da autora desloca-se do campo da análise a partir de 
critérios de caráter técnico (legalidade e legitimidade) e aproxima-se de 
um juízo de valor estético marcado por uma metáfora gramatical (show de 
horror) cuja utilização visa inspirar desconforto no leitor do texto.

Por fim, a autora constrói seu último momento de julgamento 
expandindo o círculo de pertencimento do seu grupo (nós) a toda a 
população brasileira (ingroupness) ao afirmar que o comportamento dos 
participantes do show de horror é desrespeitoso a todo o povo brasileiro. 
Dessa forma, a escritora do texto 2 articula sua argumentação de forma 
a reforçar a legitimidade do grupo ao qual ela se afilia ao incluir o leitor 
nesse mesmo coletivo.

Análise do Engajamento na construção de identidades a partir da 
distinção nós e outros

Trecho 3

13

14

15

16

Pouco antes, os brucutus haviam cercado uma estrutura armada para o 

trabalho de jornalistas e fotógrafos, ameaçando derrubá-la, aos gritos 

de “mídia golpista”. Entrei no site da Fenaj — Federação Nacional dos 

Jornalistas — em busca de uma nota de repúdio. Nada!
Texto 1: VEjA [online], 13 maio 2016
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Uma mirada holística voltada ao texto 1 nos possibilita observar que 
o texto é baseado num padrão de contração dialógica, em que as vozes 
que embasaram a argumentação do autor se mantêm, na maior parte 
do texto, ocultas, e espaços para possíveis contrapontos e diferentes 
perspectivas são ceifados. No trecho 3, observamos um dos poucos 
momentos em que o autor permite a introdução da voz dos manifestantes 
(alvos de suas críticas ao longo texto). No entanto, tal abertura não é 
concedida sem antes tecer julgamentos depreciativos de alta gradação 
acerca desses indivíduos, qualificando-os como brucutus e atribuindo 
a eles comportamentos violentos. Ao trazer à tona seu interesse no 
posicionamento da Fenaj, o autor insinua para seus leitores que alguma 
comunicação por parte da Federação Nacional dos Jornalistas deveria 
ter sido emitida. No entanto, a nota de repúdio buscada pelo jornalista 
não foi encontrada, sendo substituída, no trecho em destaque, pelo item 
lexical “Nada”, acompanhado do sinal de exclamação como um sinal de 
acentuação afetiva acerca dessa palavra

Como pudemos observar, o texto 1 é marcado por uma postura 
argumentativa incisiva do autor, que, nessa ótica, concede poucos 
espaços para a heteroglossia e a reflexão em seu discurso. No texto 2, 
notamos uma construção argumentativa que se movimenta em sentido 
contrário. O discurso heteroglóssico é privilegiado pela autora, como 
podemos ver no trecho a seguir:

Trecho 4

16

17

18

19

20

21

Segundo Lilia Ferreira, estudante da Universidade Estadual de Alagoas e 

feminista, o deputado Ricardo Nezinho (PMDB) justifica a criação do projeto 

de lei alegando haver doutrinação ideológica por parte dos professores 

e livros didáticos, em suas palavras, “para fazer com que eles adotem 

padrões de julgamento e de conduta moral – especialmente moral sexual – 

incompatíveis com os que lhes são ensinados por seus pais ou responsáveis.”
Texto 2: Carta Capital [online], 11 maio 2016.
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No trecho 4, nos deparamos com um exemplo interessante de 
expansão dialógica: a autora cede espaço para veicular uma voz que traz 
a fala de um terceiro em seu discurso. Tal movimento argumentativo e 
heteroglóssico elaborado pela autora atua na construção da imagem de 
uma pessoa democrática e reflexiva, criando a impressão de seu texto 
ser uma compilação de diversas vozes antes de um veículo de promoção 
de ideias pessoais. Ambos os personagens cujas vozes são apresentadas 
no trecho 4 recebem qualificação avaliativa da jornalista, ajudando a 
delinear de forma mais candente as fronteiras em que se ancoram as 
afiliações político-ideológicas da autora. Dessa maneira, a voz privilegiada 
pertence a Lilia Ferreira, detentora de certas características que a 
inserem no mesmo grupo (ingroupness) ao qual a jornalista se alinha. 
Por outro lado, o segundo personagem apresentado no parágrafo em 
questão, cuja voz é distorcida a partir de sucessivos recortes, não goza 
da mesma legitimidade de Lilia. Ricardo é descrito como um operador da 
política afiliado a um partido conhecido por seu viés conservador, sendo, 
portanto, inserido discursivamente no grupo dos outros.

O texto 2 apresenta um discurso altamente heteroglóssico com o 
prestígio de diversas vozes ao longo da construção argumentativa da 
autora. Buscando analisar as razões pragmáticas das escolhas léxico-
gramaticais realizadas pela escritora, evidenciadas com a ajuda do 
ferramental teórico de que dispomos nessa pesquisa, observamos 
que a opção por um texto dialogicamente expandido é justificada pelo 
interesse da autora em relacionar elementos de tolerância e democracia 
ao seu próprio discurso. Ao criticar veementemente certos setores da 
sociedade brasileira por sua violência e aversão às diferenças, a jornalista 
busca expressar seu desprezo por esse posicionamento tirânico não 
apenas nas escolhas lexicais de seu texto, mas principalmente em sua 
própria estrutura. Dessa forma, a autora constrói uma identidade de 
jornalista que amplifica as diferentes vozes e clamores que ecoam dos 
movimentos sociais nas ruas.
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Imagens e identidades construídas: a distinção nós x outros e seu papel 
potencial na promoção do letramento crítico

Como explicado na introdução, a presente pesquisa encontra 
sua inspiração na efervescência política que inunda o quadro político 
brasileiro contemporâneo e na constatação da importância de municiar 
os alunos com elementos analíticos que lhes deem condições de observar 
criticamente posicionamentos políticos e ideológicos que permeiam 
qualquer texto, mesmo quando escondidos em meio a uma suposta 
neutralidade. Nesse sentido, a análise aqui apresentada buscou oferecer 
um exemplo a ser transposto da academia para a sala de aula.

A partir de um olhar investigativo acerca dos textos aqui 
destacados, evidenciou-se a forma como a manipulação dos 
julgamentos negativos e positivos, tanto em seu direcionamento 
quanto em sua gradação, foi articulada visando a construção de uma 
imagem de divisão da sociedade brasileira em grupos antagônicos a 
partir dos interesses de cada autor. Da mesma maneira, a dinâmica 
de expansão ou contração dialógica foi construída de forma a 
articular interesses que, em determinados momentos, demandavam 
construções identitárias de caráter mais democrático, portanto 
portadoras de discursos mais heteroglóssicos, enquanto, em outros 
contextos, legitimavam uma identidade mais militante, amparada por 
um texto, consequentemente, mais contraído dialogicamente.

Esses resultados, expostos acima, evidenciam a importância de 
articular os insumos analíticos apresentados nessa pesquisa com uma 
proposta de promoção de letramento crítico. Essa ideia encontra eco na 
colocação de Predebon (2015, p 38. , grifo meu), no momento em que 
a autora considera que “Promover propostas pedagógicas de natureza 
crítica [...] significa investigar com o mesmo rigor tanto os aspectos 
linguísticos e textuais que materializam os eventos comunicativos 
quanto a dinâmica contextual que gera os textos”. Ancorado nessa visão, 
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considero importante que a pesquisa acadêmica expanda seu raio de 
alcance e se insira também na sala de aula, no caso aqui apresentado, 
especificamente, no contexto de ensino de língua portuguesa. visando 
atender a essa perspectiva, proponho algumas sugestões de perguntas 
orientadas para a promoção do letramento crítico, tendo como base 
estrutural o modelo desenvolvido por Cervetti, Pardales e Damico (2001) 
e exposto abaixo:

Perguntas orientadas para a promoção do letramento crítico

• Como os significados são associados a determinado evento num texto?
• Como o texto busca fazer com que os leitores aceitem suas 

representações?
• Qual o objetivo do texto?
• Aos interesses de quem a disseminação desse texto serve? Aos interesses 

de quem esse texto não serve?
• Que visão de mundo é representada pelas ideias no texto? Que visão de 

mundo não o são?

Ancorado nas análises apresentadas, nos pressupostos teórico e 
ferramentais analíticos que embasaram a presente pesquisa, e guiado pelo 
modelo estrutural e metodológico exposto acima, proponho uma série de 
perguntas fomentadoras de reflexão discente. Articuladas às atividades 
pedagógicas construídas pelo docente, essas questões visam oferecer 
insumos de uma análise textual que entenda o texto na complexidade 
dialética de suas relações sociais, promovendo, dessa forma, um processo 
de letramento crítico. Essa proposta é apresentada abaixo:
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Sugestões de perguntas visando a promoção de letramento crítico, baseadas 
na Linguística Sistêmico-Funcional em diálogo com a noção de nós e outros

• É possível identificar julgamentos no texto? Que tipo de 
julgamentos podem ser encontrados? é possível identificar o(s) alvo(s) 
desse julgamento? O(A) autor(a) do texto expressa esses julgamentos de 
forma deliberada ou indireta? A quem poderia interessar a legitimação 
desses julgamentos? Por quê?

• Qual é postura dialógica do(a) autor(a) no texto? há espaço para 
discordância ou negociação por parte do(a) leitor(a) ao longo do texto? 
há algum momento sugestivo de reflexão no texto?

• É possível identificar a inserção de outras vozes no texto, além 
daquela atribuída ao(à) autor(a)? Que efeito a presença ou ausência de 
outras vozes produz no texto?

• Que identidades o(a) autor(a) constrói para si? Que elementos 
discursivos presentes no texto tornam essa construção notória?

• De que forma os elementos de julgamento participam do processo 
de construção identitária do(a) autor(a) no texto? De que forma a 
postura dialógica do(a) autor(a) em relação ao(à) possível leitor(a) exerce 
influência em seu processo de construção de suas identidades no texto?

Essas sugestões de perguntas reflexivas não visam oferecer ao 
professor uma fórmula ou receita pedagógica que deva ser aplicada 
a qualquer atividade e em qualquer contexto. Pelo contrário, essa 
percepção contrariaria a premissa de uma visão crítica. Acredito, 
inclusive, que essas questões (ou qualquer outro elemento a ser 
integrado à prática do professor) também devam ser continuamente 
criticadas acerca de sua relevância ou solidez teórica pelo docente em 
sua prática. O objetivo central desses questionamentos é contribuir para 
a promoção de um processo de letramento crítico, a partir da inclusão 
de uma perspectiva teórico-analítica baseada num ferramental que 
privilegia um entendimento de texto em sua relação dialética com os 
elementos sociais e políticos que lhe dão sustentação.
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Ensino do gênero textual Carta de solicitação na 
educação básica

Flávia Renata Figueira de Freitas (UFRRJ)

Introdução

Por viver numa sociedade grafocêntrica, o estudante necessita 
desenvolver habilidades que o permitam se expressar com maior clareza 
por meio do texto escrito, visto que em muitas práticas sociais a escrita é 
o meio pelo qual os indivíduos interagem.

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma sequência didática 
para o ensino da produção do gênero carta de solicitação na educação 
básica, com alunos do 6o ano do ensino fundamental de uma escola pública 
da rede municipal do Rio de Janeiro.

Optou-se por dividir este trabalho em duas partes: na primeira, 
dedicada à fundamentação teórica, tecemos algumas considerações 
acerca do ensino de escrita na educação básica. Inicialmente, 
apresentamos uma reflexão sobre o papel da escola no que envolve o 
ensino de língua materna no Brasil, destacando os objetivos previstos 
pelos PCN para as aulas de língua portuguesa e as ideias defendidas por 
Marcuschi (2008). Baseando-nos nas ideias de Matencio (1994), propomos 
possíveis caminhos para a realização de uma prática pedagógica mais 
eficiente para o desenvolvimento do educando. Explicitamos o conceito 
de texto, postulado por Koch e Elias (2012), e de que maneira os conteúdos 
vinculados à leitura, produção e análise de texto devem ser abordados 
em sala de aula. Apresentamos, ainda, a definição de gênero textual e de 
outros termos que estão relacionados ao ensino da produção textual, tais 
como tipos textuais, domínio discursivo e suporte.

Na segunda parte, apresentamos a metodologia aplicada neste 
trabalho, tendo como base as ideias de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004). 
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Inicialmente, descrevemos a sequência didática para o ensino do gênero 
carta de solicitação, elaborada para uma turma do 6o ano do ensino 
fundamental, e finalizamos essa seção com a análise das produções textuais 
realizadas durante o processo de intervenção didática.

Esperamos que este trabalho, baseado nos estudos sociointeracionistas 
da linguagem, possa suscitar reflexões acerca do ensino da escrita de 
gêneros textuais no ensino fundamental e possa servir, também, como 
fonte de pesquisa e subsídio para outros docentes que buscam uma 
prática pedagógica condizente com as tendências previstas nos PCN, a 
fim de viabilizar aos alunos a competência linguística necessária para uma 
inserção cada vez mais efetiva nas práticas sociais.

Fundamentação teórica

Ensino de língua materna: o que a escola pode oferecer aos alunos?

Para iniciar uma reflexão sobre o ensino da língua portuguesa, é preciso 
antes de tudo determinar o que se pretende ensinar. O questionamento 
sobre o objeto de estudo nas aulas de língua materna será ainda mais 
pertinente se aceitarmos o fato de que os indivíduos quando chegam 
à escola já conhecem sua própria língua e através dela se comunicam, 
interagem com seus semelhantes e ressignificam o mundo no qual vivem.

Diante desse fato, o que a escola pode então oferecer aos alunos? 
Como a capacidade de utilizar a língua já está constituída quando o aluno 
chega à escola, as atividades pedagógicas não precisam ensinar aquilo que 
os discentes já dominam, mas sim, a partir do conhecimento prévio de 
cada aluno, propiciar um desenvolvimento de suas habilidades para que, 
conhecendo outras variáveis, possam interagir nas mais diversas situações de 
uso social da linguagem. Nessa perspectiva, Marcuschi (2008, p. 55) postula 
que “a escola não ensina língua, mas usos da língua e formas corriqueiras de 
comunicação escrita e oral. Assim, o núcleo do trabalho será com a língua no 
contexto da compreensão, produção e análise textual”.
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Essa visão da língua em uso também encontra respaldo nos 
documentos oficiais que orientam as práticas pedagógicas no Brasil. 
Apesar de transcorridos dezoito anos da formulação dos PCN como 
instrumento de orientação da prática pedagógica, os altos índices de 
reprovação e evasão escolar permanecem, revelando que o ensino 
da língua portuguesa ainda tem falhado. Mesmo quando o indivíduo 
consegue concluir o ensino fundamental (doravante E.F.), constata-se, 
frequentemente, que, apesar de ter avançado nas etapas escolares, a 
grande maioria dos discentes não desenvolveu muitas das habilidades 
linguísticas previstas para esse ano de escolaridade.

De acordo com Matencio,

Uma possibilidade que beneficiaria a leitura na escola 
seria a diversificação de atividades em torno dos textos 
lidos, levando-se em conta o desenvolvimento do 
aluno em suas estratégias cognitivas e metacognitivas 
através da leitura, com o fim de que o aluno pudesse 
a partir daí reconstruir a informação mediante a 
utilização do conhecimento prévio e reestruturar 
o conhecimento prévio graças à nova informação. 
(MATENCIO, 1994, p. 39).

Em outras palavras, nas tarefas que envolvem o ensino da leitura e da 
escrita o professor deve propor atividades em que o aluno possa refletir, 
monitorar e regular a forma como o seu próprio aprendizado se constrói. 
Através das estratégias de monitoramento dos meios como se processa o 
aprendizado, o docente cria oportunidades para o aluno avançar na busca 
do desenvolvimento da competência comunicativa, ou seja, da “nossa 
aptidão para produzir e interpretar enunciados de maneira adequada 
às múltiplas situações da nossa existência” (MAINGUENEAU, 2004, p. 
41). Dessa forma, conhecendo a forma como cada indivíduo aprende, o 
professor pode rever também sua própria prática pedagógica a fim de 
alcançar melhores resultados no desenvolvimento do educando.
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Os gêneros textuais como objeto de ensino

Para que o desenvolvimento da competência comunicativa ocorra, 
não é viável pautar o ensino da língua portuguesa numa análise de estratos 
linguísticos descontextualizados. O estudo gramatical isolado desvinculado 
de uma situação de interação não proporciona aos alunos a aquisição das 
habilidades necessárias para que utilizem a língua como instrumento de 
interação. Para isso, a unidade básica do ensino só pode ser o texto. Mas o 
que entendemos como texto?

A definição de texto não é tarefa tão simples como se costuma supor. 
Será que qualquer conjunto de frases é capaz de constituir um texto? Ou 
ainda, uma única palavra pode ser considerada texto? O texto é constituído 
somente pelo signo linguístico? Apenas através da escrita somos capazes 
de constituir texto? Certamente é negativa a resposta a essas questões 
se compreendemos que o texto é um material observável que forma uma 
unidade de sentido. Desse modo, uma placa vermelha com a palavra “Pare”, 
instalada num cruzamento de trânsito, pode ser considerada um texto, 
visto que comunica uma mensagem clara, cujo sentido se constrói a partir 
do contexto no qual está inserida e do conhecimento compartilhado dos 
interlocutores. No caso das placas de trânsito, os sentidos se constroem a 
partir de uma associação entre o signo linguístico e outros elementos não 
verbais, como as cores.

Assim também, um conjunto de frases não forma por si só um texto, 
como podemos observar no excerto a seguir proposto por Marcuschi 
(2008, p. 107):

João vai à padaria. A padaria é feita de tijolos. Os tijolos são caríssimos. 
Também os mísseis são caríssimos. Os mísseis são lançados no espaço. 
Segundo a Teoria da Relatividade, o espaço é curvo. A geometria rimaniana 
dá conta desse fenômeno.
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Como é possível constatar no excerto acima, apesar de cada frase 
constituir um enunciado bem formado e de haver ainda uma relativa 
coesão entre elas, o conjunto não apresenta uma unidade de sentido, não 
podendo, portanto, ser considerado um texto.

Adotou-se, neste trabalho, a noção de texto apresentada por Koch e Elias 
(2012, p. 13): “O texto é um evento sociocomunicativo, que ganha existência 
dentro de um processo interacional.”. Sendo um evento sociocomunicativo, 
envolve, pois, a língua em uso, a serviço dos interlocutores para gerar 
sentidos, tecer relações comunicativas, seja através da oralidade ou da 
escrita, considerando, ainda, elementos extralinguísticos como as imagens 
que ajudam a constituir a unidade de sentido.

De acordo com os PCN (1998, p. 35), o texto deverá ser o ponto de 
partida e ponto de chegada em toda prática que envolve o ensino da 
língua materna. Assim, os conteúdos de língua portuguesa devem ser 
organizados em torno de dois eixos: o uso da língua oral e escrita, e a 
reflexão sobre a língua e a linguagem.

O trabalho desenvolvido na presente pesquisa está centrado no primeiro 
eixo indicado pelos PCN, visto que nosso principal objetivo é o ensino da 
produção do gênero carta de solicitação. Uma visão sociointeracionista 
prevê a escrita como uma atividade interativa de expressão: quem escreve 
expõe a alguém suas ideias, sentimentos, opiniões para que se estabeleça 
entre eles uma relação dialógica. Compreendida sob esse prisma, a escrita 
pressupõe algumas exigências: é preciso que quem escreva tenha em 
mente “o que dizer” e a “quem dizer”. Será a partir desses parâmetros que 
todo o processo comunicativo será organizado, pois, a partir da definição 
do seu interlocutor e dos objetivos que pretende atingir, aquele que 
escreve poderá alcançar êxito em sua tarefa.

Definido que o objeto de estudo nas aulas de língua portuguesa deve 
ser o texto, é importante ressaltarmos o conceito de gêneros textuais. De 
acordo com Marcuschi:
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Os gêneros textuais são os textos que encontramos 
em nossa vida diária e que apresentam padrões 
sociocomunicativos característicos definidos por 
composições funcionais, objetivos enunciativos e 
estilos concretamente realizados na integração de 
forças históricas, sociais, institucionais e técnicas. 
(2008, p. 155).

Para Bakhtin (2011, p. 261), “o emprego da língua efetua-se em forma 
de enunciados (orais ou escritos) concretos e únicos, proferidos pelos 
integrantes desse ou daquele campo da atividade humana”. Baseado 
nesse pressuposto bakhtiniano, Marcuschi (2008, p. 154) defende que “a 
comunicação verbal só é possível por algum gênero textual”. Assim sendo, 
não se pode pensar num ensino de língua que não tenha como base os 
gêneros textuais, que são produzidos pela sociedade da qual os alunos 
fazem parte.

A fim de se aprofundar um pouco mais a noção de gênero, é 
pertinente que se esclareça também o conceito de “tipo textual”, 
“domínio discursivo” e “suporte”, visto que essas terminologias serão 
abordadas ao longo deste trabalho.

Segundo Marcuschi (2008, p. 154-155), “O tipo textual designa uma 
espécie de construção teórica definida pela natureza de sua composição”. 
é formado por um conjunto limitado de categorias conhecidas, como 
narração, argumentação, exposição, descrição e injunção. Enquanto os 
tipos são limitados, “os gêneros são entidades empíricas em situações 
comunicativas e se expressão em designações diversas, constituindo em 
princípio listagens abertas”. Em outras palavras, é possível determinar 
o número de tipos textuais existentes na língua, ao passo que é inviável 
determinar a quantidade exata de gêneros textuais. Como estes existem 
para atender a uma demanda comunicativa, histórica e social, é possível 
que surjam novos gêneros para que se atenda a novas demandas, 
como aconteceu no decorrer da primeira década do século XXI com a 
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incorporação de gêneros como o e-mail1, o post das redes sociais (Twitter, 
Facebook), o chat, a videoconferência interativa, entre outros que circulam 
principalmente no meio virtual.

Em integração com os gêneros e tipos textuais está o domínio discursivo, 
que pode ser entendido como um conjunto de “práticas discursivas nas 
quais podemos identificar um conjunto de gêneros textuais [...] como rotinas 
comunicativas institucionalizadas e instauradoras de relações de poder” 
(MARCUSChI, 2008, p. 155). Essas instâncias discursivas podem ser identificadas 
como discurso religioso, discurso pedagógico, discurso jornalístico, discurso 
jurídico, etc. Cada um desses domínios discursivos abrange vários gêneros 
textuais que são marcados por traços comuns, considerando-se os aspectos 
formais, funcionais e de contexto de circulação.

Quando se trata de um estudo sistemático sobre os gêneros, outro 
ponto que requer atenção é o que diz respeito ao suporte. Essa é ainda 
uma discussão em andamento, que revela muitos equívocos quanto à 
determinação do que seria ou não um suporte e de qual sua relevância 
na construção dos gêneros. De acordo com Marcuschi (2008, p. 174), “o 
suporte de um gênero é um locus físico ou virtual com formato específico 
que serve de base ou ambiente de fixação do gênero materializado como 
texto”. Ou seja, o suporte é um lugar (físico ou virtual), com um formato 
específico que serve para apresentar o texto e torná-lo acessível para fins 
comunicativos. Como já vimos:

Todos os textos se realizam em algum gênero e todos 
os gêneros comportam uma ou mais sequências 
tipológicas e são produzidos em algum domínio 
discursivo que, por sua vez, se acha dentro de uma 
formação discursiva, sendo que os textos sempre se 
fixam em algum suporte pelo qual atingem a sociedade. 
(MARCUSChI, 2008, p. 176).

Assim, tomando como exemplo uma oração impressa no missal2, tem-
se como domínio discursivo o religioso: a oração constitui o gênero, que 
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por sua vez é formado predominantemente pela tipologia injuntiva, e o 
suporte seria o próprio missal.

Conforme postula Marcuschi (2008, p. 178), podemos identificar 
duas categorias de suportes textuais: os suportes convencionais, típicos 
ou característicos, produzidos para essa finalidade, e os suportes 
incidentais, aqueles que podem trazer textos, mas não são a priori 
destinados a esse fim.

Maingueneau apresenta o termo “mídium” para referir-se a suporte 
e afirma que “o mídium não é um simples meio, um instrumento para 
transportar uma mensagem estável: uma mudança importante do mídium 
modifica o conjunto de gênero de discurso” (MAINGUENEAU, 2004, p. 71). 
Em outras palavras, “os mídiuns são ao mesmo tempo modos de transporte 
e de fixação, mas interferem no discurso” (MARCUSChI, 2008, p. 174). Para 
ilustrar essa proposição, o autor apresenta o caso deste breve texto:

“Paulo, te amo, me ligue o mais rápido que puder. Te espero no fone 
55 44 33 22.”

A que gênero pertence esse texto? Se estiver escrito num pedaço de 
folha de papel deixado sobre a mesa, é um bilhete; se for passado pela 
secretária eletrônica, é um recado; se for enviado pelo correio, pode ser 
um telegrama. Apesar de o conteúdo ser o mesmo, o gênero nesse caso 
será determinado pelo suporte.

Portanto, todo ensino de produção textual deve considerar o gênero, 
as tipologias textuais, o domínio discursivo e o suporte. Essas peculiaridades 
do texto determinam as escolhas linguísticas a serem utilizadas para que 
o processo comunicativo seja realizado com eficácia. Afinal, como já 
defendemos anteriormente, este deve ser o objetivo central nas aulas 
de língua materna: desenvolver a competência comunicativa de todos os 
alunos. E somente um ensino pautado nos gêneros e situado em contextos 
reais da vida cotidiana conseguirá alcançar tal objetivo.
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Sequência didática: um caminho possível para o ensino de produção textual

A falta de proficiência na produção de textos escritos de alunos das séries 
finais do ensino fundamental é, de fato, um problema coletivo de enorme 
relevância no cenário atual das escolas brasileiras. Na busca de uma proposta de 
intervenção que minimize tal problemática, desenvolveu-se a presente pesquisa3  
contando com a cooperação e participação da professora-pesquisadora e 
dos alunos.

Com os alunos do 6o ano do ensino fundamental de uma escola da 
rede pública da cidade do Rio de Janeiro, foi desenvolvido inicialmente um 
projeto-piloto, no qual foi elaborada e aplicada uma sequência didática 
com o objetivo de produzir uma carta de solicitação.

Quando se opta por gêneros considerados exclusivamente escolares, 
os quais o aluno escreve tão somente para ser avaliado por seu professor, 
a essência da linguagem como processo comunicativo pode ser 
comprometida. De acordo com a teoria sociointeracionista, a linguagem é 
um instrumento de interação social, na qual os elementos envolvidos têm 
suas funções claras e definidas para atender a um propósito comunicativo. 
Ou seja, para que a comunicação se concretize é necessário que os 
indivíduos se reconheçam como parte do mesmo processo e através da 
interação construam sentidos por meio da linguagem.

Descrição das sequências didáticas

Para o desenvolvimento da sequência didática proposta nesta 
pesquisa, seguimos as orientações de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, 
p.83) que nos apresentam o seguinte esquema:
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A apresentação inicial tem como objetivo expor aos alunos o projeto 
de comunicação que se pretende realizar na produção final. é nessa 
etapa que os discentes constroem uma representação da situação de 
comunicação e da atividade de linguagem a ser executada. Ainda nessa 
fase, apresentamos as seguintes perguntas norteadoras:Qual gênero 
será abordado?

• A quem se dirige a produção?

• Com que finalidade a produção será feita?

• Que forma assumirá a produção?

• Quem participará da produção?

A produção inicial constituiu um momento importante do processo, 
visto que nele pôde ser verificado o conhecimento prévio dos alunos sobre 
o gênero abordado e ainda as dificuldades linguísticas que apresentavam 
para que pudéssemos planejar as atividades na etapa dos módulos.

Nos módulos, buscamos estratégias que minimizassem os problemas 
verificados na primeira produção, conforme nos indica Dolz, Noverraz e 
Schneuwly (2004, p. 88):

O movimento geral da sequência didática vai, portanto, 
do complexo para o simples: da produção inicial aos 
módulos, cada um trabalhando uma ou outra capacidade 
necessária ao domínio do gênero. No fim, o movimento 
leva novamente ao complexo: a produção final.

Com a finalidade de ensinar o gênero carta de solicitação para a turma 
do 6o ano, propusemos a seguinte sequência didática:
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Quadro 1: Esquema da sequência didática proposta para o ensino do 
gênero carta de solicitação

Apresentação inicial

Atividade Objetivos Estratégias Duração*
Motivação inicial Apresentar o 

gênero carta de 
solicitação através 
da reflexão 
sobre o uso e a 
relevância dessa 
modalidade 
textual

Roda de leitura com 
o livro Quando a 
escrava Esperança 
Garcia escreveu uma 
carta, da autora Sônia 
Rosa

2 tempos

Conhecendo o 
gênero carta de 
solicitação

Identificar as 
características 
estruturais do 
gênero carta 
de solicitação, 
bem como as 
adequações 
da linguagem 
ao propósito 
comunicativo

Análise de duas 
cartas: a escrita pela 
personagem “Escrava 
Garcia”; uma carta 
mais contemporânea 
escrita num contexto 
urbano

Construção do 
conceito de pronomes 
de tratamento e 
reflexão sobre seus 
usos

Registro no quadro 
e no caderno das 
características do 
gênero carta de 
solicitação

2 tempos

*Cada tempo de aula é de 50 minutos.
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Produção inicial

Atividade Objetivos Estratégias Duração

Produção de 
uma carta de 
solicitação

Produzir 
uma carta de 
solicitação

Apresentação do 
evento deflagrador 
aos alunos

Produção individual 
de uma carta 
de solicitação, 
observando as 
características do 
gênero listadas 
pela turma na aula 
anterior

2 tempos

Revisão inicial verificar se o 
texto produzido 
apresenta as 
características 
do gênero carta 
de solicitação 
e se atende 
ao propósito 
comunicativo

Retomada do quadro 
de estrutura da carta 
e análise, em duplas, 
das produções feitas 
pelos alunos, a fim de 
verificar as marcas do 
gênero e a adequação 
da linguagem ao 
contexto

2 tempos
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Módulo 1

Atividade Objetivos Estratégias Duração

Estudo 
sistematizado 
dos pronomes 
pessoais e de 
tratamento

Construir o 
conceito e utilizar 
adequadamente 
os pronomes 
pessoais e de 
tratamento

Retomada das cartas 
lidas na apresentação 
inicial e revisão dos 
pronomes utilizados 
naqueles contextos

Conceituação e 
apresentação de 
um quadro com 
pronomes pessoais e 
de tratamento

Proposição de 
outras situações 
comunicativas para 
identificação o 
uso adequado do 
pronome

4 tempos

Produção final
Atividade Objetivos Estratégias Duração

Refacção da 
produção

Aprimorar 
a produção 
textual inicial 
adequando-a às 
características 
do gênero, 
ao propósito 
comunicativo e à 
norma culta

Avaliação dos 
textos e verificação 
das adequações 
necessárias quanto 
às características do 
gênero, ao uso da 
linguagem escrita 
na norma culta, 
demais ajustes para 
se conferir ao texto 
coesão e coerência, 
bem como para se 
cumprir o propósito 
comunicativo

Refacção das 
produções

2 tempos
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Divulgação das 
produções

Divulgar as cartas 
de solicitação 
produzidas pelos 
alunos, levando-
os a perceber a 
aplicação social de 
suas produções

Entrega das cartas à 
direção

Culminância com 
leitura das cartas de 
solicitação e cartas-
resposta da direção

Fixação das cartas 
num mural no pátio 
da escola

2 tempos

Análise das produções

Quadro 2: Transcrição da carta de solicitação no 1 – versão inicial

Rio, 19/03/2015

Boa tarde diretora ângela Pereira fazer para melhorar a escola 
conserta o Baneiro, podia oumentar o muro, deixa o refetoro maior e 
oumenta o seretaria e eu achava que isso ia ageitar. Porque ia caber os 
alunos tireito.

Eu gostei muito dou palmas para diretora porque eu adorei essa 
escola ela tem professores.legas as professoras de português e de 
matemática com elas eu aprendi rapido com elas, e eu gostei muito por 
isso eu dou palmas para a diretora botou professores boms na escola.

da aluna: Barbiere   Parabéns!

para a diretora: ângela Pereira

Fonte: texto produzido por aluna do 6o ano
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Quadro 3: Transcrição da carta de solicitação no 1 – versão final

Rio de janeiro, 24 de março de 2015.

Diretora ângela Pereira

So uma aluna da sala 1605 e o meu nome e Barbiere que estuda nessa 
escola quem é você e como você e para elogiar a senhora que a escola era 
para tar um presente pra melhorar conserta o banheiro, podia aumentar 
o muro, deixa o refeitório maior e aumentar o ceretaria e eu achacho que 
isso iria melhorar. Porque caberiam os alunos direito.

Eu gostei muito, palmas para a diretora porque eu adorei essa 
escola ela tem professore. Muito legais as professoras de português e de 
matemática com elas eu tou aprenteno rápido, eu gostei muito por isso eu 
dou palmas para a diretora que botou professores bons na escola.

Desde já agradeço a atenção

Barbiere vitória

Fonte: texto produzido por aluna do 6o ano

Na versão final, a aluna Barbiere4 reestrutura a diagramação do 
texto, se aproximando mais do formato esperado para o gênero carta 
de solicitação. Logo na saudação inicial também é possível perceber 
um ajuste no modo como ela (a enunciadora) dirige-se à diretora (a 
enunciatária). Ao omitir a saudação “boa tarde”, a aluna considera em seu 
discurso que não se pode precisar o horário em que a mensagem será lida 
pela enunciatária, logo não há como iniciar com uma saudação que faça 
alusão a um momento específico do dia. Na despedida, nota-se também 
que houve na reescrita a utilização de uma expressão mais adequada ao 
gênero “desde já agradeço a atenção”. é possível que alguns desses ajustes 
tenham sido influenciados pela troca de experiência dos próprios alunos, 
que, ao lerem ou ouvirem os textos produzidos pelos colegas, perceberam 
a necessidade de alteração em suas próprias produções. No primeiro 
parágrafo, verifica-se uma melhora na introdução, visto que a aluna inicia 
seu texto se apresentando à sua interlocutora, estabelecendo, assim, 
as condições necessárias ao ato comunicativo. No entanto, ainda nesse 
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trecho é possível perceber a sua dificuldade de expressar com clareza a 
mensagem que deseja transmitir. O parágrafo é constituído por um único 
período em toda sua extensão. Quando a aluna usa o ponto final, o faz 
de maneira equivocada, interrompendo uma sequência argumentativa. 
No segundo parágrafo, esse equívoco se repete (“ [...] ela tem professore. 
Muito legais [...]”). Algumas palavras sinalizadas pela professora foram 
reescritas adequadamente (“banheiro”, “aumentar”, “direito”, “legais”, 
“bons”, por isso). Outras ainda apresentavam desvios mesmo após a 
intervenção da professora (“refeitorio” e “rapido”). Na versão final, 
novas palavras utilizadas pela aluna também revelavam dificuldades em 
relação à escrita convencionada pela norma-padrão, tais como “so” (sou), 
“elogia” (elogiar), “ceretaria” (secretaria), “achacho”(acho), “aprenteno” 
(aprendendo). A falta de progressão temática e circularidade ainda se 
mantiveram também nessa versão.

Considerações finais

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, o objetivo geral 
para o ensino da língua portuguesa no ensino fundamental é oferecer ao 
aluno condições para que “amplie o domínio ativo do discurso nas mais 
diversas situações comunicativas sobretudo nas instâncias públicas de uso 
da linguagem” (BRASIL, 1998, p. 32).

Em consonância com esse objetivo, a presente pesquisa buscou 
desenvolver atividades que envolvessem o ensino da escrita de gêneros 
textuais que, de fato, representam instâncias públicas. Com o ensino 
do gênero carta de solicitação, os alunos do 6o ano puderam refletir 
sobre os usos sociais da escrita e exercitar a capacidade de expor suas 
ideias e opiniões. A escolha do gênero e a proposta de produção textual 
apresentada à turma representavam uma situação de uso real da língua 
e consideravam, ainda, o contexto social no qual os alunos estavam 
inseridos, bem como o nível de maturidade desses.



sumário

143Materiais didáticos, gêneros textuais e experiências didáticas no ensino de língua portuguesa  |

Acreditamos que todos esses fatores contribuíram para os resultados 
alcançados e descritos neste trabalho. Durante todo o desenvolvimento 
da pesquisa, buscou-se ampliar a consciência de que a escrita é um 
processo que demanda as fases de preparação, escritura e reescritura dos 
textos. Sempre tendo em vista que o ato comunicativo tem como objetivo 
a interação, o aluno foi estimulado a refletir sobre as condições que 
envolviam a proposta de produção: o que dizer, a quem dizer e para que 
dizer. Afinal, “a escrita é um trabalho no qual o sujeito tem algo a dizer e o 
faz sempre em relação ao outro (o seu interlocutor/leitor) com um certo 
propósito” (KOCh; ELIAS, 2012, p. 36). O fato de as produções finais dos 
alunos revelarem progressos em relação às produções iniciais indica que 
a tomada de consciência da natureza processual do ato de escrever pode 
contribuir significativamente para a melhoria da qualidade dos textos 
produzidos pelos discentes na educação básica.

A partir da pesquisa desenvolvida, concluímos que é necessário que 
o professor de língua materna tenha plena consciência de seu papel como 
mediador da aprendizagem e possa, através de atividades bem planejadas, 
oferecer aos alunos a oportunidade de manipular a própria língua, fazendo-
os perceber que é através dela que suas “vozes” serão ouvidas, suas ideias 
podem ser defendidas ou contestadas, e que somente assim poderão 
estar inseridos efetivamente no mundo da escrita, o que os possibilitará 
uma atuação mais efetiva nas práticas sociais.
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(Endnotes)
1  A definição de e-mail como gênero é bastante controversa. Marcuschi considera 
duas acepções: na função de correio eletrônico, o e-mail é um serviço que transporta os 
mais variados gêneros. Mas como observa Juliana de Assis (2002), citada por Marcuschi, o 
mais comum é o e-mail ser enquadrado como um gênero da área epistolar. (MARCUSChI, 
2008, p. 185- 186)
2  Pequeno livro com as orações principais da missa e com outras rezas importantes 
para o católico, que este leva consigo para acompanhar aquela cerimônia litúrgica.
3  Este artigo é parte integrante de um projeto de dissertação desenvolvido durante 
o curso de mestrado profissional (PROFLETRAS) vinculado à Universidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro (UFRRJ), tendo sido a pesquisa financiada pela CAPES.
4  Optou-se por usar pseudônimos nas cartas produzidas pelos alunos, a fim de se 
manter o anonimato dos participantes.
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O ENSINO DA ESCRITA: ATORES, PROBLEMAS E SUGESTÕES
Gisele Gomes Guedes (UFRRJ)

Introdução

Numa sociedade grafocêntrica, torna-se importante o ensino da 
escrita, visto que o indivíduo que não domina essa competência sofre 
preconceito e exclusão. A escola tem papel fundamental na integração dos 
alunos à cultura do escrito, no intuito de torná-los participantes plenos da 
comunidade de escritores. Para tanto, os PCN consideram que

[...] a escola deverá organizar um conjunto de atividades 
que, progressivamente, possibilite ao aluno utilizar a 
linguagem [...] na leitura e produção de textos escritos de 
modo a atender múltiplas demandas sociais, responder 
a diferentes propósitos comunicativos e expressivos, 
e considerar as diferentes condições de produção do 
discurso [...] (BRASIL,1998, p. 32).

No entanto, é evidente a dificuldade que nossos alunos, sejam 
eles do ensino fundamental ou do ensino médio, encontram no ato de 
escrever. Inúmeras são as razões: dificuldade de estruturação de um 
texto, temas desinteressantes, atividades puramente metalinguísticas, 
finalidade puramente avaliativa, entre outras.

No que concerne ao ensino público brasileiro, alguns fatores 
contribuem para a dificuldade do ensino da escrita: escolas em condições 
físicas precárias, alunos sem condições básicas de saúde, alimentação 
e desenvolvimento para o aprendizado, sistema de ensino repressor da 
criatividade e da iniciativa tanto dos estudantes quanto dos professores, 
currículos inadequados às necessidades dos alunos, e alguns professores 
que, talvez devido a uma carga exaustiva de trabalho, não conseguem 
tempo suficiente para se preparar e se atualizar.

Este trabalho tem por objetivo apresentar uma proposta de produção 
textual com base no gênero limerique, desenvolvida com alunos do 6o ano 
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de uma escola pública da cidade do Rio de Janeiro, a fim de contribuir para 
o trabalho de ensino de escrita e de refletir o papel dessa competência na 
escola. Além disso, este artigo pretende mostrar a importância do ensino 
da escrita, as dificuldades enfrentadas pelos docentes e discentes durante o 
processo de aquisição das habilidades necessárias para o desenvolvimento 
bem como o aprimoramento dessa competência, e a perspectiva que cada 
um dos sujeitos envolvidos tem sobre ela.

Algumas dificuldades no ensino da escrita

A produção textual é considerada pelos professores como uma 
atividade escolar desgastante, entretanto é fundamental para a formação 
dos discentes que não se mostram muito interessados em escrever. A 
prática tradicional faz com que o aluno escreva somente para o professor, 
o único leitor e também o avaliador, que corrigirá o texto e lhe atribuirá 
uma nota. O professor, consequentemente, fica frustrado ao verificar que 
os textos apresentados estão mal redigidos e que suas sugestões foram 
ignoradas, percebendo que o aluno descarta o texto sem nem mesmo 
relê-lo. Assim sendo, segundo Geraldi (2012, p. 65), “a produção de textos 
foge totalmente ao sentido de uso da língua”.

Logo, um passo importante para a melhoria do ensino da escrita foi a 
alteração do termo “redação” para “produção textual”, em que o vocábulo 
“produção” já inclui a ideia de criação, de construção, carregando assim 
um significado mais positivo e mais associado à ideia de processo, que, 
de fato, é como a escrita deve ser encarada; enquanto o termo “textual” 
realça a ideia de que o texto é a unidade de ensino da qual se parte e para 
a qual se destina.

Mostrar a ideia da escrita como processo aos alunos é importante para 
que possam compreender que ela pode suscitar algumas atitudes como 
reflexão, rascunho, revisão, troca de ideias. Segundo Passarelli (2012, p. 
43), trabalhar a escrita sob tal ótica exige do professor uma capacidade 
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de ajudar seu aluno a utilizar, criar ou adaptar as estratégias efetivas de 
criação textual.

As atividades puramente metalinguísticas, que só contribuem para 
a “limpeza” daquilo que se detecta na superfície do texto, precisam ser 
postergadas nas aulas de produção textual. Ao se trabalhar a gramática 
pela gramática, percebem-se a intimidação que isso causa no aluno e o 
afastamento dele da leitura e da escrita, o que faz com que ele não consiga 
perceber a língua em uso.

A escrita de textos ainda é ensinada com base nos métodos tradicionais, 
ou seja, por meio de modelos de um determinado tipo de texto, pede-se 
que o aluno o reproduza. Apesar de os livros didáticos trabalharem com 
gêneros diversos, a escola ainda está apoiada na tradição de reproduzir 
somente as três tipologias textuais: narração, descrição e dissertação. O 
aluno passa, em média, doze anos dentro da escola reproduzindo em sua 
produção escrita tais tipologias, sendo avaliado somente pela reprodução 
exata das características de cada um desses tipos. visto que nenhum 
texto é puro, a escola não deve, portanto, se restringir ao estudo das 
características desses tipos de texto. Muitas vezes a narração, descrição 
e dissertação não se encontram sozinhas em um texto único. Percebe-se 
que o trabalho com um gênero pertencente à outra tipologia é raro ou é 
realizado quando parte de um grande projeto da instituição escolar. Logo, 
torna-se importante trabalhar a partir de gêneros textuais, visto que esses 
possibilitam o desenvolvimento da competência comunicativa dos alunos, 
e, para isto, os textos orais e escritos devem ser usados como objetos de 
estudo. Os gêneros se configuram como meios de articulação entre as 
práticas sociais e atividades como a produção de textos, ajudando assim 
no domínio da escrita.

Segundo Passarelli (2012), os alunos demonstram dificuldades quanto 
à escrita de textos porque possuem o tal chamado medo do papel em 
branco. Ela acrescenta que isso ocorre pela falta de repertório para 
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desenvolver o tema a ser escrito e pela falta de domínio dos procedimentos 
do processo de escrita. Isto é, o aluno não sabe sobre o que escrever nem 
como escrever.

Outro problema que se tem visto atualmente é que os alunos não têm 
se mostrado capazes de transferir conhecimentos para além da escola. O 
aluno, então, passa a questionar a importância daquilo que aprende na 
escola, pois não consegue vislumbrar um sentido social mais amplo. Como 
os jovens não percebem uma relação desse ensino com as necessidades 
práticas de sua vida, não compreendem a importância de aprender e/ou 
aprimorar o ato de escrever (PASSARELLI, 2012).

A escrita é antes de tudo um objeto social, portanto é necessária 
uma reflexão sobre a relevância dessa competência em nossas vidas, o 
que mostrará as duas funções predominantes: comunicativa (a finalidade 
da escrita em diferentes situações) e informativa (a informação a ser 
transmitida). Tal reflexão proporcionará a abertura de um espaço 
diferenciado para o ensino de produção textual.

Além disso, segundo Lerner (2002, p. 18), é essencial que a escola se 
torne um lugar onde a leitura e a escrita sejam práticas vivas e vitais, onde 
tais competências sejam ferramentas poderosas que permitam repensar 
o mundo e reorganizar o próprio pensamento, onde a interpretação e a 
produção de textos sejam um direito a ser exercido e uma responsabilidade 
a ser assumida.

Autores e papéis

Como já apontado na seção anterior, alguns problemas já foram 
identificados e algumas atitudes já foram tomadas para solucioná-los, 
viabilizando, assim, o ensino de escrita na escola; no entanto, por que o 
aluno ainda não gosta de escrever?

Em vez de propiciar um espaço para experiências 
pessoais, as atividades escritas correspondem a episódios 
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de reprodução que priorizam exercícios gramaticais ou 
registram o conteúdo previsto pela escola. Esse tipo de 
atividade de produção de textos dá conta tão somente, 
de uma solicitação do professor, e constitui-se como mais 
enfadonha tarefa escolar. (PASSARELLI, 2012, p. 59).

Dois fatores podem explicar a resistência à escrita: a) o tema 
proposto está distante da realidade dos alunos; b) a ausência do lúdico 
em sala de aula. Na luta contra essa resistência, o papel do professor 
é fundamental. Surge, então, a importância de se ter um professor-
facilitador no ensino de produção textual, pois tal profissional levará 
em consideração as experiências e as recordações de seus alunos e os 
encorajará no reconhecimento de que vale a pena escrever sobre tais 
coisas e ainda os auxiliará a selecionar os temas, o gênero textual e o 
público-alvo de tais produções.

Um professor-facilitador, ao retomar o lúdico para o ensino de 
produção textual, tornará essa atividade mais prazerosa e interessante 
para os alunos. O lúdico deve ser cogitado como um agente socializador. 
Um professor-facilitador é ser alguém que possa acolher seus alunos na 
sua individualidade.

Além de facilitador, o docente deve desempenhar mais dois papéis 
importantes: aprendiz e mediador. Aprendiz, pois o professor precisa 
estar sempre se atualizando e aprendendo, isto é, sua formação deve ser 
contínua. Ele deve acreditar que nunca estará pronto, que sempre há o 
que se aprender.

No intuito de desempenhar o papel de um bom mediador, o professor 
deve estabelecer uma relação prazerosa com a leitura e a escrita, pois 
somente dessa maneira ele conseguirá transmitir o valor que a língua tem. 
Ademais, ser um professor-mediador é um papel essencial no processo de 
ensino-aprendizagem, pois é necessário traçar, com os alunos e não para 
eles, um projeto com objetivos definidos.
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O objetivo docente sempre deve ser despertar o interesse do aluno, 
que pode se manifestar através das atividades e/ou das curiosidades 
espontâneas do sujeito. Quanto à escrita, a motivação ocorreria ao 
propiciar uma situação real de comunicação, escolhendo situações e 
temas que despertem o interesse dos aprendizes.

Despertar o interesse dos alunos para a escrita talvez seja o maior 
desafio de todos os tempos. Como a escrita, para os jovens, é somente um 
instrumento de avaliação, eles não demonstram vontade de fazê-la, visto 
que o seu texto não será lido nem compreendido; muitas vezes ele será 
avaliado somente quanto a alguns critérios estabelecidos de acordo com 
o uso da norma-padrão. Ora, todos os produtores de texto esperam uma 
resposta ao que produziram. O escritor, adaptando as palavras de Bakhtin 
(2011, p. 301), “espera uma ativa compreensão responsiva”.

Portanto, o aluno, ao entregar seu texto, espera algum tipo de 
retorno que permita uma dialogia; entretanto, muitas vezes o que ele 
recebe é o silêncio. Logo, o aprendiz cristaliza a ideia de que escreve 
não para ser lido, mas somente para ser corrigido. Assim sendo, mostra-
se importante que o aluno seja reconhecido como um sujeito-autor. 
Mas quem seria esse sujeito? Geraldi (2002, p. 20) aponta que o sujeito 
“ao mesmo tempo em que repete atos e gestos, constrói novos atos e 
gestos, num movimento histórico no qual repetição e criação andam 
sempre juntas”.

Além disso, um passo importante em direção à concepção de aluno 
como sujeito-autor foi a aprendizagem centrada no aluno, em vez de no 
professor, visto antes como único possuidor do conhecimento. À medida 
que a interação entre os alunos e o professor é valorizada, o aluno passa 
a ter oportunidades para o desenvolvimento da sua individualidade. 
Logo, é necessário que os docentes reconheçam o aluno, nas aulas de 
produção textual, como um sujeito-autor, isto é, alguém que tem o 
que dizer, que assume os seus discursos e que os confronta com outros 
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discursos circundantes, bem como alguém que escreve para ser lido e 
compreendido e que espera uma resposta àquilo que foi produzido.

A produção de textos como uma prática sistematizada

Produzir textos escritos requer mais do que talento ou dom; é ter o 
conhecimento sobre o processo, e para tal é preciso prática. Entretanto, 
como o ensino de produção textual nas escolas é assistemático e 
improvisado, logo se torna importante a sistematização dessa prática. 
Dessa forma, é possível ao professor ministrar instrução específica e 
tornar evidente para o aluno que, para melhorar seu texto, são necessárias 
algumas etapas: planejamento, rascunho, revisão e edição.

O planejamento opera com a seleção de informações e organização 
de ideias. Durante essa etapa é feita a coleta de dados. Em seguida, é feita 
a organização, quando algumas ideias são eliminadas ou acrescentadas. 
O rascunho equivale à primeira versão do texto, momento em que essas 
ideias vão para o papel, com atenção à organização dos parágrafos, de 
acordo com alguns critérios estabelecidos. A revisão se dá quando alguns 
episódios de reescrita são iniciados, e é nessa etapa que a resistência dos 
alunos mais aparece. A intenção, nesse momento, é verificar se o que foi 
escrito está expresso de modo organizado, claro e coerente. A edição é a 
última fase, ou seja, é a passagem do texto para sua versão final. Nesse 
momento, o professor deverá indicar o destino dessa produção.

A partir daí, os alunos passam a refletir sobre o seu trabalho 
enquanto o realizam. Surge, então, o estabelecimento do diálogo entre 
professor-aluno no processo de produção textual, pois os alunos podem 
conversar com o professor, fazer perguntas sobre seus temas e até pedir 
que o docente efetue uma leitura do que foi escrito, passando assim a 
ser encarado como um correvisor. Ademais, é nessa alternância entre 
as ações de escrita/leitura/reescrita que o aluno vai se apropriando dos 
mecanismos linguísticos, fazendo escolhas e tomando decisões para 
expressar suas ideias.
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Produzir um texto na escola é, pois, realizar uma 
atividade de elaboração que se apura nas situações 
interlocutivas criadas em sala de aula; é um trabalho de 
reflexão individual e coletiva e não um ato mecânico, 
espontaneísta ou meramente reprodutivo. (GERALDI, 
2002, p. 45).

Ao partir do pressuposto de que uma prática sistematizada para o 
ensino de escrita é fundamental, um planejamento de ações conforme 
o conceito de sequência didática elaborado por Schneuwly e Dolz (2004) 
torna-se imprescindível. De acordo com os autores, uma sequência 
didática é “um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira 
sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito” (SChNEUWLY; 
DOLz, 2004, p. 82).

Uma sequência didática tem como objetivo principal ajudar o aluno a 
dominar melhor um gênero, permitindo que ele possa adequar a sua escrita 
a uma determinada situação comunicativa. Esse procedimento é dividido 
em quatro fases: apresentação da situação (conhecimento do projeto 
comunicativo e dos seus objetivos), a primeira produção (reguladora para 
a preparação dos módulos), os módulos (treinamento da produção para 
capacitar os alunos para a etapa seguinte) e a produção final (versão final 
do texto). é importante salientar que os módulos ou oficinas não possuem 
quantidade definida e devem dar conta dos problemas verificados ao 
longo do processo.

Além de uma prática sistematizada, é preciso, sobretudo, ter em 
mente que só se aprende a escrever escrevendo, isto é, o aluno precisa ser 
sempre exposto a situações de escritura de textos. Silva e Silva estabelecem 
três condições básicas, que resumem toda a discussão realizada nesse 
capítulo, para formar escritores competentes:

Formar escritores competentes supõe uma prática 
continuada de produção de textos na sala de aula, 
situações de produção de uma grande variedade de 
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textos e uma aproximação das condições de produção 
às circunstâncias nas quais se produzem esses textos. 
(2013, p. 86).

Sugestões de atividades

Abaixo são sugeridas algumas práticas de produção de textos no 
ensino fundamental, levando em consideração os gêneros textuais e 
propósitos comunicativos:

a. Produzir literatura:

• Criação de limeriques;

• Criação de acrósticos;

• Criação de histórias a partir de fotos de jornais ou revistas, fornecidas 
pelo professor ou trazidas pelos próprios alunos;

• Relato de um evento ocorrido no próprio bairro dos alunos.

b. Reivindicar e/ou formar opinião:

• Elaboração de cartas do leitor ou cartas de reclamação.

c. Trocar mensagens com outras pessoas:

• Escrita de cartas pessoais para serem enviadas a colegas de outras 
turmas, a funcionários e professores da escola, aos familiares, a alunos de 
outra escola.

d. Trabalhar com textos midiáticos:

• Produção de notícias a partir de fotos de jornais ou revistas, 
fornecidas pelo professor ou trazidas pelos próprios alunos;

• Elaboração de propagandas para produtos sugeridos.

e. Resolver problemas práticos:

• Criação de regras para jogos, para condutas em sala de aula ou na escola.
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vale frisar que dar um destino às produções escritas dos alunos 
é necessário para se distanciar do caráter artificial dado às produções 
escolares. Portanto, ao se trabalhar com alguma das propostas sugeridas 
acima, o professor deve considerar qual será o destino de tais trabalhos. 
Sugerem-se algumas propostas de encaminhamentos das tarefas 
realizadas pelos alunos, tais como: exposições dos trabalhos no ambiente 
escolar, para que outros alunos possam ler esse material; eventos na 
escola em que os textos produzidos possam ser lidos e outros professores, 
funcionários ou até mesmo a comunidade escolar possam assistir a tal 
leitura; criação de um jornal-mural; envio e/ou entrega das cartas pessoais 
para os destinatários; produção de um livrinho com as histórias criadas 
pelos alunos, entre outras.

O trabalho com limeriques

Como foi possível verificar, as práticas de produção textual no 
ensino fundamental devem levar em consideração os gêneros textuais e 
os propósitos comunicativos. Ao trabalhar com limeriques, o propósito 
comunicativo pretendido é a produção de literatura.

O gênero textual limerique surgiu na literatura de língua inglesa, no 
século XIX, e ganhou fama com Edward Lear. No Brasil, ganhou destaque 
com Tatiana Belinky. Esse gênero configura-se num poema de cinco versos, 
com esquema regular de rimas (AABBA), em que uma pequena história 
nonsense é narrada, portanto assume um caráter divertido por apresentar 
situações que podem ser absurdas. O limerique pode revelar outras 
características: apresentação do personagem principal, o protagonista; 
breves episódios envolvendo o protagonista são contados, e a ideia de 
que esse protagonista é único e/ou fora do comum pode ser reforçada 
(FIGUEIREDO; BALThASAR; GOULART, 2012).

A atividade foi realizada com alunos do 6o ano de uma escola pública 
do bairro de Cosmos, localizado no município do Rio de Janeiro, no ano 
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de 2015. Nesse ano, a escola estabeleceu como tema de um projeto o 
aniversário de 450 anos da cidade. Tal projeto envolveria todas as turmas, 
e os professores de diversas disciplinas deveriam criar atividades que 
adequassem o tema a elas. Como docente de Língua Portuguesa, decidi 
criar uma atividade que levasse em consideração o uso da disciplina que 
leciono e também o trabalho com algum gênero, visto que todo o trabalho 
com a língua deve ser realizado com base nos gêneros textuais. Assim 
sendo, foi estipulado que os alunos deveriam escrever um limerique de 
acordo com uma foto sobre a cidade do Rio de Janeiro.

Para o aporte metodológico, o trabalho foi dividido em algumas aulas 
que tratavam de algumas etapas realizadas pelos alunos com a ajuda da 
professora. A seguir, será efetuada a descrição de tais etapas.

A professora solicitou, previamente, que os alunos pesquisassem fotos 
de acontecimentos ou lugares do Rio de Janeiro e as trouxessem para a 
aula seguinte. Como nem todos os alunos trouxeram fotos, a professora já 
havia reservado algumas e as distribuiu entre esses alunos.

Na primeira aula sobre o gênero limerique, foi explicado aos alunos 
que eles aprenderiam um novo gênero textual e que posteriormente eles 
o produziriam para a exposição na culminância do projeto da escola. Em 
seguida, foram explicados o conceito e as características do gênero por 
meio da leitura de um limerique.

Na segunda aula, a turma foi dividida em duplas, e a professora pediu 
que cada uma, com base na foto que tinham em seu poder, criasse um 
limerique. A terceira aula destinou-se à revisão, aos ajustes e à reescrita 
do texto. Na última aula dessa sequência didática, os alunos escreveram a 
versão final do texto numa folha específica para a exposição.

No dia estipulado para a culminância do projeto, os textos que mais se 
adequaram foram selecionados para compor um painel juntamente com 
um mosaico com as fotos trabalhadas.



sumário

156Materiais didáticos, gêneros textuais e experiências didáticas no ensino de língua portuguesa  |

Abaixo, seguem algumas das produções realizadas pelos alunos:

1- Limerique criado a partir de uma foto com um carro de polícia 
numa comunidade da cidade.

Pessoas mortas nas favelas,
Nos becos e nas vielas.

Policiais correndo para todos os lados,
os moradores ficando assustados,

e os tiros indo para cima delas.
(S. & J)

2- Limerique criado a partir de uma foto do Rock in Rio.

O Rock in Rio é muito legal,
mas não é nada normal;
tem tatuagem estranha,
de caveira e de aranha,

e o baterista é paranormal!
(L.E. & E.L.)

3- Limerique criado a partir de uma foto da Biblioteca Nacional.

Biblioteca grandona,
só tinha estante cafona.
Os livros eram pesados,

deixavam seus bolsos furados,
mas a dona era gatona.

(W&T)

4- Limerique criado a partir da foto de um prédio que explodiu num 
bairro da cidade.

O prédio explodiu e ninguém viu.
A casa caiu e o carro sumiu.
As pessoas se assustaram,
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os bombeiros acionaram;
e o carioca, tristeza sentiu.

(R.)

5- Limerique criado a partir de uma foto do Cristo Redentor.

O Rio é maravilhoso o ano inteiro,

fazendo samba com o pandeiro.

O Cristo Redentor, o mais bonito que você pensou,

de todos, suspiros arrancou;

E na cidade, o carioca é guerreiro.

(v.G.)

6- Limerique criado a partir da foto de um empreendimento imobiliário 
chamado Península.

A península tem seu encanto:

o branco dos prédios e o verde no canto.

Só mora aqui quem tem boas condições.

Para mim, não dá! Só tenho boas canções.

O lindo paraíso só posso olhar; ô vida de pranto!

(L.G)

Nota-se que os alunos tiveram o cuidado com o tamanho dos versos, 
pois esses não apresentam muitas diferenças quanto a esse quesito; o que 
ajuda no ritmo da leitura.

é importante também ressaltar que, embora escritos de forma 
humorística e irônica, percebe-se que há em algumas das produções um 
tom de crítica embutido. Isso mostra que os alunos estão cientes dos 
problemas que ocorrem em sua cidade e das características dos cidadãos 
que nela vivem, e que eles têm o que dizer sobre isso, apenas necessitam 
de um estímulo para que isso aconteça.
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Considerações finais

O domínio da escrita é responsável pelo status de poder conferido aos 
indivíduos que formam a sociedade grafocêntrica em que vivemos.

A tríade escola/professor/aluno tem papéis importantes e específicos 
a serem desempenhados no que concerne ao ensino da escrita. Ciente das 
dificuldades que os alunos apresentam, cabe ao professor oferecer práticas 
que possam desenvolver nos alunos o interesse por essa competência. 
Além disso, a escola precisa providenciar momentos em que o aluno possa 
se expressar através da linguagem na modalidade escrita.

A escrita precisa ser encarada pelos alunos como um processo, a fim 
de minimizar a resistência a essa competência e, assim, ser desenvolvida 
e aprimorada de forma eficiente. Ademais, o aluno precisa se reconhecer 
como um sujeito dono do seu dizer e, por fim, dono do seu texto.

é possível concluir que o gênero textual limerique se revela como um 
ótimo recurso para trabalhar com alunos, principalmente de séries iniciais 
do segundo segmento do ensino fundamental. Por valorizar a criatividade, 
devido ao seu caráter lúdico, ajudar a fixar noções de consciência 
fonológica (rimas) e associar a sua escrita a uma imagem, ele permite ao 
aluno articular conhecimentos prévios e minimizar o medo do papel em 
branco, fazendo-o perceber que tem algo a dizer.
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Iniciação Científica Júnior: um caminho para o 
letramento acadêmico na educação básica

Jéssica do Nascimento Rodrigues (Colégio Pedro II)

Introdução

O ensino do ler-escrever voltado para o universo acadêmico é, de 
fato, um desafio, sobretudo quando restrito à universidade. Após concluir 
a educação básica, o aluno, tendo prestado o vestibular, ingressa no 
ensino superior, em qualquer que seja o curso, sem nunca ter estudado 
textos acadêmicos. Nesse contexto, professores se queixam de que os 
alunos “não sabem escrever”, culpando, por consequência, a educação 
básica; e os alunos se queixam de “não saberem escrever” tais textos, 
embora isto lhes seja cobrado. Esse paradoxo abarca as lacunas deixadas 
no processo de letramento acadêmico brasileiro, o qual tem sido muito 
pouco investigado, diferente do que ocorre em países do Reino Unido e 
nos Estados Unidos, por exemplo. Se se entende letramento como um 
continuum de letramentos outros, como inserção nas práticas sociais 
de leitura e escrita de um determinado contexto social, defende-se, 
neste texto, que o letramento acadêmico em sentido estrito não precisa 
ser postergado para o ensino superior. é necessário, sim, um trabalho 
propedêutico e regular com textos orais e escritos típicos do ambiente 
universitário, até porque texto não é produto, e sim processo, que mobiliza 
regras formais e funcionais.

Com base na problemática apresentada, desenhou-se o projeto de 
Iniciação Científica Júnior “A argumentação nas modalidades oral e escrita: 
por uma educação crítica”, cujo objetivo foi o de levar estudantes do 
ensino médio a pesquisar, analisar, debater, refletir e escrever sobre temas 
atuais, de modo crítico, com foco na argumentação e com apoio em textos 
acadêmicos. No Colégio Pedro II, instituição federal de educação básica 
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localizada no município do Rio de Janeiro, desenvolvem-se muitos projetos 
no contraturno, em paralelo às aulas regulares. No ano de 2015, a equipe 
de Português e Literaturas da Língua Portuguesa do campus Realengo II1, 
composta predominantemente por professores que trabalham em regime 
de Dedicação Exclusiva, organizou um projeto para cada série procurando 
atender a demandas identificadas nos anos anteriores. Como no início 
de 2015 a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura 
(PROPGPEC) do Colégio Pedro II publicou a chamada interna no 02/2015, 
de apoio a projetos de pesquisa de Iniciação Científica Júnior, a professora-
pesquisadora decidiu submeter o referido projeto voltado para práticas 
de produção textual oral e escrita que abarcassem alunos da 1a série do 
ensino médio e os incentivasse a envolver-se com uma prática ainda não 
tão presente na educação básica: a escrita e a leitura de textos acadêmicos. 
Na referida chamada interna, formularam-se os seguintes objetivos:

1.1. Apoiar a realização de projetos de Iniciação Científica 
Júnior promovidos pelos Departamentos Pedagógicos do 
Colégio Pedro II concedendo bolsas aos alunos; 

1.2. Propiciar à Instituição um instrumento de formulação 
de política de pesquisa para a Iniciação Científica Júnior 
na Educação Básica; 

1.3. Despertar vocações científicas e tecnológicas e 
incentivar talentos potenciais para o desenvolvimento 
científico e tecnológico do país; 

1.4. Ampliar as oportunidades de aprendizagem para o 
aluno da Educação Básica mediante sua introdução no 
mundo da pesquisa científica. (BRASIL, 2015, p. 1).

Então, uniram-se os trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de Estudos em 
Ensino de Português e Literaturas (Geepol), do Departamento de Português 
e Literaturas do campus Realengo II, do qual a professora-pesquisadora 
participa, a essa chamada interna e às necessidades apresentadas pelos 
alunos, muito incipientes no mundo da leitura e da escrita acadêmica, 
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embora já conheçam alguns gêneros predominantemente argumentativos. 
Portanto, o objetivo deste artigo é o de relatar a experiência do projeto 
de Iniciação Científica Júnior, mesmo que sumariamente, como uma 
possibilidade de trabalhar a produção textual oral e escrita dentro da 
sequência dissertativo-argumentativa, e como iniciação mesmo a uma 
escrita de caráter acadêmico, quando a professora assume o papel de 
pesquisadora, orientadora e, claro, mediadora desse processo.

Referencial teórico

A questão da educação bancária, discutida inicialmente por Freire 
(2006), volta e meia reaparece nos debates relativos ao ensino. Por muito 
tempo, foi dominante o ensino-aprendizagem embasado na ideia de um 
professor detentor do saber e de um aluno (“sem luz”, para lembrar a 
origem do termo) que nada sabe, como um arquivo em que se inserem 
as informações julgadas relevantes, sem ao menos conhecer o contexto. 
hoje, em tese, é sabido que esse modelo é falido, entretanto, na prática, 
ainda podem ser constatados muitos exemplos desse tipo de relação.

No que toca o ensino de língua materna, segundo Rojo (2006), 
somente na década de 1990, e, segundo Soares (2004), somente na década 
de 1980, o letramento se tornou um novo desafio à escola em oposição ao 
modelo tradicional de alfabetização. Rojo (2006), em pesquisa realizada 
numa escola pública da cidade de São Paulo de 1999 a 2001, comprovou 
que, na maior parte do tempo, os professores transmitem e retransmitem 
conteúdos a seus alunos, o que, sem dúvida, não prepara ou pouco prepara 
esses indivíduos para a vivência das práticas sociais letradas para além dos 
muros da escola. Mais recentemente, Rodrigues (2014) constatou que, nas 
escolas municipais de Niterói (RJ) que atendem ao segundo segmento do 
ensino fundamental, o ensino da escrita ainda é reservado ao momento 
da produção de uma redação monológica, direcionada estritamente ao 
professor para sua conversão em nota. Em vez disso, o papel do professor 
deveria ser o de mediador, que, com base na transposição didática, torna 
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significativos os conhecimentos. Tratar-se-ia de um professor que auxilia, 
orienta e facilita o processo de ensino-aprendizagem da escrita, diferente 
daquilo que se entende como educação bancária.

Nesse debate, alfabetização e letramento – processos fundamentais 
para a formação integral dos estudantes − ganham relevo, confundindo-se 
ou valorizando-se um em detrimento do outro. Marcuschi (2010), para a 
definição do que vem a ser letramento e alfabetização, tece, a princípio, 
as diferenças (e não a dicotomia) entre a fala e a escrita. Para esse autor, 
ambas as modalidades são formas de produção textual discursiva para 
fins comunicativos, no entanto, para a fala, que está na modalidade oral, 
não é necessária a tecnologia, e, para a escrita, constituída graficamente, 
há a necessidade de certas especificidades materiais. A escolarização, 
“prática formal e institucional de ensino” (MARCUSChI, 2010, p. 25), 
abarca, portanto, a fala e a escrita como modalidades de uso a serem 
ensinadas. Embora foque a formação integral do ser humano, a escola, 
por muito tempo, priorizou a alfabetização em detrimento do letramento, 
o qual teve sua entrada no Brasil apenas na década de 80 (SOARES, 2004), 
e, mesmo hoje, com a difusão acadêmico-científica veemente, é comum 
encontrar professores, como visto, que se sentem perdidos para tratar do 
tema, receosos da perda do objeto de ensino da língua materna.

Para Marcuschi (2010), existe um conjunto de práticas ou um conjunto 
de letramentos definido como processo de aprendizagem social e histórica 
da leitura e da escrita em contextos informais e para usos utilitários. 
Assim, “Letrado é o indivíduo que participa de forma significativa de 
eventos de letramento e não apenas aquele que faz um uso formal da 
escrita” (MARCUSChI, 2010, p. 25). Para exemplificar esse debate, toma-
se o exemplo da leitura, reconhecida aqui como processo de produção 
de sentido. Assim, ler não é mera decodificação da palavra escrita, mas 
é também a leitura do mundo, a qual precede a leitura escrita (FREIRE, 
2006). é importante inferir que a leitura do escrito estritamente também 
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não se limita a decodificação, uma vez que, quando se lê, se produz sentido, 
numa relação dialógica com o texto.

Assim, se a leitura é uma forma de encontro entre o homem e a 
realidade sociocultural e uma forma de encontro do homem consigo 
mesmo, ela é extremamente importante não só para a compreensão 
da realidade, mas também para a atuação sobre ela e para a criação de 
outros mundos (até porque a atividade criativa está presente no processo 
de leitura). A escola deve dar continuidade ao ensino-aprendizagem de 
uma leitura que começou antes de a criança frequentar a escola. Se, como 
dito, a prática formal e institucional do ensino, a escolarização, visa à 
formação integral do aluno (MARCUSChI, 2010), a leitura é uma de suas 
atribuições, enquanto apreensão da realidade, enquanto diálogo leitor-
texto, enquanto expressão diferenciada e individual do leitor. Assim, 
como leitura e realidade se prendem dinamicamente, é importante focar 
os processos de letramento em sala de aula, movimentando o ensino-
aprendizagem da leitura no caminho das práticas sociais letradas.

Kleiman (1995), com base nos estudos de Street (1984), descreve dois 
tipos de letramento: o letramento autônomo e o letramento ideológico. 
O primeiro se refere ao desenvolvimento cognitivo do sujeito, à dimensão 
individual do letramento, e o segundo, à dimensão social do letramento, 
ao conhecimento dos fatores que o condicionam, considerando-se as 
necessidades e as práticas do uso da escrita dentro do contexto em que 
se desenvolvem. Dessa forma, por um lado, o chamado modelo autônomo 
enxerga a língua como autônoma, dependente de um processo sistemático 
e associada à “norma culta” ou à variedade de prestígio; por outro lado, 
o chamado letramento ideológico reconhece a diversidade de práticas 
letradas inseridas em seus contextos de uso, como o caso do letramento 
acadêmico. Em síntese, letramento é:

[...] um conjunto de práticas sociais que usam a escrita, 
enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em 
contextos específicos. As práticas específicas da escola, 
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que forneciam o parâmetro de prática social segundo 
a qual o letramento era definido, e segundo a qual 
os sujeitos eram classificados ao longo da dicotomia 
alfabetizado ou não-alfabetizado, passam a ser, em 
função dessa definição, apenas um tipo de prática – 
de fato, dominante – que desenvolve alguns tipos de 
habilidades mas não outros, e que determina uma forma 
de utilizar o conhecimento sobre a escrita. (KLEIMAN, 

1995, p. 19).

Como Kleiman (2007) reforça, é fundamental discutir a relação entre 
oralidade e letramento, questão também apontada por Marcuschi (2010), 
já que ainda há uma visão dicotômica sobre tais termos, assim como há a 
atribuição à escrita de valores cognitivos intrínsecos ao uso da língua. De 
acordo com Marcuschi, oralidade e escrita são práticas e usos da língua 
não dicotômicos. Sua relação deve ser posta no eixo de um contínuo de 
relações sócio-históricas de práticas sociais, porque justamente os usos é 
que são fundantes das práticas e “falar ou escrever bem não é ser capaz 
de adequar-se às regras da língua, mas é usar adequadamente a língua 
para produzir um efeito de sentido pretendido numa dada situação” 
(MARCUSChI, 2010, p. 9), como é o caso da inserção/atuação dos 
estudantes nas práticas do ler-escrever no universo acadêmico, as quais 
extrapolam o domínio do código stricto sensu.

Jurado e Rojo (2006) falam ainda em letramentos múltiplos demandados 
pelas práticas cidadãs contemporâneas. Criticam a escolarização, a 
pedagogização ou o letramento escolar dos usos sociais da leitura e da 
escrita voltados para o controle, ou seja, como restrição do letramento a 
capacidades cognitivas e usos da leitura e da escrita fechados ao contexto 
escolar. Assim, o letramento escolar ou a “burocratização do letramento” 
obscurece o fenômeno social e amplo observável nas práticas sociais 
cotidianas determinantes do lugar, do papel e do grau de relevância das 
práticas de letramento (MARCUSChI, 2010). Os processos de letramento 
são intrínsecos à linguagem, assim como a linguagem é constituidora dos 



sumário

166Materiais didáticos, gêneros textuais e experiências didáticas no ensino de língua portuguesa  |

sujeitos. Daí a importância de se rever, todo o tempo, que práticas têm 
sido desenvolvidas com a linguagem na escola. Esse cuidado, portanto, 
com a escolarização do letramento já fora apontado por Street (1984), até 
porque não há apenas um único tipo de letramento, assim como nele não 
há neutralidade (não se pode afastar o fato de que a própria língua é um 
fenômeno heterogêneo, variável, histórico e social, indeterminado, para 
lembrar o debate bakhtiniano).

Nesse contexto, é possível apontar outras especificações de letramento, 
tais como o letramento digital, o letramento literário e, no caso deste artigo, 
o letramento acadêmico, para o qual, segundo Marinho (2010), é necessário 
um trabalho árduo e um tempo de convivência significativo. Ao chegarem à 
universidade, é comum professores queixarem-se de que os estudantes não 
sabem ler-escrever textos acadêmicos e culparem a educação básica pelo 
problema, assim como é comum o próprio aluno queixar-se de que não sabe 
fazê-lo (MARINhO, 2010; CARvALhO, 2013; FIAD, 2014; KERCh, 2014). Além 
disso, ainda é deficiente a pesquisa sobre o tema no Brasil.

Nesse contexto, segundo Carvalho (2013), não é necessário esperar 
o aluno chegar ao ensino superior, após prestar um vestibular que pouco 
tem de acadêmico, para inseri-lo nesse universo oferecendo-lhe disciplinas 
propedêuticas e cursos compensatórios. O desafio, para ele, deve começar 
a ser enfrentado na educação básica de modo transversal e longitudinal, 
mediante mais produção do conhecimento e menos reprodução. é nesse 
sentido que o autor critica o fato de o livro didático e a internet serem 
as fontes mais utilizadas na escola, tomando-se o conhecimento como 
pronto e de acesso simplificado. é preciso, como feito na universidade, 
variar as fontes e as estratégias de leitura e escrita, incentivar a prática de 
tomar nota, por exemplo, e assumir que o ler-escrever é objeto de ensino-
aprendizagem, sim.

Consoante discutido por Kersch (2014), depara-se ainda com uma 
outra problemática: os próprios professores da educação básica não estão 
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familiarizados com textos acadêmicos, pois estes não fazem parte de suas 
práticas sociais cotidianas. Se esse letramento é a fluência nas formas 
próprias ao contexto universitário, suas formas de produzir sentido, 
tanto professores quanto alunos da educação básica sentem dificuldade 
ao ingressarem nesse contexto, seja para a graduação, seja para a pós-
graduação. é por essa razão que Carvalho (2013), retomando Freire 
(2006), salienta ser a escola um ambiente de reprodução do conhecimento 
disponibilizado nos livros didáticos, por exemplo.

Conforme discute Fiad (2014), o conflito é aguçado quando se 
encontram na universidade estudantes com formações socioculturais 
diferentes, além, claro, de terem frequentado escolas diferentes. 
Obviamente, quando o professor universitário lhes solicita a escrita 
de uma resenha ou a leitura de artigos científicos, por exemplo, os 
alunos não correspondem às suas expectativas, o que é absolutamente 
compreensível, tendo em vista que a escola de educação básica não os 
preparou para isso. Acrescenta-se a esse debate o fato de muitos dos 
professores da educação básica não serem pesquisadores, o que vai ao 
encontro da constatação de Kerch (2014) – professor não familiarizado 
com a escrita acadêmica – e de Carvalho (2013) – escola transmissora e 
não produtora do conhecimento.

Segundo Marinho (2010), ter o domínio de um gênero é um 
comportamento social relacionado, portanto, à experiência, à prática. 
é possível o estudante dominar a variante mais formal da língua 
portuguesa, mas não dominar o ler-escrever acadêmico. Por isso, como 
defende Carvalho (2013), podem-se preparar os alunos na educação 
básica para os desafios quando de seu ingresso no ensino superior, 
levando em conta que o ler-escrever precisa ser ensinado também na 
universidade e não pode se restringir à disciplina Língua Portuguesa, 
pois esta precisa articular-se às demais disciplinas numa perspectiva 
longitudinal, no percurso escola-universidade.
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Pensando, então, na mudança das práticas na escola de educação 
básica, vislumbrou-se o projeto de Iniciação Científica Júnior “A 
argumentação nas modalidades oral e escrita” como uma forma de propiciar 
ao aluno alguns momentos de mais produção e menos reprodução do 
conhecimento e o contato com textos do universo acadêmico. Acredita-
se que essas práticas, se inseridas na educação básica, não só prepararão 
os estudantes para ingressarem no nível superior com mais tranquilidade, 
mas sim lhes possibilitarão uma formação mais crítica e lúcida, e este é o 
ponto fundamental.

Relato da experiência

No Colégio Pedro II, o pressuposto teórico do ensino de língua 
portuguesa e literaturas da língua portuguesa é a concepção de língua 
na perspectiva textual-discursivo-pragmática. Portanto, consideram-
se fatores ligados às condições de produção de enunciados e aspectos 
sociointeracionais e linguísticos nos processos de ensino-aprendizagem 
do ler-escrever.

Nessa perspectiva, e levando em conta o referencial teórico adotado 
pela professora-pesquisadora no projeto de Iniciação Científica Júnior 
em questão, propôs-se, como corpus, a produção oral e escrita de 
gêneros acadêmicos argumentativos, como artigos científicos, resenhas, 
fichamentos, resumos, seminários etc., mobilizada por debates sobre 
temas polêmicos e atuais, atividades realizadas sempre sob orientação em 
reuniões semanais.

O projeto foi divulgado pela professora responsável nas salas de 
aula do ensino médio do Colégio Pedro II, campus Realengo II, para que 
os alunos interessados pudessem se inscrever e participar da seleção. No 
dia e hora marcados, os alunos responderam a um questionário simples 
sobre seu interesse pelo projeto e suas aspirações em relação à vida 
acadêmica. Foram, então, selecionados oito alunos: quatro bolsistas e 
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quatro voluntários. A bolsa, no valor de R$ 150,00, foi paga ao longo de 
sete meses pela PROPGPEC, embora o projeto tenha se desenvolvido ao 
longo de oito meses.

Tendo em vista o prazo estabelecido para a consecução do trabalho, 
para seu êxito, a primeira fase do projeto consistiu de reuniões de 
orientação semanais e de estudos dirigidos, de modo que o estudante 
pudesse desenvolver sua autonomia de pesquisar, estudar, elaborar e 
desenvolver as oficinas mediante suporte do professor orientador. Ao 
longo do projeto, além dessas reuniões semanais para o trabalho com os 
textos acadêmicos, os alunos da 1a série do ensino médio, selecionados, 
realizaram oficinas nas turmas de 9o ano do ensino fundamental, já que é 
no 9o ano que, pela primeira vez, o aluno se depara com o ensino formal 
da escrita de gêneros argumentativos, ao menos nesse colégio. Para tanto, 
englobaram-se os seguintes eixos:

1) Estudos de introdução à metodologia da pesquisa 
científica, com ênfase no método qualitativo, realizados 
no mês de maio. A professora-pesquisadora, nesse 
momento, deu aulas expositivas aos alunos, usando o 
datashow, e discutiu o tema, fazendo algumas incursões 
sobre a problemática do letramento acadêmico.

2) Estudos de revisão bibliográfica, com aprofundamento 
sobre o texto argumentativo e sua diversidade de gêneros, 
realizados no mês de junho. A professora-pesquisadora 
entregava os textos aos alunos para estudo em casa e, na 
reunião seguinte, incentivava e mediava os debates sobre 
os temas. Nessa etapa, os alunos leram alguns relatos de 
experiência e artigos científicos.

3) Análises de textos do gênero argumentativo disponíveis 
na mídia em geral, destacando as estratégias discursivas 
e, nelas, obviamente, os discursos, realizadas em julho. 
Agora, ora os alunos, ora a professora escolhiam os 
temas e os textos, principalmente artigos de opinião, e os 
analisavam em sala de aula.
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Os textos trabalhados nessa primeira fase foram escolhidos, na 
maioria das vezes, pela professora-pesquisadora, sempre atenta às 
dificuldades encontradas pelos alunos. Logo, a ideia, portanto, para 
a fase seguinte, foi a realização de quatro oficinas planejadas pelos 
alunos da 1a série sob orientação da professora-pesquisadora, além da 
continuidade dos estudos iniciados na primeira fase. Sistematizando, 
seguem as atividades desenvolvidas:

1) Seleção e análise de textos argumentativos disponíveis 
em revistas e jornais, impressos e online, realizadas 
do mês de agosto ao mês de novembro. Dessa vez, os 
alunos escolhiam os textos e os levavam aos encontros 
para discussão. A professora-pesquisadora lhes propôs 
a escrita de um relato de experiência parcial, que foi 
apresentado no evento Textualidades em Aula: I Simpósio 
do GEEPOL & II Oficinada Literária, realizado no Colégio 
Pedro II, campus Realengo II, no mês de outubro. Este foi 
o primeiro momento em que os alunos escreveram um 
texto acadêmico e o apresentaram na modalidade oral 
para outros professores e alunos.

2) Planejamento e realização de oficinas de debate e 
escrita argumentativa com base nos textos analisados. 
As oficinas, que aconteceram nos meses de agosto, 
setembro, outubro e novembro, trataram dos seguintes 
temas, escolhidos pelos próprios alunos: cotas raciais, 
avanço tecnológico, censura, pena de morte e células-
tronco. Essa proposta se baseou no fato de os alunos da 
1a série já conseguirem observar elementos contextuais 
(como os aspectos históricos, sociais, de relações de 
poder, entre outros) e elementos cotextuais (como 
a estrutura composicional e a linguagem utilizada), 
inclusive trabalhados na primeira fase do projeto. Os 
alunos levaram cada um dos temas a uma turma de 9o 
ano do ensino fundamental para o debate, com base em 
textos dos mais diversos gêneros, e lhes propuseram a 
escrita de artigos de opinião. Nos encontros semanais 
para a discussão sobre a seleção dos textos e as análises 
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aferidas e para a orientação do planejamento e da 
execução das oficinas, os artigos escritos pelos alunos 
do 9o ano eram analisados sob orientação da professora-
pesquisadora.

3) Produção de um relatório final, realizada em dezembro, 
que serviu de base para a escrita de um último relato 
de experiência. Esse momento se deu muito mais via 
troca de e-mails e uso de chats que presencialmente em 
decorrência da finalização das atividades no campus. Os 
alunos escreviam e enviavam o texto à professora, que 
lhes devolvia com as correções, num processo de idas e 
vindas, de escrita e reescrita do texto. Por fim, os alunos 
transformaram o relato num pôster e o apresentaram, 
na modalidade oral, na II Jornada de Iniciação Científica 
Júnior do Colégio Pedro II, em fevereiro de 2016, ocorrida 
no campus São Cristóvão. Este foi um momento ímpar 
do projeto, pois, no evento, vários pôsteres foram 
apresentados por alunos de todos os outros campi, 
os quais também estavam envolvidos em projetos de 
Iniciação Científica Júnior das várias disciplinas escolares.

No projeto, importou muito mais favorecer ao estudante o 
desenvolvimento das modalidades oral e escrita em língua portuguesa de 
modo crítico do que, propriamente, elencar estatísticas de ocorrências 
desta classe de palavras ou daquele tipo de oração (a despeito de ser esse 
também um trabalho muito meritório), até porque, de fato, produzir um 
texto não se resume a uma atividade gramatical. Trata-se de uma atividade 
social que envolve elementos linguísticos, de textualização, do auditório e 
da situação em que o texto ocorre. Assim, com base em Koch (2010), para 
a produção das oficinas, desde a preparação da fala até a produção do 
material a ser utilizado, foram envolvidas as seguintes estratégias como os 
eixos principais no desenvolvimento desse trabalho:

a. Estratégias cognitivas – dependentes dos objetivos do usuário, da 
quantidade de conhecimento disponível e de suas crenças, valores e atitudes;
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b. Estratégias textuais – envolvendo a organização da informação, da 
formulação, da referenciação e do balanceamento do explícito/implícito;

c. Estratégias sociointeracionais – abarcando estratégias 
socioculturalmente determinadas que estabelecem, mantêm e levam a 
bom termo a interação verbal.

Não foi possível, neste espaço, esmiuçar cada etapa realizada no 
projeto e, ainda, os contratempos, como as paralisações e as semanas de 
provas, questões que extrapolam a discussão neste caso. Esse trabalho, 
incipiente que é, por fim, foi avaliado positivamente, embora, hoje, tenha 
uma nova configuração. O novo projeto, em andamento desde maio de 
2016, mais amadurecido, será tema para um próximo relato de experiência.

Considerações finais

No Brasil, como visto, o ler-escrever acadêmico não recebe a 
merecida atenção, diferente da escrita na educação básica, a respeito da 
qual existem muitas pesquisas, que, muitas vezes, não chegam ao chão 
da escola. Essas práticas comuns ao universo acadêmico, portanto, não 
têm sido objeto de ensino nem objeto de pesquisa. Por esse viés, ressalta-
se que todas as práticas linguísticas são práticas sociais, e é aí que se 
encontra o letramento acadêmico, que precisa ser propiciado aos alunos 
da educação básica de modo transversal e longitudinal, para lembrar a 
defesa feita por Carvalho (2013). Existem, sim, usos específicos do ler-
escrever, e é por isso que a educação básica não ensina essa prática uma 
única vez e de uma vez por todas. Por isso, também é necessário o ensino 
sistemático desse ler-escrever na própria universidade.

Dessa forma, o trabalho desenvolvido com o projeto de Iniciação 
Científica Júnior “A argumentação nas modalidades oral e escrita” foi 
apenas uma tentativa incipiente e tímida que visou ao desenvolvimento 
dos conhecimentos linguístico, enciclopédico e interacional dos alunos, no 
sentido de uma formação crítica que envolvesse não apenas o universo 
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acadêmico, como o questionamento acerca da produção e reprodução do 
conhecimento. Nesse sentido, acredita-se que o projeto tenha contribuído 
com a formação de um estudante mais atento, que produz sentido no ler-
escrever textos argumentativos, preparando-se não só para provas de 
concursos e vestibulares e para a escrita acadêmica, mas também para 
as situações da vida cotidiana, quando o senso crítico e o posicionamento 
político-ideológico são necessários.

Ficou claro que o interesse desses alunos em ingressar na universidade 
se ampliou, assim como sua curiosidade por esse universo se intensificou. 
Ficou visível também o amadurecimento desses estudantes no trato com 
os textos acadêmicos orais e escritos, que, para eles, não pareceram difíceis 
como imaginaram outrora, e no reconhecimento da não neutralidade dos 
posicionamentos. Toma-se, então, como principal apontamento a certeza 
de que podem, sim, ser trazidas para a educação básica algumas práticas 
sociais comuns à academia, até porque, com isso, o aluno tem mais ganhos 
no que toca à sua formação integral.
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O LUGAR DA ORALIDADE NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA
Marinazia Cordeiro Pinto (UFRRJ)

Introdução

Este artigo trata da necessidade de desenvolver em sala de aula a 
oralidade dos alunos por meio da identificação, escuta e produção de 
gêneros orais, da mesma maneira que é feito com os gêneros escritos, 
em consonância com as propostas presentes nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais de Língua Portuguesa. De acordo com esses parâmetros, o texto 
oral ou escrito deve ser a unidade básica para o ensino de língua.

A fim de que o trabalho em sala de aula no ensino da língua portuguesa 
se realize de forma consciente, é fundamental refletir acerca da relação fala 
e escrita e da importância do trabalho de aprimoramento da modalidade 
oral em sala de aula. Nesse sentido, não se sustenta mais uma visão 
dicotômica da língua (KOCh, 2000), em que a fala estaria invariavelmente 
relacionada ao uso da língua de forma contextualizada, dependente, 
implícita, redundante, não planejada, imprecisa, não normatizada e 
fragmentária; e a escrita, por sua vez, seria um uso descontextualizado, 
autônomo, explícito, condensado, planejado, preciso, normatizado e 
completo. Não se sustenta também a diferenciação apresentada pelo que 
Marcuschi (2001) chama de visão culturalista, em que a cultura oral seria 
o espaço do pensamento concreto, do raciocínio prático, da atividade 
artesanal, do cultivo da tradição e do ritualismo; enquanto a cultura 
letrada seria o espaço do pensamento abstrato, do raciocínio lógico, da 
atividade tecnológica, da inovação constante e da analiticidade.

Relação oralidade e escrita

A única diferença contundente entre oral e escrito é o modo como 
o discurso é verbalizado – no primeiro, por meio do aparelho fonador; 
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e, no segundo, por meio de sinais gráficos. O ato de fala é composto, 
então, de sonoridade e também de recursos expressivos como gestos, 
movimentos do corpo, expressões faciais e outros. São esses os aspectos 
de representação da língua que podem compor uma distinção entre fala 
e escrita.

Trata-se de duas modalidades que se realizam por meio de textos 
dentro de um mesmo sistema linguístico. Koch (2000) afirma, citando 
halliday, que, enquanto a escrita apresenta um grau de complexidade 
maior no léxico, a língua falada apresenta uma complexidade maior na 
sintaxe. Identificam-se, então, na língua falada, fenômenos, citados 
por Koch, como falsos começos, truncamentos, correções, hesitações, 
inserções, repetições e paráfrases. Ou seja, o texto oral não se dá sempre 
de forma linear, ele pode apresentar idas e voltas, adaptações próprias 
dessa modalidade (ILARI; BASSO, 2007). Tem-se, ao final da comunicação, 
um texto em que se percebem elipses, anacolutos, fenômenos esses 
que tornam o texto fragmentado. Essa característica fica evidente nas 
transcrições dos discursos, mesmo daqueles em situações de extrema 
formalidade. Não se pode afirmar, a partir desses fenômenos, que o texto 
falado possui uma sintaxe caótica; entende-se que esse texto possui uma 
sintaxe própria, determinada pela circunstância em que é enunciado. Uma 
sintaxe mais complexa, mas que tem como base a sintaxe da língua. A fala 
não deve ser caracterizada exclusivamente pela espontaneidade, falta de 
planejamento e despreocupação com as regras gramaticais (ILARI; BASSO, 
2006; ANTUNES, 2003; MARCUSChI, 2001), como se coubessem apenas à 
escrita a correção e o planejamento.

Apesar de apresentarem características específicas, a oralidade e a 
escrita não se diferenciam e não se opõem na essência. Dizem respeito 
ao uso da língua nos mais diversos gêneros e nas mais diversas situações 
de interação social. Nas palavras de Inês Signorini (2001, p. 11), “as 
modalidades oral e escrita de uso da língua são vistas como de função 
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complementar nas práticas letradas de comunicação”, o que explicaria a 
utilização de uma modalidade e não da outra num determinado contexto 
(LOURDES; MATêNCIO, 1994).

Marcuschi (2001) ainda acrescenta que ambas as modalidades 
constituem atividades interativas. Ou seja, oralidade e escrita são 
modalidades distintas, mas não dicotômicas (MARCUSChI, 2001; KOCh, 
2000). Segundo Lourdes e Matêncio (1994), fala e escrita possuem 
diferenças de natureza estrutural; trata-se de diferenças físicas, situacionais 
e funcionais. Devido a essas características, numa mesma atividade de 
interação, pode ocorrer a sobreposição das duas modalidades.

Tanto a fala quanto a escrita podem ser inseridas num contínuo de 
variação que vai desde o uso mais monitorado ao uso menos monitorado 
da língua, e entre um e outro extremos existem graus de monitoramento 
que dependem do momento e do gênero de que se faz uso na interação 
linguística (MOLLICA, 2007; MARCUSChI, 2001; SIGNORINI, 2001; RAMOS, 
1997; LOURDES; MATENCIO, 1994). Segundo Preti (2003), a distância no 
contínuo entre língua falada (em situações menos monitoradas) e língua 
escrita (como uso da língua mais monitorado) tem diminuído em função 
da influência que os meios de comunicação de massa exercem nos usos 
da língua. Trata-se de um contínuo em que os gêneros orais e escritos, 
por vezes, se aproximam e, por vezes, se distanciam, à proporção que 
um ou outro gênero é mais ou menos prototípico de uma ou outra 
modalidade. Nesse contínuo, podem-se localizar gêneros escritos – como 
bilhete e mensagem instantânea – muito próximos ao extremo em que 
estão os gêneros menos monitorados; por outro lado, têm-se gêneros 
orais – como debate regrado público e palestra acadêmica – que se 
aproximam claramente do extremo onde estão localizados os gêneros 
mais monitorados. é importante destacar que as modalidades não são 
excludentes. Nos gêneros orais citados, não se constata a ausência total 
da escrita; ela se faz presente nas anotações, nas pesquisas, nos esboços 
e de outras formas.
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valorizar uma modalidade em detrimento da outra é uma atitude 
com base em fatores ideológicos que variam de uma cultura para outra 
(CALvET, 2011). O que o docente precisa ter em mente é que algumas 
habilidades presentes na produção de um texto escrito também se fazem 
presentes na produção de um texto oral (RAMOS, 1997). Por outro lado, 
existem habilidades necessárias à elaboração de um texto oral que não 
são necessárias à elaboração de um escrito, por isso a importância do 
ensino dos gêneros orais.

Gêneros orais em sala de aula

Muitas vezes, o professor considera que está trabalhando o eixo da 
oralidade no ensino da língua porque proporciona às suas turmas aulas 
participativas e é receptivo às falas de seus alunos, ou porque propõe 
atividades de leitura audível. O trabalho com o eixo da oralidade deve ir além 
dos usos de produção informal e da oralização de textos escritos. Não se pode 
questionar o fato de que a oralidade está muito presente nas salas de aula. 
O que se percebe é a ausência em sala de aula de um trabalho consciente e 
planejado de desenvolvimento dessa oralidade (DOLz; SChNEUWLY, 2004), 
um aprimoramento que não acontece espontaneamente, depende de um 
mediador (ASSUNÇÃO; MENDONÇA; DELPhINO, 2013).

Constata-se, então, a relevância de um trabalho pedagógico de 
Língua Portuguesa que contemple de forma planejada o desenvolvimento 
da capacidade oral dos alunos (CASTILhO, 1990 apud RAMOS, 1997). O 
professor deve trabalhar as características e contextos de uso de cada gênero 
especificamente. Deve-se realizar na escola um trabalho de integração 
entre fala e escrita (ELIAS, 2011); um trabalho que considere tratar-se de 
modalidades distintas de uso da língua, mas pertencentes a um mesmo 
contínuo de caracterização e uso, e não a uma dicotomia (MACIEL, 2013; 
MARCUShI, 2001). O aluno, ao dominar as duas práticas, torna-se o que 
Marcuschi (2001) chamou de bimodal, pois domina as duas modalidades de 
uso da língua, a oral e a escrita (ASSUNÇÃO; MENDONÇA; DELPhINO, 2013). 
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Com vistas a esse aprendizado, não é suficiente apenas disponibilizar para 
o aluno o contato com os gêneros em uso por meio de textos escritos ou 
material audiovisual; é necessário que ele aprenda a construir textos com 
características específicas de cada gênero (MACIEL, 2013).

é imprescindível um planejamento específico para o ensino dos 
gêneros orais – as sequências didáticas (SD), que, segundo Schneuwly 
e Dolz (2004), dizem respeito a um conjunto de atividades a serem 
realizadas na escola de forma sistemática para o ensino-aprendizagem 
de um gênero oral ou escrito. As sequências didáticas são a forma 
mais produtiva e consciente do fazer pedagógico; o uso desse método 
proporciona ao profissional de ensino saber a situação inicial de sua turma, 
a partir de uma diagnose, e aonde pretende chegar no aprendizado dessa 
mesma turma. Trata-se do ensino de gêneros que exigem organização 
antecipada, a qual deve ser ensinada ao aluno por meio de sequências 
didáticas que visem a esse resultado. Já que é importante que o aluno 
aprenda a construir textos com características específicas de cada 
gênero, o professor deve preparar sequências didáticas que prevejam 
situações reais de interação no uso dos gêneros.

Destaca-se a relevância de trabalhar com a língua a partir dos gêneros 
textuais, porque, dessa forma, os alunos podem observar as condições 
sociais em que um texto é produzido e recebido. é necessário considerar 
de igual forma os gêneros escritos e os gêneros orais, para os quais devem 
ser dedicados o mesmo quantitativo de tempo e o mesmo empenho no 
planejamento por parte do profissional de ensino da língua.

As habilidades necessárias à elaboração de um texto oral que não são 
necessárias à elaboração de um escrito são postura corporal, entonação 
de voz, gestos e outros, por isso a relevância de um trabalho pedagógico de 
Língua Portuguesa que contemple de forma planejada o desenvolvimento 
da capacidade oral dos alunos. Devem-se trabalhar com os alunos gêneros 
especificamente orais, tais como: exposição oral, debate público, entrevista, 
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recitação/leitura de textos literários, negociação, relato de experiência, 
depoimento, testemunho, seminário e outros. Um trabalho que considere 
as características e contextos de uso de cada gênero específico.

Considerações finais

Constata-se a ausência de trabalho consciente com os gêneros orais 
em sala de aula. Ensiná-los exige muito mais do profissional de ensino da 
língua, e talvez este seja um dos fatores motivadores para a não realização 
do ensino desses gêneros em sala de aula.

é importante registro por meio de gravações ou textos escritos, um 
trabalho coletivo da construção da consciência do gênero. O papel do docente 
numa SD de ensino de um gênero oral é apresentar e explicar as regras de 
funcionamento do gênero, intervir para relembrar as regras, avaliar a produção 
dos alunos e sintonizar a sequência com o planejamento anual da turma.

Ensinar os gêneros orais é instrumentalizar o aluno para a vivência 
acadêmica e para a cidadania. Algumas adversidades se colocam no 
trabalho docente com os gêneros orais, tais como a quantidade excessiva 
de conteúdos a serem trabalhados pelo professor em sala de aula, o 
despreparo de parte dos docentes para a realização deste trabalho – 
sabe-se que quanto maior o conhecimento científico do profissional mais 
consciente será a sua ação. Além destes, pode-se também destacar o 
tempo de permanência do aluno no ambiente escolar, um tempo muito 
reduzido de quatro ou cinco horas.

O trabalho com os gêneros orais deve ir além da produção informal 
e da oralização de textos escritos; o objetivo é alcançar os usos formais 
e públicos da língua. é urgente que o ensino da língua se torne o ponto 
de partida para a mudança necessária no sistema educacional brasileiro. 
é necessário que o respeito ao aluno passe pelo respeito à sua maneira 
de falar e que esse falar seja aprimorado a fim de atender às demandas 
acadêmicas e sociais a que o aluno será exposto em sua trajetória.
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REFLEXÕES SOBRE O BILINGUISMO, A DIGLOSSIA E OS 
ASPECTOS RELACIONADOS À VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NO LIVRO 

DIDÁTICO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Michele Cristine Silva de Sousa (UERJ) 

Introdução

A coleção de livros didáticos “Para viver Juntos Português”, da 
Edições SM, foi escolhida pela equipe de professores no ano de 2013, em 
função principalmente da sua compatibilidade com a maioria dos temas 
do Currículo Mínimo adotado pelo estado do Rio de Janeiro. Todavia, não 
se pode dizer o mesmo do estudo da variação linguística existente no país, 
visto que os quatros livros da coleção (do 6o ao 9o ano) têm como foco a 
exploração da interpretação de texto e dos aspectos metalinguísticos da 
língua portuguesa, deixando de lado a riqueza da diversidade linguística e 
cultural do país.

Essa falta de abordagem plurilinguística deixa adjacentes dois mitos 
na sociedade: de que nosso país é monolíngue e de que todos devem 
aprender a norma-padrão da língua portuguesa, deixando as outras 
variedades com “rótulos” de desprestigiadas. De acordo com Cavalcanti 
(1999, p. 387), “Esse mito é eficaz para apagar as minorias, isto é, as 
nações indígenas, as comunidades imigrantes e, por extensão, as maiorias 
tratadas como minorias, ou seja, as comunidades falantes de variedades 
desprestigiadas do português”.

Por esse motivo, este artigo fará uma reflexão sobre os livros didáticos 
no que tange aos diferentes contextos culturais e linguísticos: bidialetais/
rurbanos; indígenas; imigração; fronteiras e de surdos (in)suficientes nas 
obras da coleção da SM, percebendo de que modo tais contextos fazem 
parte ou não da abordagem.
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Este trabalho está dividido em fundamentação teórica; análise do 
corpus – livros da coleção, do 6o ao 9o; reflexão sobre os Parâmetros 
Curriculares Nacionais para o ensino fundamental; considerações finais; 
e referências.

Fundamentações teóricas

A diversidade linguística no Brasil sempre foi negada porque, de 
acordo com Cavalcanti (1999) existe um mito do monolinguismo no país, 
representando um importante discurso para apagar a fala das minorias, ou 
seja, silenciar os grupos de indígenas, imigrantes, comunidades de surdos, 
falantes rurbanos, entre outros.

Esse silenciamento ocorre devido à crença de que existe uma única 
língua tida como padrão e correta, sendo as outras desprestigiadas e 
marginalizadas em nosso país. Esse ocultamento é percebido quando se 
valoriza uma língua em detrimento de outra, distanciando o falante de 
toda a sua herança cultural linguística. Segundo Bagno:

O plurilingüismo brasileiro sempre foi silenciado, 
inclusive por meio de ações violentas como proibições 
formais, massacres de povos indígenas, legislações que 
condenam à prisão quem falasse outras línguas etc. é 
uma pena que toda essa história permaneça oculta e que 
a escola continue preservando o mito do monolingüismo 
que, para piorar, foi construído na ilusão de que o Brasil 
é um “milagre” lingüístico porque todos os brasileiros se 
entendem perfeitamente num território maior do que a 
Europa ocidental. (2007, p. 128).

Ao procurar o falante ideal, padronizado e monolíngue, a escola 
acaba por afastar o aluno real da sua herança cultural e linguística, 
incultando nele uma aprendizagem artificial sobre um falar com que 
seu grupo não está familiarizado. Dessa forma, a instituição escolar, 
ao reproduzir esse discurso quase ufanista, renega uma aprendizagem 
plurilinguística aos alunos.
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Por esse motivo, convém salientar que determinados contextos 
não devem se manter obscuros em nossa sociedade e muito menos nas 
escolas, pois é através da diversidade que se compreenderá a riqueza 
sociocultural e linguística do Brasil, sobretudo no que diz respeito aos 
contextos bilíngues/bidialetais, indígenas, imigrantes, de fronteira, de 
surdos e rurbanos. Além disso, importa destacar que esses contextos são 
minoritários e, portanto, estigmatizados, porque se afastam da língua tida 
como correta, padrão e culta das elites da sociedade brasileira.

Assim, de acordo com Cavalcanti, esses contextos, devido à 
complexidade, devem se apresentar como multilíngues e não como 
monolíngues, conforme muitos na sociedade ainda insistem em classificar; 
por isso, convém em primeiro lugar conceituar tais termos para depois 
partir para uma análise reflexiva sobre os livros didáticos da coleção “Para 
viver Juntos Português”. Percebem-se, então, que tais contextos estão 
assim divididos, de acordo com Cavalcanti:

• Contextos bidialetais/rurbanos: são compostos por populações 
de origem rural que vivem na cidade e que falam alguma variedade 
estigmatizada de português. Assim, essas pessoas, muitas vezes, sofrem 
preconceito linguístico, pois o seu falar está longe do padrão idealizado 
de uma língua que a sociedade e a escola ensinam como única e correta.

• Contexto de surdos: a população de surdos no Brasil é 
quantitativamente grande, mesmo assim houve uma diminuição de sua 
importância no contexto social do país. Muitos surdos não têm acesso à 
Língua Brasileira de Sinais (Libras), e esta, por sua vez, não é difundida em 
cursos de formação de professores e profissionais. Assim, o contato entre os 
docentes e os discentes nos contextos de sala de aula acaba prejudicado, o 
que contraria a política de inclusão de pessoas com necessidades especiais 
na rede regular de ensino brasileiro.

• Contextos de fronteira: não existem muitos estudos voltados 
para essa realidade, mas é necessário que existam políticas voltadas 
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para a preservação do contato linguístico existente nas fronteiras 
do Brasil, em que o português é ensinado ora como língua materna, 
ora como língua estrangeira; por esse motivo, nos países que (con)
vivem com essa realidade, não se pode negar a importância da escola 
como propulsora da aprendizagem da língua materna sem, contudo, 
abandonar a língua fronteiriça.

• Contextos indígenas: de acordo com Cavalcanti, existem, nesse 
contexto, processos de manutenção, perda e revitalização das línguas 
indígenas, este último simbolizando nos materiais didáticos a posse/
existência da língua, ainda que os falantes indígenas não a falem 
(CAvALCANTI, 1999, p. 389).

• Contextos de imigração: representam um contexto bilíngue/
bidialetal, marcado pela exploração da mão de obra no passado. Dentre 
esses contextos se podem citar: italianos, alemães, japoneses, holandeses. 
De acordo com Martiny e Menoncin (2013, p. 302), “as línguas de imigrantes 
ainda são ensinadas nas comunidades, tanto ideologicamente como 
metodologicamente como línguas estrangeiras”. Ao apresentá-las como 
línguas secundárias aos imigrantes, toda relevância linguística é apagada 
na sociedade, pois eles não encontram motivos para aprender uma língua 
que não é valorizada pela escola e pela comunidade, considerada apenas 
como estrangeira.

Esses contextos bilíngues são conhecidos também como bidialetais, 
porque contemplam alguma variedade de baixo prestígio na sociedade, 
em contramão ao convencionalismo da língua padrão e idealizada. Como 
exemplo, temos os contextos rurbanos, que correspondem aos povos que 
saem do campo e vão para a cidade para trabalhar e estudar. Ao chegarem 
à cidade, aprendem uma norma-padrão que não estão acostumados a 
falar, uma norma socialmente prestigiada, em contramão ao seu falar, 
desprestigiado e desvalorizado pela escola. Partindo desse contexto, é 
possível perceber que o bilinguismo está à margem do sistema escolar, 
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pois se considera que a escola deve se preocupar apenas com o ensino da 
norma-padrão e que se deve ensinar aos alunos a forma correta de se falar. 
Segundo Martiny e Menoncin (2013, p. 307), “o falante bilíngue é aquele 
que pode produzir enunciados orais ou escritos em mais de uma língua, a 
depender de sua necessidade de competência linguística comunicativa”.

Assim, as comunidades bilíngues fazem uso de duas línguas conforme 
o contexto de comunicação, ou seja, usam de acordo com a ocasião. Um 
bom exemplo disso é, sem dúvida, a utilização da língua de herança por 
parte dos imigrantes, que somente a usam quando estão diante de falantes 
desse mesmo contexto, do contrário usam a língua portuguesa, como uma 
forma de se encaixar na sociedade da qual agora fazem parte. Inclusive, a 
língua de herança é mais falada entre as pessoas antigas, porque estas têm 
o hábito de se comunicar através delas. Já os jovens não a utilizam com 
tanta frequência, o que faz crer que a língua de herança aos poucos está 
morrendo, porque não há a sua preservação nem políticas de incentivo 
para a sua manutenção nas comunidades de fronteira.

Compreende-se, portanto, que o bilinguismo desses povos imigrantes 
não é valorizado, pois as escolas não dão ênfase ao estudo da variedade 
trazida pela língua de herança, apenas acentuam a desigualdade ao pôr o 
ensino e a cultura da língua portuguesa como prioritários. Dentro desse 
viés, importa destacar que os conceitos de bilinguismo e diglossia não são 
somente linguísticos, mas também socioculturais, principalmente com 
relação ao português brasileiro em contato com as línguas minoritárias, ou 
seja, as línguas que não possuem prestígio social (MARTINY; MENONCIN, 
2013, p. 307).

A diglossia, por sua vez, aparece em muitas regiões do Brasil, através 
da presença de duas variantes de uma mesma língua. A diglossia ocorre 
quando duas variantes de uma mesma língua coexistem numa mesma 
comunidade, cada uma desempenhando um papel definido. O falante 
diglóssico sabe usar as variantes de forma definida, espontânea e dinâmica.
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Diante dos expostos, fica evidente que o Brasil não é um país 
monolíngue, mas uma nação plurilíngue, com contextos linguísticos 
diversificados coexistindo. Por esse motivo, a escola deve se encarregar de 
apresentar a seus alunos uma conscientização sobre a variação linguística 
existente no país.

Por uma educação sociolinguística na escola: desatando algumas 
amarras da educação tradicional

A Sociolinguística é uma ciência recente nos Estudos da Linguagem, 
por esse motivo muitos professores não a reconhecem no universo 
escolar nem sabem para que devem ensinar a variação linguística. 
Assim, apresentam a seus alunos uma concepção tradicional de 
ensino de língua portuguesa, pautado no uso do que é “certo” e do 
que é “errado” na língua. Para esses professores, o falante ideal é 
aquele que domina todas as regras da norma-padrão, enquanto o 
falante marginalizado é aquele que traz alguma variedade minoritária, 
geralmente de camadas excluídas da elite social, comprovando com isso 
que a língua é extremamente ideológica, pois responde aos anseios de 
uma classe dominante e opressora.

A escola, como uma das principais agências do letramento (não 
única), responde em nossa sociedade a muitos questionamentos, entre 
eles: como ensinar língua portuguesa diante da diversidade linguística? 
Como ensinar a norma-padrão para os falantes das línguas minoritárias? 
Como trabalhar com a diversidade linguística em sala de aula? Como 
proporcionar um ambiente intercultural, de respeito e reflexão aos 
grupos minoritários na escola?

Parece que tais questionamentos “rondam” a escola com intuito de 
mostrar que em pleno século XXI já não cabe mais ensinar aos alunos 
que a língua é única, idealizada e perfeita, mas que coexistem vários 
contextos linguísticos que devem ser discutidos e respeitados como 
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línguas constituídas em suas comunidades, como línguas de herança. Para 
responder aos questionamentos, professores e profissionais da educação 
devem desenvolver na escola uma Pedagogia Culturalmente Sensível.

Essa pedagogia prevê que a sala de aula seja um espaço de reflexão 
e respeito sobre a diversidade linguística, isto é, professores devem 
possibilitar que seus alunos conheçam as variedades que há tanto tempo 
foram silenciadas pela sociedade. Dessa forma, “o trabalho com a língua 
culta na escola deve ser feito a partir de uma Pedagogia Culturalmente 
Sensível, principalmente, quando se trata de alunos que utilizam uma 
variedade lingüística desprestigiada” (CYRANKA; PERNAMBUCO, 2008, p. 
17). Assim, o professor deve ser “sensível” às diferenças, reconhecendo 
que a sala de aula não é um espaço homogêneo, mas heterogêneo, de 
diferenças, e, portanto, os alunos carregam toda uma gama de variedades 
linguísticas e culturais que a escola deve valorizar, e não desprezar.

Todavia, do lado oposto da Pedagogia Culturalmente Sensível, muitas 
escolas ainda insistem na aprendizagem da língua como um caráter 
ideológico e idealizado. Para elas, a língua é um construto ideal a ser 
seguido, e tudo aquilo que foge a seus padrões é considerado errado e, 
portanto, deve ser evitado. Essa variedade própria dos falantes das classes 
dominantes é alçada à posição de modelo de todas as outras, a chamada 
variedade padrão (CYRANKA; PERNAMBUCO, 2008, p. 18).

A norma-padrão faz surgir algumas crenças; dentre elas, de que 
o português é difícil; de que nós não sabemos falá-lo; e de que apenas 
algumas regiões o falam bem. Essas crenças carregam um valor negativo 
que há muitos anos é proliferado na sociedade, o de que aprender língua 
portuguesa é para poucos escolhidos. Estes são em sua maioria oriundos 
de elites, que em seu contexto usam a língua o mais próxima possível do 
padrão tido como idealizado, num contínuo mais urbano, ao passo que as 
classes bidialetais rurbanas se encontram num contínuo entre o rural e o 
urbano, ou seja, usam as duas variedades.
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Além do caráter linguístico, importa destacar que a escola deve 
primar pela educação intercultural, respeitando as diferenças e 
valorizando a cultura que os alunos trazem em sua bagagem para o 
ambiente escolar. Dentro desse preâmbulo, o termo “etnicidade”, 
ao qual me reporto aqui para melhor compreender alguns aspectos 
inerentes a esses fenômenos socioculturais, implica certo grau de (in)
conformidade a padrões de comportamento normativo adotados por 
determinado grupo no contexto das interações sociais que mantêm com 
outros grupos no interior de um sistema social mais abrangente. Embora 
se manifestem no comportamento individual, não se trata de hábitos 
idiossincráticos adotados por pessoas isoladas, mas de representações 
amplamente coletivas (MARTINS, 2011, p. 86).

Compreende-se que o professor deve favorecer entre os alunos as 
trocas culturais e linguísticas, sem proliferar o rancor entre os grupos 
étnicos em relação às diferenças advindas de tal tensão e choque cultural. 
Candau (2012, p. 244) afirma que “a interculturalidade é assumida 
como estratégia para favorecer a coesão social, assimilando os grupos 
socioculturais subalternizados a cultura hegemônica”.

Em suma, o ensino da variação linguística ganha utilidade na vida dos 
jovens, que mesmo com as crenças sobre a língua portuguesa conseguem 
compreender a importância de um estudo variacional sobre a língua.

Perspectivas da variação linguística à luz dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais

A variação linguística é destacada nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais na seção “Que fala cabe à escola ensinar”. Na referida parte, são 
alavancadas informações referentes ao preconceito linguístico, ao ensino 
do que é “certo” e “errado” na língua portuguesa e à adequação linguística. 
Tais temas foram explanados de modo breve, mas representam um avanço 
nos estudos voltados para a Sociolinguística nas escolas brasileiras. O 
modo de falar corresponde, segundo o documento, a um importante fator 
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de exclusão, em que grupos sociais minoritários representam uma boa 
parcela que é deixada à margem da escola. Para combater o preconceito 
linguístico, a escola, segundo o documento, deve:

Livrar-se de alguns mitos: o de que existe uma única 
forma “certa” de falar — a que se parece com a escrita 
— e o de que a escrita é o espelho da fala — e, sendo 
assim, seria preciso “consertar” a fala do aluno para 
evitar que ele escreva errado. Essas duas crenças 
produziram uma prática de mutilação cultural que, além 
de desvalorizar a forma de falar do aluno, tratando sua 
comunidade como se fosse formada por incapazes, 
denota desconhecimento de que a escrita de uma 
língua não corresponde inteiramente a nenhum de seus 
dialetos, por mais prestígio que um deles tenha em um 
dado momento histórico. (BRASIL, 1997, p. 26).

Assim, a escola precisa combater esses dois mitos: “o de que existe 
uma única forma ‘certa’ de falar  — a que se parece com a escrita — e o 
de que a escrita é o espelho da fala”. Ao se reconhecer que tais mitos não 
condizem com a realidade, é possível trabalhar a diversidade linguística 
em sala de aula, diferenciando a fala, espontânea, da escrita, usada de 
modo mais formal e planejada.

Outro caráter apontado é a questão da adequação da língua, 
pois, como se sabe, deve-se adequar o registro às diferentes situações 
comunicativas. Portanto, o aluno deve compreender que existem 
diversos contextos, desde os informais até os mais formais, e que ele 
deve se adequar a cada situação que se apresenta. Como mencionam os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997, p. 26): “A questão não é 
falar certo ou errado, mas saber qual forma de fala utilizar, considerando 
as características do contexto de comunicação, ou seja, saber adequar o 
registro às diferentes situações comunicativas”.

O professor precisa trabalhar a adequação linguística, do oral 
para o escrito, pautando-se na situação comunicativa, dentro de um 
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contínuo mais formal ou informal. Dentro dessa perspectiva, o aluno 
compreenderá que a língua é dinâmica e flexível, e que, portanto, deve 
saber usá-la da melhor forma possível dependendo do contexto em que 
está inserido.

Ainda de acordo com o documento, na aprendizagem da língua 
portuguesa não se pode ignorar o caráter oral da língua, em prol de um 
ensino único do uso escrito. Por esse motivo, cabe à escola:

Ensinar o aluno a utilizar a linguagem oral nas diversas 
situações comunicativas, especialmente nas mais formais: 
planejamento e realização de entrevistas, debates, 
seminários, diálogos com autoridades, dramatizações, 
etc. Trata-se de propor situações didáticas nas quais essas 
atividades façam sentido de fato, pois seria descabido 
“treinar” o uso mais formal da fala. (BRASIL, 1997, p. 27).

A aprendizagem da fala/escuta em contextos formais deve ser 
realizada pela escola, como mais uma variedade de ascensão social, 
pautando-se no uso em contextos reais de aprendizagem. Por exemplo: 
um aluno precisa compreender que em determinados contextos deve 
adequar a sua fala para um contínuo mais formal, mais monitorado, como 
a utilizada em entrevistas de emprego, seminários e debates em sala de 
aula. Por outro lado, em outras situações, pode utilizar a fala de forma 
menos formal, como numa conversa com um colega, por exemplo. Na 
parte dos objetivos, o documento prevê, entre outras informações, que o 
aluno deverá ser capaz de:

• utilizar diferentes registros, inclusive os mais formais 
da variedade lingüística valorizada socialmente, sabendo 
adequá-los às circunstâncias da situação comunicativa de 
que participam;

• conhecer e respeitar as diferentes variedades 
lingüísticas do português falado;

[...]
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• conhecer e analisar criticamente os usos da língua 
como veículo de valores e preconceitos de classe, credo, 
gênero ou etnia. (BRASIL, 1997, p. 33).

Esses objetivos mostram que o documento se preocupa com o ensino 
em prol do respeito e do apreço pela variação linguística. Por esse motivo, 
importa destacar que a escola não pode ignorar a cultura e o falar que o 
aluno traz para a sala, mas deve valorizar a diferença bidialetal.

Análise da coleção de livros didáticos “Para Viver Juntos Português”, 
da Edições SM: do 6o ao 9o ano do ensino fundamental

No ano de 1996 foi instituído o Programa Nacional do Livro Didático 
(PNLD), por meio do qual o Ministério da Educação avalia, compra 
e distribui obras destinadas ao ensino das diferentes disciplinas que 
compõem o currículo do ensino fundamental. Com base no PNLD, e 
também se pautando no Currículo Mínimo adotado pelo estado do Rio 
de Janeiro, a coleção da Edições SM foi escolhida pelos professores numa 
escola estadual localizada em Itaguaí.

A coleção tem quatro livros, referentes aos quatro anos que 
compõem o ensino fundamental II, e visa a apresentar os conteúdos 
necessários a cada ano, desenvolvendo apreço por variados gêneros, 
através de exercícios de metalinguagem, literatura e interpretação 
de texto. A análise dos livros seguirá a ordem da série, através da 
observação de possíveis exercícios e teorias que contemplem alguma 
questão relacionada à reflexão sobre a variação linguística, diglossia, 
contextos de variação bidialetais, rurbanos, indígenas, de fronteira, de 
imigração, entre outros.

Na obra do 6o ano foram propostas algumas abordagens sobre 
variação linguística, introduzidas pela canção “Cuitelinho”, de autor 
anônimo. Num primeiro momento, foi solicitado que os alunos 
respondessem a duas questões:
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a. Identifique as palavras do texto escritas de um modo diferente do 
dicionário. Por que você supõe terem sido registradas dessa forma?

b. O verso “As garça dá meia-volta” reproduz um modo de falar comum 
em seu cotidiano? Como você o escreveria em uma redação escolar?

O gabarito comentado prevê que os alunos corrijam as palavras da 
canção, com preocupação estritamente formal, desprezando, com isso, o 
valor cultural e linguístico da variação. Do mesmo modo, não há nenhuma 
menção sobre reflexão linguística, como o título da unidade insiste em 
dizer, mas apenas exercícios que se preocupam com a reescrita das 
palavras para a norma-padrão.

Além dessas duas questões, o livro do 6o ano traz algumas informações 
teóricas relacionadas à variação linguística, informando, por exemplo, 
que a norma-padrão é aquela associada à variedade da classe de maior 
prestígio social, utilizada geralmente em textos oficiais, jornalísticos e 
acadêmicos. Embora trabalhe com a questão da norma padrão, o livro 
não se aprofunda em outros contextos de variação, como os de imigração, 
rurbanos, bidialetais, surdos, indígenas, entre outros, pois o foco ainda é 
o ensino do “certo” e do “errado” da língua portuguesa. Outros exercícios 
apontam a questão do conserto do “falar” caipira para a norma-padrão. 
Isso mostra que a preocupação da obra é adequar o falar rural o mais 
próximo possível do falar urbano, como se ele fosse incorreto.

No livro do 7o ano não foi encontrada nenhuma abordagem referente 
à variação linguística. Nessa série, a preocupação é com os recursos 
metalinguísticos e de interpretação de gêneros abordados no currículo.

A variação linguística, de acordo com o Currículo Mínimo do estado 
do Rio, deve estar oficialmente presente no conteúdo do 8o ano do ensino 
fundamental. Todavia, no livro destinado à série, não foi possível perceber 
nenhum tipo de menção à variação linguística, nem teoricamente, mas 
apenas um texto para interpretação – “O diário de zlata”, que poderia, sem 
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dúvida, ser utilizado para trabalhar a questão do bilinguismo, pois alguns 
trechos da carta aparecem escritos com palavras do universo cultural de 
Sarajevo na Iugoslávia.

A não exploração dos recursos linguísticos da “Carta de zlata” mostra 
que o capítulo tinha intuito meramente interpretativo, sem se importar 
com o caráter multicultural da menina sérvia, com sua língua permeada 
por palavras que fogem a nosso imaginário brasileiro. Tais palavras 
poderiam ser mostradas pelos professores, reforçando o caráter bidialetal 
da língua, principalmente pelo uso informal que zlata usa ao escrever o 
diário, afastando-se da formalidade da escrita.

O livro do 9o ano, por sua vez, dispõe de duas páginas com exercícios 
sobre variação linguística, uma apresenta um trecho da peça teatral A 
capital federal, escrita por Artur Azevedo. A peça em questão apresenta 
uma variedade rural, através de palavras como “namorá”, “dromia”, entre 
outras, marcadas em sua maioria pela supressão da consoante em posição 
final. O exercício prevê três perguntas, apresentadas da seguinte forma:

a. Nesse trecho, não há rubricas. Como o autor marca a diferença 
entre as personagens rurais e a personagem urbana?

b. A linguagem empregada por Quinhota não tem as mesmas 
características da linguagem empregada por seus pais. Como esse fato 
pode ser explicado?

c. Um dos recursos para caracterizar a variedade linguística 
empregada por alguns personagens é o desvio de concordância verbal. 
Identifique, no fragmento lido, uma ocorrência desse tipo de desvio e 
analise-a.

O gabarito comentado no livro do professor prevê como possíveis 
respostas as seguintes. Na letra (a), o autor se vale de certos estereótipos – 
por exemplo, a personagem urbana é retratada como sagaz e dissimulada, 
enquanto as personagens rurais são caracterizadas pela ingenuidade e 
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pelo apego a valores morais. A diferença mais evidente, no entanto, se 
dá no campo da linguagem: a personagem urbana utiliza uma variedade 
linguística prestigiada, e as personagens rurais (especialmente Eusébio 
e Fortunata) usam uma variedade linguística estigmatizada. Considera-
se a variação linguística como sinônimo de “fala popular” ou “rural”, 
esquecendo-se de que na atividade linguística dos falantes urbanos 
letrados também ocorre variação (BAGNO, 2007, p. 135).

Na letra (b), esse fato mostra que, além de diferenciar uma variedade 
rural de uma variedade urbana, o texto pretende diferenciar uma variedade 
dos menos escolarizados de uma variedade dos mais escolarizados. 
Provavelmente Quinhota teve mais acesso ao estudo da norma-padrão do 
que seus pais.

Na letra (c), é exemplo desse tipo de desvio o trecho: “[...] porque le 
escrevi três carta que ficou sem resposta...”. O verbo “ficar”, mantido no 
singular para atender à norma-padrão, deveria ser pluralizado: “três cartas 
que ficaram sem resposta”.

Assim, é possível perceber que os exercícios dos livros procuram 
retratar a variedade como algo diferente e que está bem distante da 
norma-padrão, e que, portanto, deve ser evitado. Prova disso são as 
questões retratadas, que procuram na variedade o “erro” e solicitam que 
o aluno proceda com a correção para a norma-padrão.

Dessa forma, os livros da coleção apresentam um tratamento 
superficial da variação linguística, pautando-se em questões interpretativas 
e de adequação vocabular do informal para o formal. Isso mostra que a 
reeducação sociolinguística é uma tarefa que deve partir do professor, 
ampliando o repertório linguístico do aprendiz.

Considerações finais

O ensino da variedade linguística, do bilinguismo e da diglossia 
deveriam permear os livros didáticos de língua portuguesa. Todavia, não 
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é isso que tem ocorrido, pois o ensino ainda está pautado em exercícios 
de adequação vocabular, de escrita formal, do que é “certo” e “errado” 
na língua.

Diante do exposto, os alunos bidialetais não encontram na escola um 
ambiente propício para expandir os seus valores culturais e linguísticos, 
pois ela reflete um contexto ideológico de propagação da língua 
portuguesa, como se a língua fosse uma, ou seja, monolíngue. Por outro 
lado, esse mito, assim como as crenças, está sendo aos poucos apagado 
pela Sociolinguística, que imprime ao estudo da língua um caráter mais 
variacional, de outros contextos linguísticos.

Da mesma forma, os Parâmetros Curriculares Nacionais reforçam a 
importância de um estudo variacional da língua portuguesa, primando pela 
abordagem do oral para o escrito e sobretudo da adequação linguística, 
componente fundamental, pois o alunos precisam compreender que a 
língua precisa se adequar a cada situação, do formal ao informal.

Assim, a escola deve ser um local destinado à reflexão sobre a 
variação linguística, possibilitando aos alunos conhecerem outras 
variedades distintas da sua. Esse processo deve ocorrer simultaneamente 
ao reconhecimento da norma-padrão, pois o estudante deve conhecer o 
código linguístico de prestígio na sociedade, percebendo que em alguns 
contextos mais formais ele vai precisar utilizá-lo.
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DA SALA DE AULA ÀS RUAS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA COM 
CARTA ABERTA NO ENSINO MÉDIO

Patricio de Albuquerque Vieira (UEPB)

Introdução

Na sociedade contemporânea, a escola precisa abordar os 
conteúdos vivenciados pelos professores e pelos alunos no dia a dia. 
Um dos temas pouco explorados (ou não explorados!) no âmbito 
escolar é a AIDS (Síndrome de Imunodeficiência Adquirida) e suas 
estratégias de prevenção.

vivemos diariamente com portadores do vírus da AIDS. As mídias 
divulgam constantemente os altos números de pessoas infectadas por 
esse vírus no mundo inteiro. Diante dessa realidade, qual o papel da 
escola? Esta tem uma tarefa muito importante diante da problemática 
da doença.

Sendo a escola um espaço favorável para inserir a ação preventiva 
no processo educacional, Gherpelli (1996) afirma que essa instituição 
possui uma estrutura adequada para o aprendizado formal. Nela, o 
professor pode desenvolver uma cultura que proporcione a adequação 
do comportamento dos jovens à prevenção, pois convive diariamente 
com muitas crianças e adolescentes, o que possibilita as relações sociais 
e as trocas de experiências e de informações que atingem direta ou 
indiretamente a conduta das pessoas.

Seffner (1998, p. 399) explicita que “a AIDS é um tema que diz 
respeito diretamente à escola”. Para o autor, essa doença se combate 
com a educação, e, sendo a escola o espaço social que reúne crianças e 
adolescentes, principalmente aqueles pertencentes às classes menos 
favorecidas, ela tem por obrigação explorar as estratégias de prevenção 
à AIDS. Assim, é responsabilidade da escola, sobretudo da pública, 
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orientar o jovem a se prevenir da doença e promover os conhecimentos 
fundamentais à formação do aluno, deixando-o a par das estratégias de 
redução das vulnerabilidades programática, social e individual em relação 
ao hIv/AIDS. Sobre o papel da escola, cabe destacar que:

Como instrumento de cidadania, a escola pode influir e 
cooperar nos três níveis de vulnerabilidade [...]. Ela pode e 
deve, efetivamente, trazer informação, e essa informação 
precisa de um cuidadoso trabalho de comunicação, o 
que talvez seja o maior desafio. Mas essa comunicação 
precisa também gerar reflexão. Junto e para além 
dos espaços de educação formal, é preciso que esses 
conteúdos comunicados possam ser objeto de reflexão 
e “experimentação” por parte dos jovens da escola. 
Junto à reflexão e experimentação, é preciso que o jovem 
encontre caminhos reais para lidar produtivamente com 

esses conteúdos (AYRES, 1998, p. 422).

A partir dessa citação, depreendemos que a escola precisa, em caráter 
de urgência, revisar o seu currículo, a fim de atender às reais necessidades 
dos alunos e da sociedade contemporânea. Levar o estudante a vivenciar 
e experimentar na prática os conteúdos abordados durante as aulas 
proporciona a ele uma aprendizagem mais eficaz e produtiva, isto é, a 
realidade do aluno é o ponto de partida para o ensino-aprendizagem; é da 
vivência do discente que o professor retira sua fonte de informação e seus 
objetos de ensino. No caso da AIDS, a escola não pode se omitir e deixar de 
cumprir o seu papel: formar cidadãos críticos e competentes para atuarem 
na sociedade de forma preventiva.

Nesse quadro, o presente trabalho propõe uma reflexão sobre o 
tema “AIDS” e orientação sexual nas aulas de língua portuguesa no ensino 
médio, a partir de uma sequência didática com o gênero carta aberta. Para 
tanto, escrevemos este artigo dividindo-o em três partes: O tema “AIDS” 
na escola: breves considerações; O gênero textual carta aberta; e Carta 
aberta: um relato de experiência no ensino médio.
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O tema “AIDS” na escola: breves considerações

Segundo Pinto (1996, p. 44), a escola se caracteriza como um lugar 
de socialização, “sendo frequentemente, no Brasil, o único espaço em 
que a criança pode receber e trocar informações”. Assim, abordar a 
AIDS na sala de aula surge como uma oportunidade de rever o papel da 
escola e da sua concepção pedagógica e das ações do projeto político-
pedagógico. A autora considera a doença um desafio para a escola, 
que deve ser encarado coletivamente em busca de informações, da 
promoção de debates democráticos, de mudança de comportamentos e 
de práticas adequadas para diminuir o risco do contágio da doença, além 
de “oferecer opções e criar condições para que as informações possam 
ser interiorizadas e utilizadas individualmente sempre que necessário” 
(1996, p. 44-45).

Discutir o tema “AIDS” no âmbito escolar se justifica pela importância 
e necessidade de abordar uma temática tão evidente no cotidiano dos 
educandos, fato comprovado através das demonstrações de incertezas, 
curiosidades e interesse pelo tema. Justifica-se ainda pela necessidade 
de orientação aos jovens que estão vulneráveis a essa doença por 
diversas razões, sobretudo porque estão na fase da vida em que tem 
início o exercício da sexualidade, uma das principais vias de transmissão 
do hIv. Compreendemos que preparar o alunado para essa questão faz 
parte do papel social da escola, pois como bem enfatizam os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN):

De forma diferente, cabe à escola abordar os diversos 
pontos de vista, valores e crenças existentes na 
sociedade para auxiliar o aluno a construir um ponto 
de autorreferência por meio da reflexão. Nesse sentido, 
o trabalho realizado pela escola, denominado aqui 
Orientação Sexual, não substitui nem concorre com 
a função da família, mas a complementa. Constitui um 
processo formal e sistematizado que acontece dentro 
da instituição escolar, exige planejamento e propõe uma 
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intervenção por parte dos profissionais da educação 
(BRASIL, 1998, p. 229).

A escola não pode mais “ficar de olhos fechados” para o problema da 
AIDS. Ainda de acordo com os PCN (1998), a AIDS deve ser abordada no 
eixo de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis, desvinculando 
a sexualidade de tabus e preconceitos, explicitando-a como algo 
relacionado à vida, sem que a discussão associe sexualidade, doença e 
morte. A sugestão desses documentos oficiais em relação à AIDS é que 
se explore essa temática quando trazida pelos alunos, mas, se isto não 
acontecer, cabe ao professor trabalhar o tema com vistas à orientação dos 
jovens, pois

os adolescentes anseiam por conhecimentos, desejam 
que o mais experiente, não só lhes transmitam 
informações sobre o aspecto biofisiológico da sexualidade 
e da AIDS, mas que discutam com eles as questões 
afetivas e emocionais que permeiam o desenvolvimento 
físico, o relacionamento e a iniciação sexual, buscando 
continência para suas angústias num lugar onde se 
sentem seguros (WAIDEMAN, 1977, p. 209).

Nesse sentido, a relação entre os atores sociais da escola deve 
ser harmoniosa, de confiança e de respeito mútuo. O professor tem 
credibilidade com o aluno, este acredita no papel do docente, que tem 
a função de contribuir com a formação da personalidade (intelectual) do 
alunado, preparando-o para as mais diversas práticas sociais de interação. 
Para tanto, o professor precisa passar segurança aos estudantes, 
desenvolvendo um trabalho de maneira amigável, cordial e, sobretudo, 
com ética e respeito aos direitos humanos.

O gênero textual carta aberta

O trabalho com gêneros textuais na sala de aula proporciona a 
aprendizagem da escuta, leitura e escrita de textos diversos, com funções 
específicas, favorecendo ao aluno o uso efetivo do texto na sociedade, 
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oferecendo-lhe a ocasião de se desenvolver como cidadão de uma 
sociedade letrada (BEzERRA, 2007, p. 216).

O gênero textual carta aberta, em particular, tem por objetivo 
defender um ponto de vista diante de seu destinatário ao mesmo tempo 
que tenta induzir um público maior a endossar o ponto de vista defendido.

Considerando que todas as cartas abertas pretendem, em princípio, 
estabelecer o contato entre dois interlocutores que se encontram 
distantes, elas podem ser definidas como

um gênero discursivo em que o autor do texto dirige-
se publicamente (através dos órgãos de imprensa) a um 
interlocutor com o objetivo de defender um ponto de 
vista e, se for o caso, convencer esse interlocutor a mudar 
de opinião sobre alguma questão polêmica ou leva-lo a 
agir de uma determinada maneira (ABAURRE; ABAURRE; 
PONTARA, 2013, p. 377).

Circulando em espaços públicos como jornais e sites, as cartas 
abertas se caracterizam pela apresentação articulada de informações, 
ideias, fatos e argumentos que evidenciam um ponto de vista acerca de 
determinado assunto. Os autores de tais cartas dirigem-se, geralmente, a 
pessoas públicas (prefeitos, governadores, presidentes, entre outros), com 
o propósito de fazer uma intervenção para a solução de certo problema 
social. Cabe informar ainda que a carta aberta, por apresentar assuntos 
de interesse geral, tem como leitores pessoas que costumam ler textos de 
opinião expostos em veículos de circulação de massa.

Carta aberta: um relato de experiência no ensino médio

Com o intuito de abordar o tema “AIDS” numa turma de 3o ano do 
ensino médio, elaboramos o projeto “Da sala de aula às ruas: a AIDS e a 
necessidade de orientação sexual na escola” e escolhemos trabalhar com 
sequência didática (doravante SD) pelo fato de permitir “criar contextos de 
produção”, variadas atividades “que [permitirão] aos alunos apropriarem-
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se das noções, das técnicas e dos instrumentos necessários de capacidades 
de expressão oral ou escrita, em situações de comunicação” (SChNEUWLY; 
DOLz, 2004, p. 82). Elaboramos, assim, uma SD composta por 8 (oito) 
encontros/aulas. Cada encontro teve a duração de aproximadamente 90 
(noventa) minutos para realizar as atividades propostas.

Para uma melhor visualização das atividades elaboradas para abordar 
o tema “AIDS” na sala de aula, apresentamos o seguinte quadro:

ETAPAS DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA No DE AULAS

1o encontro
Conteúdo: apresentação e discussão do projeto “Da sala de 
aula às ruas: a AIDS e a necessidade de orientação sexual na 
escola”;
Metodologia: socialização do projeto em questão; discussão 
acerca dos papéis a serem cumpridos pela turma e pelo 
professor; leitura e reflexões sobre os textos motivadores 
com o tema “A AIDS e a escola”;
Avaliação: participação.

2 aulas

2o encontro
Conteúdo: A AIDS e as relações afetivas entre portadores e 
não portadores da doença;
Metodologia: palestra proferida por um psicólogo sobre as 
relações entre as pessoas portadoras e não portadoras do 
vírus hIv; debate sobre a temática em foco;
Avaliação: participação, criticidade e capacidade de opinar 
por parte dos alunos.

2 aulas

3o encontro
Conteúdo: A AIDS e as relações afetivas entre portadores e 
não portadores da doença;
Metodologia: palestra proferida por uma enfermeira de nível 
superior para que os alunos entendam a temática pela visão 
da Biologia e da Enfermagem; debate mediado pelo professor;
Avaliação: participação e intervenção dos alunos.

2 aulas
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4o encontro

Conteúdo: Convivendo com a AIDS;

Metodologia: depoimento de um portador do vírus hIv; 
debate mediado pelo professor;

Avaliação: participação e atenção dos alunos; elaboração de 
perguntas.

2 aulas

5o encontro

Conteúdo: A AIDS e a Matemática: construção de gráficos 
referentes aos dados estatísticos de pessoas portadores do 
vírus hIv;

Metodologia: aula expositiva e dialogada; elaboração de 
gráficos sob a orientação de um professor de Matemática; 
leitura compartilhada; uso do computador para a montagem 
dos gráficos;

Avaliação: participação e atenção dos alunos; colaboração no 
trabalho em grupo.

2 aulas

6o encontro

Conteúdo: Carta aberta: estrutura, funcionalidade e estética;

Metodologia: aula expositiva e dialogada com leitura e 
análise coletiva de cartas abertas, enumerando na lousa as 
características desse gênero;

Avaliação: participação dos alunos.

2 aulas

7o encontro

Conteúdo: A carta aberta a serviço da prevenção da AIDS;

Metodologia: produção e reescrita de uma carta aberta sobre 
a temática da AIDS para registrar as informações obtidas nos 
encontros anteriores, sob a orientação do professor;

Avaliação: participação na elaboração da carta aberta.

2 aulas



sumário

207Materiais didáticos, gêneros textuais e experiências didáticas no ensino de língua portuguesa  |

8o encontro

Conteúdo: Como se prevenir da AIDS e o respeito aos 
portadores do vírus hIv;

Metodologia: divulgação/distribuição da carta aberta 
produzida pelos alunos na escola e nas principais ruas da 
cidade de Queimadas-PB;

Avaliação: participação e desempenho dos alunos.

2 aulas

No primeiro encontro, apresentamos textos de diversos gêneros 
textuais (notícia, reportagem, vídeo) para introduzir a temática em epígrafe, 
a qual imediatamente despertou o interesse dos alunos pelo assunto. 
De início, muitas inquietações e dúvidas foram manifestadas por eles. O 
segundo encontro foi destinado à apresentação da palestra intitulada “A 
AIDS e as relações afetivas entre portadores e não portadores da doença”, 
proferida por um psicólogo da área de saúde. Os alunos sentiram-se mais 
à vontade para fazer suas perguntas, que, na sua maioria, focalizavam 
o ato sexual. A mesma interação ocorreu no terceiro encontro, quando 
uma enfermeira apresentou a palestra “A AIDS e as suas estratégias de 
prevenção”. Mais uma vez, os estudantes demonstraram que as suas 
inquietações giram em torno da prática sexual. Parece que para eles a 
doença é transmitida apenas por meio da relação sexual, pensamento 
desfeito após a conversa com a enfermeira.

No quarto encontro, os alunos tiveram a oportunidade de ouvir o 
depoimento de um portador do vírus da AIDS. O silenciamento da turma 
revelou o interesse pelo tema. Diversas foram as dúvidas e curiosidades 
dos alunos em relação ao modo de contaminação e à convivência com a 
doença. Já para o quinto momento, a turma necessitou da participação 
de um professor de matemática para orientá-la na construção de gráficos 
que sistematizassem os dados obtidos nas aulas anteriores no que tange 
ao número de portadores do vírus da AIDS no Brasil e no mundo, dados 
estes que serviram de informação para a carta aberta produzida pelos 
discentes nas aulas seguintes.
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O sexto encontro, por sua vez, foi destinado à apresentação e ao 
estudo da carta aberta. A escolha desse gênero textual deve-se às suas 
características e funcionalidade: a intenção da carta aberta é defender 
um ponto de vista diante de seu destinatário ao mesmo tempo que tenta 
induzir um público maior a endossar o ponto de vista defendido. Após a 
leitura e análise do texto “Carta aberta aos jovens: últimas palavras de 
uma jovem portadora do vírus da AIDS”, a turma deu início à produção 
de uma carta aberta destinada aos habitantes de sua cidade, qual seja, 
Queimadas-PB. Apresentar um modelo de carta aberta foi fundamental 
para a escrita dos alunos, pois, sem tal modelo, os estudantes não 
conseguiriam ter produzido o próprio texto utilizando as características 
linguísticas e discursivas exigidas pelo gênero em questão.

No sétimo encontro, os alunos puderam reescrever, de forma 
consistente e coerente, a carta aberta produzida sob a nossa orientação. 
A produção desse texto possibilitou aos estudantes expressarem suas 
opiniões e pontos de vista sobre a AIDS e como prevenir-se dessa doença. 
A escrita e reescrita desse gênero textual possibilitou aos estudantes 
envolvidos o levantamento de argumentos e a reflexão crítica acerca da 
temática abordada. O trabalho realizado coletivamente estabeleceu a 
interação aluno-aluno e aluno-professor, uma vez que foram discutidas 
as divergências e as incertezas que o tema trouxe à tona. Por fim, o 
oitavo momento aconteceu de forma especial para os estudantes, pois 
estes tiveram a oportunidade de entregar a carta aberta às pessoas nas 
principais ruas da cidade de Queimadas. A atividade fez a turma perceber 
a funcionalidade da carta aberta, principalmente pelo fato de ter um 
destinatário “real”. O envolvimento com as pessoas nas ruas, muitas delas 
analfabetas, oportunizou aos alunos o diálogo com os transeuntes e a 
exposição dos conhecimentos adquiridos durantes as aulas.

Consideramos que a sequência didática proposta obteve êxito 
por diversas razões, entre elas: os conhecimentos prévios dos alunos, 
a interdisciplinaridade, a liberdade de expressão, a interação entre os 
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atores sociais envolvidos nas aulas e a parceria entre profissionais que 
trabalham em prol da educação e da formação intelectual dos jovens. 
Além disso, discutir um tema tão presente no cotidiano dos discentes, 
utilizando uma sequência didática, nos proporcionou um estudo 
gradativo, estimulante e proveitoso.

Considerações finais

A sequência didática desenvolvida numa turma de 3o ano do ensino 
médio proporcionou a todos envolvidos o esclarecimento de mitos, 
dúvidas e curiosidades relacionadas à prática sexual e à AIDS. As atividades 
propostas na SD com o gênero textual carta aberta estabeleceram a 
interação e a troca de experiências entre os alunos, os professores e os 
profissionais envolvidos no seu desenvolvimento, revelando a contribuição 
da interdisciplinaridade para o ensino-aprendizagem na escola e para o 
exercício da cidadania.

A AIDS faz-se presente no cotidiano dos alunos, por isso explorar 
este tema na escola faz parte do papel social dessa instituição que deve 
orientar e preparar o alunado para a cidadania e vivência coletiva. é 
nesse espaço democrático que as curiosidades, incertezas, diferenças, 
divergências e opiniões devem ser, sempre que necessário, esclarecidas e 
desdobradas em outros temas que façam os estudantes refletirem sobre a 
responsabilidade e o papel social de cada um.

A nossa experiência com a abordagem do tema “AIDS” nos fez 
perceber que todos os professores devem assumir o papel de orientadores 
sexuais independentemente da disciplina que lecionam, pois é tarefa 
deles realizarem tal atividade, uma vez que os temas transversais devem 
ser contemplados/estudados por todas as disciplinas do currículo oficial.
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O DISCURSO IDEOLÓGICO NAS MANIFESTAÇÕES ANTIPT E PRÓ-
PT: A LEITURA COMO FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA REFLEXIVA 

DO ALUNO
Paula Lustosa (PROFLETRAS-UERJ)  

 Andreza de Oliveira (PROFLETRAS-UERJ)

Introdução

Nossa experiência como professoras de instituições públicas e o 
nosso contato com profissionais da área fazem-nos perceber que o ensino 
de língua materna, infelizmente, ainda tem se resumido a uma abordagem 
que se preocupa apenas em explicitar conceitos gramaticais, sem oferecer 
a oportunidade crítica e de reflexão das unidades linguísticas dentro de um 
contexto sócio-histórico-ideológico. Dessa forma, consideramos relevante 
desenvolver as habilidades de leitura e escrita do aluno como forma de 
exercício da cidadania dentro de um viés de educação transformadora 
(FREIRE, 2013), possibilitando-lhe, para isso, uma reflexão e (des)construção 
dos sentidos das produções discursivas presentes na esfera jornalística 
brasileira, especificamente nas manchetes sobre as manifestações a favor 
ou contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff.

Dentro dessa perspectiva, torna-se importante desenvolver a criticidade 
do aluno no processo de leitura, de forma contextualizada com as questões 
sócio-histórico-ideológicas em que as produções discursivas são construídas, 
a fim de promover uma postura ativa no curso das relações sociais e oferecer 
sempre meios de desenvolver a consciência reflexiva do indivíduo. Afinal, 
“a consciência só se torna consciência quando se impregnam de conteúdo 
ideológico (semiótico) e, consequentemente, somente no processo de 
interação social” (BAKhTIN [vOLOChÍNOv], 2014 [1929], p. 34).

Pensando na importância de criar gestos de leitura articulados 
à interdiscursividade e compreendendo que a linguagem se produz 
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nas diversas práticas sociais, sendo ela o próprio espaço de interação 
humana, de constituição mútua de sentidos e sujeitos, “de encontros, 
desencontros e confrontos de posições” (GERALDI, 1997, p. 5), partimos 
da aplicação do conceito de signo ideológico de Bakhtin, neste trabalho, 
para contribuir para a formação reflexiva do aprendiz a partir da 
leitura. Sendo assim, tal contribuição teórica é de suma importância 
para a análise do discurso ideológico presente em diversas esferas 
sociais, e, prioritariamente, neste trabalho, o objetivo é abordá-lo 
dentro da realidade política contemporânea brasileira, no ano de 2016, 
especificamente nas manifestações pró-PT e antiPT.

Dentro desse viés de leitura e produção discursiva como ponto de 
partida para a (des)construção dos sentidos a partir do signo ideológico, 
propomos que esta proposta pedagógica esteja vinculada aos pressupostos 
teóricos da Análise do Discurso francesa (doravante AD). Tal campo teórico 
contribui para compreendermos que o sentido da palavra não existe em si 
mesmo, ele é determinado pelas posições ideológicas que estão em jogo 
no processo sócio-histórico-ideológico em que ela foi produzida. Dessa 
forma, toda formação discursiva está vinculada a uma ideologia, isto é, 
sujeito, sentido, ideologia e linguagem são indissociáveis.

O verde-amarelo e o vermelho são signos ideológicos e materializam 
uma dada ideologia nas manchetes abordadas neste trabalho. Dessa 
maneira, as manchetes servirão de corpus para a construção de uma 
proposta pedagógica que possibilite aos discentes construírem seu próprio 
sentido e se tornarem, concomitantemente ou consequentemente, 
um participante ativo em todas as situações comunicativas nas quais se 
encontram (se encontrarão) inseridos.

O interdiscurso presente nas cores verde-amarelo e vermelho 
determina uma dada formação discursiva e compreendê-lo é considerar 
que a nossa memória discursiva foi constituída no curso das relações 
sociais e que, de uma forma ou de outra, estamos sempre interpelados 
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pela ideologia. Dessa maneira, propomos que as práticas de leitura na 
escola contribuam para o reconhecimento das palavras dentro de um 
contexto sócio-histórico-ideológico a fim de perceber que “a maneira 
como nos inscrevemos na língua e na história” pode determinar a (des)
construção de sentido dos signos, e “é por isto que significam e não pela 
nossa vontade” (ORLANDI, 2012, p. 35).

Dessa forma, reconhece-se que as cores vermelho e verde-amarelo 
são um reflexo de postura e visões ideológicas de uma sociedade, e servem, 
aqui, como ponto de partida para a compreensão da língua como discurso, 
vinculada aos fatores sócio-histórico-ideológicos que a norteiam. Podemos 
compreender que tais signos dialogam com as condições históricas da 
sociedade brasileira, e a leitura do discurso ideológico presente neles, 
dentro da sala de aula, trabalha o princípio dialógico da linguagem, que 
consiste em desenvolver a postura ativamente responsiva por parte dos 
interlocutores envolvidos nesse processo de interação. Para isso, portanto, 
o professor precisa assumir uma postura de ensino ético-crítico-política 
da educação, promovendo, assim, práticas pedagógicas que possibilitem 
a construção de possíveis transformadores da ordem política, econômica, 
social injusta. (FREIRE, 2013).

Pressupostos teóricos

A palavra, a palavra viva, indissociável do convívio 
dialógico, por sua natureza quer ser ouvida e respondida. 
Por sua natureza dialógica, ela pressupõe também 
a última instância dialógica. Receber a palavra, ser 
ouvido. é inadmissível a solução à revelia. Minha palavra 
permanece no diálogo contínuo, no qual ela será ouvida, 
respondida e reapreciada. (BAKhTIN, 2011 [1979], p.356).

O dialogismo é o princípio inerente à linguagem, que é o próprio 
lugar de interação social, tendo como princípio fundamental a relação 
de sentidos entre enunciados ditos por diferentes interlocutores, em 
diferentes situações comunicativas, independentemente da congruência 
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ou divergência de opiniões ocorridas no processo de comunicação. As 
relações dialógicas não existem somente dentro das réplicas do enunciado, 
pois, por exemplo:

dois enunciados distantes um do outro, tanto no tempo 
quanto no espaço, que nada sabem um sobre o outro, 
no confronto de sentidos revelam relações dialógicas se 
entre eles há ao menos alguma convergência de sentidos 
(ainda que seja uma identidade particular do tema, do 
ponto de vista, etc) (BAKhTIN, 2011 [1979], p. 331).

A compreensão de um enunciado gera sempre uma compreensão 
responsiva do falante, que é a possibilidade de rejeitar ou de responder 
a um enunciado lido ou ouvido, já que “a compreensão do conjunto 
discursivo é sempre de índole dialógica” (BAKhTIN, 2011 [1979], p. 332). 
Nessa direção, dentro dessa concepção bakhtiniana, o que é preciso 
compreender, principalmente como docente da linguagem, é que 
todo enunciado é pleno de respostas, independente de concordância 
e discordância entre os interlocutores do processo de comunicação, 
um enunciado sempre é uma resposta a outros enunciados ditos 
anteriormente. Dessa forma, pensar em atividades dentro de um viés 
dialógico é uma forma de possibilitar aos discentes uma postura ativa 
nas atividades comunicativas das quais eles participam.

Nesse sentido, a interlocução é o espaço onde se constroem 
mutuamente os sujeitos e a sua visão de mundo. A partir do processo 
interlocutivo, emitimos a nossa opinião, contamos e fazemos história, 
podemos agir socialmente e temos a oportunidade de desenvolver 
cada vez mais a nossa postura ativamente responsiva. Dessa maneira, a 
partir de uma prática de ensino que tenha a linguagem como ponto de 
partida e chegada (GERALDI, 2003), podemos dar a oportunidade de os 
aprendizes emitirem uma resposta a um enunciado que leem/ouvem, 
independentemente de concordar, discordar ou silenciar-se diante de 
dada uma produção discursiva.
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Portanto, assim como aponta a epígrafe, negar a responsividade 
a um indivíduo é tirar-lhe a oportunidade de fazer com que sua palavra 
permeie as relações sociais com as quais interage no cotidiano. Tal prática 
é incompatível com os princípios da educação nacional, que, “inspirada 
nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem 
por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para 
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (LDB, 1996).

Nesse contexto, nossa proposta pedagógica concebe a reflexão dos 
alunos como importante fim de ensino da língua materna, mais do que 
isso, propõe tentar fazê-los (re)conhecer o seu papel na sociedade em que 
vivem, levando em conta, sempre, “suas relações com o mundo”, “relações 
em que consciência e mundo se dão simultaneamente. Afinal, não há uma 
consciência antes e um mundo depois e vice-versa” (FREIRE, 2013, p. 98).

O ensino de língua materna como prática da liberdade repudia 
qualquer prática da dominação, “implica a negação do homem abstrato, 
isolado, solto, desligado do mundo, assim como também a negação do 
mundo como uma realidade ausente dos homens” (FREIRE, 2013, p. 98). 
Assim, inserir o aluno numa prática pedagógica, dentro do viés postulado 
por Paulo Freire, é desenvolver gestos de leitura mais contextualizados 
aos acontecimentos históricos da sociedade brasileira contemporânea e 
articulá-los à interdiscursividade, que é a condição de existência do próprio 
discurso, possibilitando ao aluno (re)construir seus próprios sentidos, sua 
própria consciência reflexiva no curso das interações verbais.

Dessa forma, o ponto de partida norteador da leitura do discurso 
ideológico presente nas cores verde-amarelo e vermelho exibidas nas 
manchetes jornalísticas, que serão apresentadas em nossa proposta 
pedagógica, se pauta na concepção de educação como possibilidade de 
emancipação social dos discentes em relação a uma cultura dominante.

Nesse sentido, almejamos promover um processo de leitura 
significativo para o aluno, compreendendo que a língua está ligada aos 
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campos vários das práticas sociais e, para isso, partimos do conceito 
de signo ideológico de Bakhtin. O verde-amarelo e o vermelho nas 
manchetes que serão apresentadas neste trabalho são entendidos como 
signos ideológicos e refletem dois posicionamentos distintos em relação à 
realidade política contemporânea brasileira. O primeiro signo retrata um 
movimento social a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff, o 
segundo retrata uma postura em prol da permanência do governo petista.

O Brasil passa por uma fase marcada por uma intensa polarização 
política. Parte dos brasileiros grita “Fora, Dilma”, outros esbravejam “Não 
ao golpe”. Sendo assim, pode-se perceber que o vermelho e o verde-
amarelo não significam somente uma cor em si mesma, mas são signos 
ideológicos. Isso significa dizer que tais cores retratam uma realidade, um 
sentido que só podem ser construídos dentro do contexto sócio-histórico-
ideológico brasileiro. Afinal, “cada signo ideológico não é apenas um 
reflexo, uma sombra da realidade, mas também um fragmento material 
dessa realidade”. (BAKhTIN [vOLOChÍNOv], 2014 [1929], p. 33). Portanto, 
os signos ideológicos não são só palavras representadas pela linguagem 
verbal, pois, de acordo com Bakhtin [volochínov]:

Qualquer produto de consumo, pode, da mesma forma, 
ser transformado em signo ideológico. O pão e o 
vinho, por exemplo, tornam-se símbolos religiosos no 
sacramento cristão da comunhão. Mas o produto de 
consumo, enquanto tal, não é, de maneira alguma, um 
signo. (2014 [1929], p. 32).

Nesse sentido, todo produto, símbolo, objeto e cor são neutros 
quando não estão associados a nenhum conteúdo exterior. Porém, 
podem se tornar signos ideológicos no momento em que passam a 
retratar uma realidade.

Um signo ideológico está sempre relacionado aos dados contextuais, 
implícita ou explicitamente, os quais não têm o significado na própria 
palavra em si, e sim na relação com outros discursos, a um já dito 
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anteriormente. Assim, é preciso levar em consideração as relações 
interdiscursivas presentes nos signos verde-amarelo e vermelho a fim 
de que as palavras, sempre, façam sentido e sejam (re)construídas pela 
“maneira como nos inscrevemos na língua e na história e é por isto que 
significam e não pela nossa vontade” (ORLANDI, 2012, p. 35).

De acordo com Bakhtin [volochínov] (2014 [1929]), o pão é uma 
metáfora para representar a diferença entre a palavra e o signo ideológico. 
A comparação implícita feita pelos autores russos apresenta o pão como 
produto de consumo somente, ou seja, descontextualizado de qualquer 
situação sociocultural. Analisado unicamente como produto de consumo, 
ele não é considerado um signo ideológico, é, apenas, uma palavra com um 
fim em si mesma. Depois, o pão é apresentado como um símbolo religioso, 
no sacramento cristão da comunhão, isto é, como um signo ideológico 
que retrata o corpo de Cristo. Sendo assim, apontam que os “estudos 
sobre conhecimento científico, a literatura, a religião, a moral, etc. estão 
estreitamente ligados aos problemas de filosofia da linguagem” (BAKhTIN 
[vOLOChÍNOv], 2014 [1929], p. 31).

Nessa perspectiva, para reconhecer a importância do signo 
ideológico para o desenvolvimento das práticas discursivas da sala de 
aula, primeiramente, é importante compreender que a palavra é neutra 
em relação a qualquer função ideológica específica, ou seja, ela pode 
funcionar sem expressão externa. Um tipo de abordagem transmissiva em 
torno do ensino da língua aborda um método de percepção da palavra 
destituída de qualquer valor ideológico, o que não colabora para a 
autonomia da liberdade de expressão do aluno. Sendo assim, é preciso 
pensar num ensino da língua que leve em consideração as palavras como 
signo ideológico; no entanto, “é claro que esse problema não pode ser 
abordado corretamente se se recorre aos conceitos usuais de palavra e de 
língua tais como foram definidos pela linguística e filosofia da linguagem 
não-sociológica” (BAKhTIN [vOLOChÍNOv], 2014 [1929], p. 37).
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Devemos, então, conceber o ensino da língua portuguesa à luz da 
linguagem como interação social a fim de contribuir para a formação da 
consciência reflexiva e libertadora da condição de um aluno oprimido 
pelo discurso dominante. Considerando que “A consciência só se torna 
consciência quando se impregna de conteúdo ideológico (semiótico) 
e, consequentemente, somente num processo de interação social [...]” 
(BAKhTIN [vOLOChÍNOv], 2014 [1929], p. 34).

A consciência individual é formada a partir da interação entre os 
interlocutores de uma situação comunicativa. A consciência não é formada 
subjetivamente, ao contrário, “ela só pode ser explicada a partir do meio 
ideológico e social. A consciência individual é um fato sociodelógico”, isto é, 
“a consciência adquire forma e existência nos signos criados por um grupo 
organizado no curso de relações sociais”. (BAKhTIN [vOLOChÍNOv], 2014 
[1929], p. 35-36). Dentro desse viés, portanto, é preciso compreender as 
cores verde-amarelo e vermelho como representantes da forte polarização 
política que a nossa sociedade está vivendo e que os gestos de leitura são 
construídos pela memória discursiva (interdiscurso) que adquirimos ao 
longo do curso das relações sociais.

O interdiscurso considera que “todo discurso é atravessado pela 
interdiscursividade, tem a propriedade de estar em relação multiforme 
com outros discursos” (MAINGUENEAU; ChARAUDEAU, 2004, p. 286). 
Dentro da concepção da AD francesa, o sentido de uma palavra não existe 
em si mesmo, ele é determinado pelas posições em jogo no processo 
sócio-histórico-ideológico em que ela foi produzida.

Compreender o interdiscurso é considerar que a nossa memória 
discursiva foi construída no curso das nossas relações sociais e que estamos 
sempre interpelados pela ideologia. Dessa forma, “o interdiscurso é todo 
o conjunto de formulações feitas e já esquecidas que determinam o que 
dizemos” (ORLANDI, 2012, p. 33), é o pré-construído em nossas memórias, 
nas nossas experiências, e não temos como recuperar textualmente, não 
podemos saber quando foi construído.
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Sob a perspectiva da AD francesa, os dizeres não são só palavras a 
serem decodificadas, são

efeitos de sentidos que são produzidos em condições 
determinadas e que estão de alguma forma presentes no 
modo como se diz, deixando vestígios que o analista de 
discurso tem de apreender. São pistas que ele aprende 
a seguir para compreender os sentidos aí produzidos, 
pondo em dizer com sua exterioridade, suas condições 
de produção. Esses sentidos têm a ver com o que não 
é dito ali mas também em outros lugares, assim como 
com o que não é dito, e com o que poderia ser dito e não 
foi. Desse modo, as margens do dizer, do texto, também 
fazem parte dele (ORLANDI, 1999, p. 30).

Assim, para refletir sobre o discurso ideológico presente nas 
cores verde-amarelo e vermelho exibidas nas manchetes jornalísticas 
apresentadas a seguir, e (re)construir o sentido que ali está dito ou não dito, 
é preciso observar as condições de produção e verificar o funcionamento 
da memória, remeter o dizer das cores a um determinado grupo social, 
filosófico, cultural, etc. Afinal, “enquanto prática significante, a ideologia 
aparece como efeito da relação necessária do sujeito com a língua e com 
a história para que haja sentido” (ORLANDI, 2012, p. 48).

Dessa forma, o discurso ideológico presente nos signos verde-amarelo 
e vermelho só pode (re)construir sentidos e colaborar para a construção 
de participantes ativos nos processos de interlocução se criarmos gestos de 
leitura e interpretação que permitam ao aluno relacionar a sua memória 
discursiva às condições de produção em sentido restrito e amplo dos textos 
das manchetes que serão abordados neste trabalho. Isso inclui o contexto 
sócio-histórico-ideológico que envolve os signos vermelho e verde-amarelo.

Nesse sentido, é preciso considerar o contexto sócio-histórico-
ideológico imediato, amplo e histórico que envolve as produções 
jornalísticas que abordam as manifestações antiPT e pró-PT ocorridas em 
2016, no Brasil, tais como: a relação da cor vermelha com o partido político 



sumário

220Materiais didáticos, gêneros textuais e experiências didáticas no ensino de língua portuguesa  |

da presidente Dilma Rousseff; a classe social, o gênero e a escolaridade 
predominantes no grupo que veste a cor vermelha e no que veste a 
cor verde-amarelo; a situação socioeconômica que os brasileiros estão 
vivendo; e como essas cores podem afetar as suas posições políticas.

é nessa perspectiva que consideramos importante conceber a relação 
entre o interdiscurso e o signo ideológico para a produção de propostas 
dialógicas para uma educação transformadora. Assim, para propiciar aos 
alunos a possibilidade de (re)construção de sentidos a partir dos signos 
ideológicos verde-amarelo e vermelho, é relevante perceber que o sujeito 
é interpelado pela ideologia e que

a memória, por sua vez, tem suas características, quando 
pensadas em relação ao discurso. E, nessa perspectiva, ela 
é tratada como interdiscurso. Este é definido como aquilo 
que fala antes, em outro lugar, independentemente. Ou 
seja, é o que chamamos memória discursiva: o saber 
discursivo que torna possível todo dizer e que retorna 
sob a forma do pré-construído, o já-dito que está na 
base do dizível, sustentando cada tomada da palavra. O 
interdiscurso disponibiliza dizeres que afetam o modo 
como o sujeito significa em uma situação discursiva dada 
(ORLANDI, 2012, p. 31).

Nesse contexto, reconhece-se que o discurso é uma voz internamente 
persuasiva. Quanto mais a consciência for formada por discursos abusivos, 
de autoridade, mais dominadas serão as consciências. A experiência 
discursiva abre caminhos para a construção de uma consciência reflexiva, 
objetivo final deste trabalho. Afinal, a consciência é ideológica e é formada 
ao longo dos discursos que adquirimos ao longo da vida, e, por isso, é 
fundamental fomentar práticas de leitura dialógicas que abordem as 
relações interdiscursivas presentes nos textos, contextualizando-os 
sempre à situação sócio-histórico-ideológica.

Portanto, no âmbito do ensino de língua portuguesa, ao se adotar a 
concepção da linguagem como forma e processo de interação, partindo 
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da articulação entre os estudos do círculo de Bakhtin e o conceito de 
interdiscurso desenvolvido pela AD, faz-se necessário reconhecer a 
língua como discurso, interação e prática sócio-histórica, deslocando e 
(re)orientando a visão sobre o processo de aprendizagem. O espaço da 
sala de aula deve destinar-se mais ao confronto e à (re)elaboração dos 
discursos produzidos e circulados na sociedade como um todo do que se 
voltar para um mero trabalho que permita apenas a abordagem da palavra 
em exercícios metalinguísticos.

Proposta de atividade

O material selecionado está conforme os Parâmetros Curriculares 
Nacionais, pois toma o gênero discursivo, neste caso notícias1, como 
objeto de ensino para as aulas de Língua Portuguesa. Sua escolha se 
deu pela particularidade dos gêneros jornalísticos de exercerem papel 
fundamental na socialização de um indivíduo devido a sua comunicação 
para as massas. As notícias escolhidas circularam no Brasil durante o 
mês de março de 2016, no qual houve manifestações populares com 
posições políticas dicotômicas, algumas com um público a favor de 
um possível processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff 
e outras com pessoas contra tal processo. O nosso objeto de análise é 
a representação das cores que marcaram tais movimentos populares. 
Refletir, polemizar e discutir como as cores verde-amarelo e vermelho 
são signos ideológicos que representam a polarização política atual do 
Brasil. Com isso, o objetivo é propiciar ao aluno gestos de leitura mais 
contextualizados aos acontecimentos históricos da sociedade brasileira 
contemporânea e articulá-los à interdiscursividade, que é a condição de 
existência do próprio discurso, possibilitando ao discente (re)construir 
seus próprios sentidos, sua própria consciência reflexiva, no curso das 
interações verbais.
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Ano de escolaridade: 9o ano do ensino fundamental/1o ano do ensino médio

Assunto: A leitura como processo de re(construção) de sentidos

1a etapa: leitura e análise de notícias jornalísticas

• Contextualizar com os alunos o momento político brasileiro, 
enfatizando os acontecimentos do mês de março de 2016;

• Conceituar o gênero notícia;

• Apresentar aos alunos quatro notícias selecionadas previamente.
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• Após a leitura das notícias, perguntar aos alunos quais são os 
possíveis efeitos de sentido que podemos construir entre as cores verde-
amarelo e vermelho e o cenário político brasileiro.

Dado o reconhecimento da linguagem como a mediação necessária 
entre o homem e a realidade natural e social, é importante solicitar aos 
alunos que pesquisem, em grupo, a representatividade histórica da cor 
vermelha nos movimentos políticos e, concomitantemente, o motivo 
da cor vermelha ser representativa ao PT, o partido da presidente 
Dilma Rousseff.

Após a pesquisa, deverá ser feita uma reflexão sobre a dicotomia 
que essas cores, signos ideológicos, representam, destacando as 
posições políticas, sociais, econômicas e culturais dos manifestantes 
que optam por vestir verde-amarelo e os que optam por vestir 
vermelho. é importante que eles percebam que a cor verde-amarelo e, 
principalmente, a vermelha referem-se a algo que já foi dito no curso das 
relações sociais, ou seja, que há uma memória discursiva e que as cores 
não foram escolhidas ao acaso.

Além disso, com este trabalho, é possível abordar alguns casos de 
Análise Linguística (doravante AL) nas aulas de Língua Portuguesa, como 
a substantivação dos adjetivos (o vermelho; o verde e amarelo) e a 
metonímia, como recurso expressivo da linguagem, usada, essencialmente, 
na segunda manchete. A AL situada no processo de ensino abre caminhos 
para a compreensão dos aspectos linguísticos e extralinguísticos dos 
textos circulados em gêneros discursivos. Para isso, ela deve permear os 
momentos de prática de leitura, escrita e reescrita textuais, promovendo 
a reflexão sobre os elementos linguísticos vinculados na interação autor-
texto-leitor-contexto.

2a etapa: atividade de estímulo ao posicionamento responsivo do aluno

• Apresentar aos alunos a charge abaixo, que circulou nas redes sociais:
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• Pedir aos alunos que respondam e discutam as seguintes questões:

1. há uma postura política da cor vermelha nessa charge? A cor 
vermelha utilizada pelas personagens tem o mesmo sentido do vermelho 
das manchetes?

2. A cor vermelha usada pelas personagens nos remete a qual 
acontecimento político ocorrido no contexto brasileiro contemporâneo?

3. Relacione a linguagem não verbal da charge à linguagem verbal e ao 
contexto político brasileiro contemporâneo e diga quais possíveis efeitos 
de sentido podemos construir a partir do diálogo entre tais linguagens.

4. Explique, com suas palavras, para qual tipo de manifestação elas 
possivelmente estariam indo?

5. A partir dessa charge e da sua memória discursiva, construa uma 
manchete que poderia estampar a capa de jornal, tendo como base a 
linguagem não verbal da charge.

6. Construa uma manchete em que alguma cor, por exemplo rosa, 
verde, preto, etc., faça referência a uma determinada postura política e 
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social, isto é, em que a cor materialize uma visão de mundo concebida 
por um dado grupo social. Não se esqueça de produzir o seu texto 
articulando a linguagem verbal e não verbal a fim de produzir os efeitos 
de sentido pretendidos.

Considerações finais

Portanto, ao reconhecer que a língua não é somente um meio 
de trocas linguísticas, mas também é um indicador das relações do 
indivíduo com o mundo, com as ideologias e com um período histórico, 
entendemos que o professor precisa indicar que o simbólico atua sobre 
o linguístico, fazendo com que a sala de aula seja o espaço de reflexão 
sobre a realidade.

Nesse sentido, as atividades propostas têm a funcionalidade de ajudar 
os alunos a coconstruírem o sentido que não está somente no texto, e 
sim na construção dialógica dada entre o leitor-autor-texto-contexto. 
Afinal, uma leitura eficiente não se limita à análise dos elementos 
linguísticos empregados apenas, mas também busca inferir o que está nas 
entrelinhas. Dessa forma, é preciso criar gestos de leitura que relacionem 
aquilo que está sendo lido a um já pré-construído existente na memória 
dos leitores, a fim de possibilitar a compreensão dos possíveis efeitos de 
sentido construídos em condições determinadas, relacionando-os sempre 
a contextos sócio-histórico-ideológicos nos quais as produções discursivas 
estão inseridas.
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Procedimentos argumentativos em Redações nota 1000 
do Enem 2014

Rafael Guimarães Nogueira (UFF)

Introdução: apresentando o tema e a delimitação temática

Segundo dados do Ministério da Educação, dentre os alunos 
participantes do Enem 2014, “529.374 obtiveram nota zero na redação 
da prova (8,5% dos candidatos)”. Paralelamente, apenas “250 candidatos 
tiveram nota mil na redação”, e “pouco mais de 35 mil alunos obtiveram 
notas entre 901 e 999 [...]”. “Ainda segundo o MEC, a média das notas em 
redação teve uma queda de 9,7% em relação ao Enem de 2013”1.

Em paralelo a esses resultados negativos, salientamos as seguintes 
justificativas para o trabalho da redação escolar: i) a representatividade 
social desse gênero, cuja produção se tornou um dos principais critérios para 
ingresso em cursos de graduação; ii) a possibilidade de investigar, no espaço 
restrito de linhas, um complexo movimento argumentativo; iii) a escassez de 
trabalhos acadêmicos sobre as redações escolares – consequência, em grande 
parte, da defesa de que essas produções, como um “não texto”, nem sequer 
corresponderiam a um gênero textual; e, principalmente, iv) a necessidade 
de, consoante aos critérios de correção da redação no Enem, explorar a 
diversidade de argumentos em relação às diferentes áreas do conhecimento.

Nesse sentido, questionamos: de que maneira, sobretudo no ensino 
médio, é possível desenvolver competências referentes à produção de 
gêneros argumentativos? A fim de responder a essa questão, recorremos 
às contribuições teóricas do professor Patrick Charaudeau, principal 
teórico da Análise Semiolinguística do Discurso. Observando a função 
e os componentes pelos quais se constroem os diferentes discursos, 
Charaudeau (2009) descreve quatro modos de organização, dentre os 
quais, destacamos o modo argumentativo.
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Segundo o autor, os procedimentos discursivos da encenação 
argumentativa – definição, comparação, citação, descrição narrativa, 
acumulação e questionamento – consistem no uso de categorias da 
língua ou de procedimentos de outros modos (o narrativo e o descritivo) 
para produzir efeitos de persuasão. São, pois, importantes estratégias 
argumentativas por meio das quais se pode atribuir maior consistência e 
originalidade à argumentação, isto é, “selecionar, organizar e relacionar 
informações, fatos, opiniões e argumentos pertinentes ao tema proposto 
de forma consistente, configurando autoria em defesa de seu ponto de 
vista” (cf. Guia do Participante do Enem).

Desse modo, neste trabalho, tomando como corpus as dez redações 
nota 1000 do Enem de 2014 disponibilizadas no site do G12, focalizaremos 
os seguintes objetivos: i) descrever, exemplificar e comentar os 
procedimentos discursivos do modo argumentativo, sistematizados por 
Charaudeau (2009); ii) investigar, numa análise quantitativa, quais dessas 
estratégias se revelam mais recorrentes nas redações selecionadas e, 
mais especificamente, quais são mais comuns nas diferentes porções da 
macroestrutura textual; e iii) apresentar propostas teórico-metodológicas 
para a sistematização e o ensino de dois recursos persuasivos: a citação 
e a causalidade. Na exploração linguístico-textual-discursiva dessas 
redações exemplares, esperamos, portanto, apontar caminhos para o 
desenvolvimento da argumentação escrita dos alunos.

Desenvolvimento: citando argumentos de autoridade

Ao compreender a linguagem como “uma atividade humana que se 
desdobra no teatro da vida social” (ChARAUDEAU, 2009, p. 7), a Análise 
Semiolinguística do Discurso ultrapassa a exploração da superfície textual 
(cotexto), pressupondo um sujeito social. Explicita-se, assim, a relevância 
de considerar, na produção e na interpretação de textos, entre outros 
fatores, a correlação entre a situação concreta de enunciação, os objetivos 
do enunciador e a seleção dos meios linguísticos e discursivos.
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Nesse sentido, uma questão central dos estudos semiolinguísticos é a 
que se refere às composições linguísticas e aos processos discursivos que 
estruturam os gêneros. Se, na tradição escolar, a expressão “tipo textual” 
designa uma espécie de sequência teoricamente definida pela natureza 
linguística de sua composição (aspectos lexicais, sintáticos, tempos 
verbais, relações lógicas), constituindo constructos teóricos definidos por 
propriedades linguísticas (cf. MARCUSChI, 2005) – para a Semiolinguística, 
esses tipos equivaleriam aos modos de organização do discurso, visto que, 
segundo Charaudeau (2009, p. 74):

os procedimentos que consistem em utilizar determinadas 
categorias da língua para ordená-las em função das 
finalidades discursivas do ato de comunicação: o 
Enunciativo [que traduz a inclusão dos interlocutores 
no discurso e, assim, comanda/perpassa os outros três 
modos de organização], o Descritivo, o Narrativo e o 
Argumentativo.

Logo, considerando a intencionalidade constituinte de qualquer 
ato linguageiro, Charaudeau (2009, p. 203) nos explica que os modos 
de organização consistem em mecânicas discursivas, ou seja, em 
componentes e procedimentos que, combinados, refletem o projeto de 
fala do sujeito comunicante.

No que se refere, especificamente, ao mecanismo de persuasão/
convencimento, sublinhamos, em primeiro lugar, que, à luz da teoria 
semiolinguística, o modo argumentativo não se iguala à argumentação. 
De um lado, o modo de organização argumentativo constitui a mecânica 
responsável pela estruturação das argumentações, compreendendo 
uma asserção de partida (premissa), uma asserção de passagem (prova) 
e uma asserção de chegada (conclusão). De outro lado, a argumentação 
consiste no processo de influência sobre o interlocutor por meio da 
estruturação de um raciocínio lógico e verossímil orientado pela defesa 
de um ponto de vista.
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Nessa perspectiva, a encenação argumentativa se constrói, segundo 
Charaudeau (op. cit.), por diferentes procedimentos que visam à validação 
da sua argumentação, ou seja, à justificativa da proposição por meio de 
provas. Tais procedimentos se dividem em: i) semânticos, que consistem 
na utilização de argumentos construídos a partir de valores comuns aos 
membros de um grupo sociocultural; ii) discursivos, em que se articulam 
categorias da língua e/ou procedimentos dos modos descritivo e narrativo 
visando à produção de efeitos de discurso; e iii) de composição, que reúnem 
estratégias de organização textuais capazes de indicar articulações lógicas 
e orientar conclusões.

Neste artigo, como já mencionamos, dedicamo-nos à análise dos 
seis procedimentos discursivos da encenação argumentativa, cujas 
estratégias definimos e exemplificamos a seguir, por meio de exemplos 
retirados do corpus.

Procedimento Discursivo 1: Definição

Conceito Efeito discursivo Tipos
Descrição de traços 
semânticos que 
caracterizam uma 
palavra em determinado 
contexto

Efeito de evidência e de 
saber para o sujeito que 
argumenta

Consensual (saber 
popular) ou 
científica (saber do 
conhecimento)

Exemplo 1: “a publicidade infantil é um estímulo ao consumismo 
desde a mais tenra idade” (redação 1). Nessa definição, a partir de um 
conhecimento consensual, atribui-se uma caracterização negativa à 
publicidade infantil, qualificando-a como uma causa para o consumismo. 
Dessa forma, tal estratégia confere destaque/ênfase ao termo definido, 
tema da redação, e, ao mesmo tempo, explicita a competência 
metalinguística do sujeito argumentante.
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Procedimento Discursivo 2: Comparação
Conceito Efeito discursivo Tipos

Cotejo entre dois ou 
mais termos, a fim de 
reforçar a prova de uma 
conclusão ou de um 
julgamento

Efeito pedagógico 
quando é objetiva

Efeito de ofuscamento 
quando é subjetiva

De semelhança ou de 
dessemelhança

Objetiva ou subjetiva

Exemplo 2: “Este tem como finalidade o lucro, enquanto aqueles 
querem o crescimento de seus jovens.” (redação 7). Nesse trecho, há 
uma comparação por dessemelhança, em que se diferenciam os papéis/
objetivos dos publicitários e dos pais frente às propagandas infantis. Por 
meio dessa relação objetiva, reforça-se, didaticamente, a importância do 
controle sobre esse tipo de mídia.

Exemplo 3: “Muitas pessoas, porém, pensa que esta é uma forma de 
censura, similar à que vargas implantou com o Departamento de Imprensa 
e Propaganda, mas não é.” (redação 7). Nesse terceiro excerto, incialmente, 
constrói-se um movimento polifônico: concedendo-se voz ao outro 
(“muitas pessoas”), menciona-se uma comparação por semelhança entre 
as ações do DIP, criado por vargas, e a censura que caracterizaria o controle 
sobre as atuais propagandas infantis. Em seguida, tal relação é negada 
(“mas não é”): há a refutação do contra-argumento e, consequentemente, 
o robustecimento da proposta do autor da redação.

Procedimento Discursivo 3: Descrição Narrativa
Conceito Efeito discursivo Tipos

Descrição de um fato 
para reforçar a prova ou 
para produzi-la

Efeito de exemplificação 
por analogia

***

Exemplo 4: “A Revolução Técnico-Científica do século XX inaugurou a 
Era da Informação e possibilitou a divulgação de propagandas nos meios 
de comunicação, influenciando o consumo dos indivíduos de diferentes 
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faixas etárias.” (redação 9). Nesse fragmento de um parágrafo introdutório, 
o tema proposto pela banca é apresentado por meio da referência aos 
avanços científico-tecnológicos que propiciam, no século XX, o início da 
Era Digital. Trata-se, pois, da retomada de um fato histórico que, no texto, 
justifica e exemplifica a significativa influência das diferentes mídias e, por 
analogia, da publicidade infantil.

Procedimento Discursivo 4: Citação
Conceito Efeito discursivo Tipos

Apresentação de um 
discurso relatado; 
referência a textos 
anteriores

Efeito de autenticidade Testemunho de 
um dizer, de uma 
experiência, de um 
saber

Exemplo 5: “‘O ornamento da vida está na forma como um país 
trata suas crianças’. A frase do sociólogo Gilberto Freyre deixa nítida a 
relação de cuidado que uma nação deve ter com as questões referentes à 
infância.” (redação 2). A citação explícita que enceta esse excerto introduz 
um argumento de autoridade. O discurso de um importante sociólogo do 
século XX caracteriza o tratamento dado às crianças como condição para 
a beleza/glória da vida. Tal discurso relatado consiste num testemunho de 
saber que confere verdade e legitimidade à defesa do sujeito argumentante, 
apresentada na segunda frase do fragmento.

Procedimento Discursivo 5: Acumulação
Conceito Efeito discursivo Tipos

Utilização de vários 
argumentos para uma 
mesma prova

Maior autenticidade Simples acumulação; 
gradação; tautologia

Exemplo 6: “Com os jovens não é diferente, influenciados, muitas 
vezes, por paradigmas de inferioridade social impostos tanto pela 
mídia, quanto pela sociedade, além de geralmente serem desprovidos 
de uma educação de consumo, tornam-se adultos desorganizados 
financeiramente, ao passo que dão continuidade a esse ciclo vicioso.” 
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(redação 6). Nesse trecho, apesar da quebra de paralelismo sintático, é 
possível observar a acumulação de dois argumentos, que apontam para 
uma mesma conclusão: SE os jovens são influenciados por paradigmas 
impostos pela mídia e SE não possuem uma educação de consumo, tornam-
se adultos desorganizados financeiramente. Tal estratégia, pautada em 
conhecimentos consensuais, confere maior valor de verdade à prova.

Procedimento Discursivo 6: Questionamento
Conceito Efeito discursivo Tipos

Indagação direta com 
vistas à apresentação 
de uma proposta 
cuja realização está 
condicionada à resposta 
do sujeito alvo

validação hipotética De incitação a fazer; 
de proposta de 
uma escolha; de 
verificação do Saber; 
de provocação; de 
denegação

Exemplo 7: “você quer progredir na carreira. Mas, está se dedicando 
ao trabalho?” Na ausência de exemplos no corpus desta pesquisa, 
criamos o questionamento acima. Nele, incita-se um fazer (se dedicar 
ao trabalho) frente a uma carência (progredir na carreira). há, portanto, 
uma suposição, isto é, a indicação de uma provável consequência da 
ação proposta ao interlocutor: SE você se dedicar ao trabalho, poderá 
[ou vai] progredir na carreira.

Ainda no desenvolvimento: apresentando dados estatísticos

Iniciando a análise quantitativa e qualitativa dos usos dos 
Procedimentos Discursivos da Encenação Argumentativa, cumpre, 
primeiramente, salientarmos três escolhas metodológicas. No que se 
refere aos procedimentos investigados, optamos por não considerar a 
acumulação. Isso porque tal estratégia argumentativa – brevemente 
conceituada por Charaudeau (2009, p. 241) como o procedimento 
de “utilizar vários argumentos para servir a uma mesma prova” – 
caracterizaria, a princípio, uma estratégia constituinte de toda a 
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macroestrutural redacional: em todos os textos analisados, observamos, 
no mínimo, dois argumentos relacionados à proposta central. Além disso, 
do ponto de vista microestrutural, referente à constituição de cada um 
dos argumentos, a estratégia da acumulação pode ser utilizada nos outros 
cinco procedimentos discursivos. De forma semelhante, quando um 
mesmo argumento se estrutura por mais de um procedimento discursivo, 
optamos por incluí-lo na categoria do procedimento central, isto é, 
hierarquicamente superior.

Por fim, sublinhamos que, na apresentação dos resultados abaixo, 
partimos dos dados percentuais para levantar hipóteses sobre os usos dos 
procedimentos discursivos do jogo argumentativo e, na seção seguinte, 
problematizar questões referentes ao ensino. Estabelecidos esses critérios, 
passemos às análises:

1a análise: recorrência dos Procedimentos Discursivos listados por Charaudeau

Numa primeira análise, observamos, nas 10 redações analisadas, 22 
ocorrências dos procedimentos argumentativos descritos por Charaudeau 
(2009), dentre as quais, a citação teve 50% – uma expressiva diferença 
percentual frente aos demais procedimentos, como evidencia o gráfico abaixo:

Gráfico 1: análise percentual dos Procedimentos Discursivos descritos 
por Charaudeau (2009)

Análise percentual dos Procedimentos Discursivos descritos por Charaudeau 
(2009)
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O uso predominante da citação poderia se justificar, em primeiro 
lugar, pela própria constituição da prova de redação:

Nesse tipo de texto, cujo propósito não é fazer ciência 
(não se enquadrando, portanto, entre os científicos), é 
provavelmente mais corriqueira a citação de excertos 
constantes nos fragmentos das chamadas coletâneas 
[como ocorre, por exemplo, nas redações 3 e 4] tanto 
porque algumas propostas de redação estimulam ou 
demandam de maneira direta a prática da citação, quanto 
porque o fato de que uma proposta solicite a consideração 
da coletânea apresentada já é suficiente para que o 
candidato entenda que deve dar provas de que ponderou 
e compreendeu os excertos oferecidos, o que é feito por 
meio da citação. (ARAGÃO; BARzOTTO, 2015, p. 123).

Paralelamente, há, nessa proposta de produção textual, a necessidade 
de o autor legitimar o seu discurso: se, na situação de comunicação em que 
se inscreve a prova de redação, os interlocutores não têm uma imagem 
clara um do outro, ao sujeito argumentante, avaliado pelo sujeito alvo, 
cabe, pela referência a dados estatísticos e a testemunhos de autoridades 
no assunto, conferir autenticidade ao seu dizer.

Uma segunda hipótese para a significativa recorrência dessa 
estratégia argumentativa nas redações analisadas poderia ser o fato 
de, em sua grade de correção, o Enem avaliar, na competência III, a 
capacidade de “Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos 
das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos 
limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa”. Nesse 
sentido, para explicitar um “repertório sociocultural produtivo” e ampliar 
o “nível de informatividade”, o sujeito argumentante opta, muitas vezes, 
por construir, em seu texto, movimentos intertextuais e interdisciplinares 
que podem lhe conferir “originalidade”.

Quanto à baixa frequência de uso da definição (5%), da comparação 
(5%) e da descrição narrativa (4%), poderíamos apontar como justificativas 
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aspectos relacionados à temática proposta pela banca e à estrutura padrão 
da redação no Enem. O termo “publicidade infantil” é relativamente mais 
claro e concreto que outros temas propostos pelo próprio exame, como 
“O indivíduo frente à ética nacional” (2009) e “O trabalho na construção 
da dignidade humana” (2010). Desse modo, uma definição para o tema de 
2014 poderia consistir numa tautologia, tal como “A publicidade infantil 
é a propaganda destinada a crianças”. Logo, dentre as quatro definições 
identificadas no corpus, duas consistem em caracterizações atribuídas à 
propaganda (“estímulo ao consumismo” e “a principal arma das grandes 
empresas”), e as duas outras definem termos que não a “publicidade 
infantil” (“infância” e “mídia”).

Paralelamente, se o procedimento de comparação se assemelha ao 
ato de definir, pertencendo “à categoria da qualificação e ao modo de 
organização descritivo” (cf. ChARAUDEAU, 2009, p. 236), e se a descrição 
narrativa “se assemelha à comparação, na medida em que é descrito um 
fato, ou contada uma história, para reforçar uma prova ou para produzi-
la” (cf. ChARAUDEAU, op. cit., p. 239), era de se esperar que na redação do 
Enem, texto predominantemente estruturado pelo modo de organização 
argumentativo do discurso, essas duas estratégias fossem menos comuns.

Uma terceira constatação é a inexistência, nas redações analisadas 
neste artigo, de qualquer questionamento ou frase interrogativa. Essa 
fuga ao levantamento de indagações se explicaria não só pela maior 
complexidade linguístico-cognitiva que exige, mas principalmente pela 
própria concepção limitada dos participantes do Enem sobre a natureza 
dessa prova: um espaço tão somente para apresentar e comprovar 
certezas (e não para propor reflexões).

A quarta observação a partir desses dados percentuais é o 
número significativamente reduzido de ocorrências. Dessa forma, nos 
questionamos: se, em dez redações, foram destacados apenas 22 usos 
de procedimentos discursivos, haveria outras estratégias argumentativas 
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além daquelas apontadas por Charaudeau (op. cit.)? Revisitando, então, o 
corpus desta pesquisa, também identificamos como recursos persuasivos 
recorrentes a exemplificação e a causalidade.

A exemplificação consiste numa elucidação, que, por meio da menção 
a situações concretas, tem a finalidade não somente de “fazer o leitor 
rememorar fatos ou acontecimentos que giram em torno do tema em 
discussão” como também de “mostrar a relevância do assunto discutido e, 
consequentemente, ganhar a atenção do leitor” (KOCh; ELIAS, 2016, p. 175).

A causalidade, por sua vez, compreendida em sentido amplo, é uma 
relação lógica entre duas asserções A1 e A2, de forma que a apresentação da 
primeira (A1) implica a existência da segunda (A2). Tal noção de causalidade 
ultrapassa, assim, a classificação das orações causais apresentada nas 
gramáticas tradicionais, consistindo na associação entre duas asserções 
que estão numa relação de causa e efeito (cf. ChARAUDEAU, 1992, p. 526).

Em primeiro lugar, nota-se que as propagandas voltadas 
ao público mais jovem podem influir nos hábitos 
alimentares, podendo alterar, conseqüentemente, o 
desenvolvimento físico e a saúde das crianças. Os brindes 
que acompanham as refeições infantis ofertados pelas 
grandes redes de lanchonetes, por exemplo, aumentam 
o consumo de alimentos muito calóricos e prejudiciais 
à saúde pelas crianças, interessadas nos prêmios. Esse 
aumento da ingestão de alimentos pouco saudáveis 
pode acarretar o surgimento precoce de doenças como 
a obesidade.

No parágrafo acima, retirado da redação 1, a prova apresentada 
como Tópico Frasal é desenvolvida por relações de causalidade e 
por exemplificações. São estratégias para comprovar a influência da 
propaganda sobre hábitos alimentares não só a menção aos brindes de 
redes de lanchonetes como também a articulação de causa e efeito entre 
as orações: SE... a propaganda exerce influência sobre a alimentação 
(A1) >>> LOGO... pode alterar o desenvolvimento físico (A2); OU SE... 
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os brindes estimulam o consumo de alimentos calóricos (A1) >>> LOGO 
podem contribuir para o surgimento de doenças (A2).

Paralelamente, se “a relação argumentativa se define no seu fundamento 
como uma relação de causalidade” (ChAURAUDEAU, 2009, p. 210), tal 
estratégia argumentativa seria constituinte de toda a macroestrutura 
textual. Na redação 1, por exemplo, a relação de causalidade entre a 
tese, os argumentos e a conclusão poderia ser sistematizada da seguinte 
maneira: SE as propagandas podem alterar o desenvolvimento físico 
das crianças (argumento 1) e estimular o consumismo (argumento 2), o 
governo federal e as organizações sem fins lucrativos devem regulamentar 
a publicidade infantil (tese e conclusão). Considerando esses dois outros 
procedimentos da encenação argumentativa, passemos à segunda análise.

2a análise: outros Procedimentos Discursivos

Gráfico 2: Análise percentual de outros Procedimentos Discursivos

Nesse gráfico, fica evidente a recorrência de uso da estratégia de 
causalidade, equivalendo a 66% das ocorrências – o que se justificaria 
pelo fato de essa relação lógico-semântica ser, como explicamos acima, 
constituinte central do modo argumentativo. Já a exemplificação se 
revelou um recurso menos usual, com 6% das ocorrências.

3a análise: distribuição dos Procedimentos Discursivos na estrutura da redação

Aprofundando a análise, interessou-nos investigar em que medida o 
lugar que os procedimentos discursivos ocupam na estrutura da redação 

Análise percentual de outros Procedimentos Discursivos
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poderia se revelar um significativo indicativo de maior ou menor recorrência 
de usos. Dessa maneira, observamos a expressiva concentração das 
estratégias argumentativas nos parágrafos de desenvolvimento (62%). Tal 
distribuição poderia ser explicada pela própria função dessa parte textual 
(apresentar argumentos que justifiquem a tese) e pela menor extensão 
da introdução e da conclusão (quase sempre desenvolvidas cada uma 
em apenas um parágrafo). Ampliando, então, essa relação, passamos a 
investigar as ocorrências de cada uma das estratégias argumentativas na 
introdução, no desenvolvimento e na conclusão da redação.

4a análise: Procedimentos Discursivos na introdução da redação

Como na 2a análise, confirmamos, novamente, o amplo uso da 
relação de causalidade (63%). Especificamente na introdução, entretanto, 
verificamos que essa associação ocorre, frequentemente, entre o fato ou 
a ideia consensual utilizada como estratégia de introdução do tema (A1) e 
a tese ou a explicitação do recorte temático (A2) – como neste exemplo:

A publicidade infantil movimenta bilhões de dólares e 
é responsável por considerável aumento no número de 
vendas de produtos e serviços direcionados às crianças. 
[A1] [...] Nesse contexto, o governo deve regulamentar 
a veiculação e o conteúdo de campanhas publicitárias 
voltadas às crianças [A2] [...]. (1o parágrafo da redação 1).

Quanto à descrição narrativa, observamos que todas as suas 
ocorrências se localizam em parágrafos introdutórios, funcionando como 
uma importante estratégia de contextualização, ou seja, de apresentação 
do tema.

5a análise: Procedimentos Discursivos no desenvolvimento da redação

Nos parágrafos de desenvolvimento, salientamos o uso das citações 
e das exemplificações. Embora no quantitativo geral o percentual de 
uso dessas estratégias possa parecer pouco significativo (18% e 10%, 
respectivamente), sublinhamos que, das onze citações presentes em todas 
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as redações, nove foram apresentadas no desenvolvimento e todas as 
exemplificações destacadas no corpus se concentram nessa parte textual. 
Logo, confirmamos que, ao lado da relação de causalidade, essas duas 
estratégias podem gerar expressivos efeitos persuasivos.

6a análise: Procedimentos Discursivos na conclusão da redação

Nos parágrafos de conclusão, destacamos, por fim, a quase 
exclusividade da causalidade (86%). Se tanto a definição quanto a citação 
aparecem, nos parágrafos de conclusão das redações em análise, uma 
única vez, configurando frases de impacto e/ou “chaves de ouro”, a 
causalidade se mostrou extremamente recorrente na relação de causa e 
efeito entre todos os argumentos da redação (apresentados em parágrafos 
anteriores ao conclusivo) e as propostas e/ou sínteses elaboradas pelo 
sujeito argumentante – como neste enunciado, retirado da conclusão da 
redação 5: “De modo a garantir o desenvolvimento adequado da criança e 
diminuir os abusos da publicidade, algumas medidas devem ser tomadas. 
O governo deve [...]”.

Conclusão: apresentando propostas

A partir da análise quantitativa e qualitativa das estratégias 
argumentativas, pontuaremos duas propostas. Em primeiro, como 
evidenciamos na 1a análise quantitativa do corpus desta pesquisa, dentre 
os procedimentos listados por Charaudeau (2009), o uso da citação 
foi o mais recorrente. Salientamos, no entanto, que tal estratégia não 
explicita, obrigatoriamente, uma reflexão sobre o discurso relatado e sua 
incorporação consistente ao projeto de texto do sujeito argumentante. 
No parágrafo conclusivo a seguir, por exemplo, a introdução do discurso 
do historiador não apresenta profundidade (Em que texto afirmou isso? 
A propósito de quê? Baseado em quê?) tampouco instaura uma relação 
estreita com as demais informações que estruturam a redação.

Sérgio Buarque de hollanda constatou que o brasileiro é 
suscetível a influências estrangeiras, e a publicidade atual 
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é a consequência direta da globalização. Por conseguinte 
é preciso que as crianças, desde pequenas, saibam 
diferenciar o útil do fútil, sendo preparados para analisar 
informações advindas do exterior no momento em que 
observarem as propagandas. (Redação 3).

Desse modo, tais citações de fontes externas poderiam ser 
caracterizadas como artifícios para sustentar as afirmações e 
constatações apresentadas na redação, a partir, todavia, apenas de uma 
aproximação formal com os textos/autores fonte. Nessa perspectiva, 
Aragão e Barzotto (2015), questionando “O que o estudo das citações 
pode indiciar sobre a concepção de texto que está se delineando no 
ensino superior?”, comprovaram, pela análise dos 722 textos mais bem 
avaliados na trajetória dos vestibulares da Fuvest, de 1999 a 2013, não só 
um aumento no percentual de redações com citações a fontes externas, 
como também uma recategorização negativa das obras: “Os autores 
tornam-se clichês e os trechos extraídos de sua produção, que são 
em geral aqueles mais conhecidos, adquirem igualmente essa faceta” 
(ARAGÃO; BARzOTTO, op. cit., p. 140).

Concluem, ainda: “Se em um baile de máscaras entram apenas 
os mascarados, o ingresso na universidade não estaria se tornando 
(razoavelmente) restrito àqueles que colocam máscara de cientificidade 
em seus textos [construída a partir de citações superficiais]?” (ARAGÃO; 
BARzOTTO, op. cit., p. 136). A resposta a essa pergunta retórica pode 
ser ilustrada pela análise de páginas da internet ditas pedagógicas que 
somente listam citações e, ironicamente, recebem títulos como “Tchau, 
clichês: 11 citações interessantes que vão deixar a sua redação cheia de 
argumentos de autoridades”3. Logo, uma primeira proposta é, em especial 
no ensino médio, romper com essa concepção acerca das citações, 
apresentando tal recurso como uma forma de aprofundar a argumentação 
por um movimento intertextual (e não como um exercício mecanizado de 
memorização e reprodução).
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Em segundo lugar, no que se refere à sistematização teórica dos 
procedimentos discursivos do modo argumentativo, sugerimos a 
inclusão das estratégias de exemplificação e de causalidade. Ainda que 
a descrição da segunda estratégia careça de refinamento, constatamos, 
nesta pesquisa, não só sua recorrência como também sua eficácia como 
meio de persuasão. Atrelado a isso, defendemos que, no ensino de 
língua portuguesa, os alunos devem identificar a relação entre as formas 
linguísticas (em especial, os articuladores textuais) e a organização do 
texto a partir de um projeto de dizer. Acreditamos, assim, que essas 
sugestões poderão contribuir para (re)significarmos a prova de redação 
do Enem e para melhor compreendermos como se instaura o mecanismo 
da argumentação. Um caminho, sem dúvida, necessário e promissor.
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A FALA-EM-INTERAÇÃO E O CIBERESPAÇO EM SALA DE AULA
Raquel Olímpio Isaías (FFP/UERJ)

Introdução 

é substancial o papel da fala-em-interação para o desenvolvimento de 
um encontro social, porquanto a análise da conversação que se desenvolve 
nessa interação nos permite compreender como os participantes dessa 
comunicação face a face constroem discursivamente suas percepções 
sobre o que está acontecendo nesse contexto interacional. A sala de aula é 
um ambiente constituído por indivíduos diferentes que coconstroem uma 
realidade através de suas experiências e práticas cotidianas e pela fala-
em-interação (GARCEz, 2006).

A comunicação face a face escolhida para este trabalho foi de caráter 
institucional: uma interação em sala de aula de Língua Portuguesa de 
nono ano do ensino fundamental, numa escola da rede pública estadual 
do Rio de Janeiro, localizada no município de Magé, no segundo semestre 
do ano de 2015.

A partir de um estudo etnográfico, eu – autora deste trabalho – 
atuei como observadora participante numa turma de outra professora 
de Língua Portuguesa, chamada aqui de Adriana1, a qual trabalhou como 
colaboradora desta pesquisa.

O objetivo do presente estudo foi buscar compreender em 
profundidade e interpretar os aspectos dessa sala de aula no que se 
refere ao uso da internet, com ênfase no Facebook e na ferramenta de 
busca Google, como instrumento do processo de ensino-aprendizagem 
de língua portuguesa e à maneira como os participantes dessa interação 
depreendem o sentido de letramento digital nesse contexto. Portanto, 
este artigo torna-se relevante por mostrar, por meio da análise de 
segmentos da fala-em-interação, como professores e alunos estão lidando 
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com essa nova configuração de sala de aula mediada pelo ciberespaço e 
como compreendem a questão do letramento digital.

Assim, inicialmente focalizo as contribuições positivas da análise da 
fala-em-interação institucional de sala de aula. A seguir, faço apontamentos 
sobre as teorias sobre o ciberespaço e seu uso como ferramenta de ensino-
aprendizagem. Nessa direção, discuto também os letramentos múltiplos, 
especificamente o letramento digital, a partir da concepção de letramento 
como prática social. Depois, apresento o contexto e a metodologia de 
pesquisa e a análise dos dados. Finalizo este artigo tecendo considerações 
acerca da complexidade de integrar aluno-ciberespaço-conhecimento e 
da necessidade de formação inicial e continuada para os professores, a 
fim de que sejam capazes de mediar essas relações no processo de ensino-
aprendizagem de português.

A análise da fala-em-interação para compreender a sala de aula 

A análise da fala-em-interação torna-se relevante por possibilitar a 
compreensão das ações dos indivíduos participantes de uma interação 
social face a face mediante o uso que eles fazem da linguagem, a partir de 
uma perspectiva êmica.

Isso quer dizer que é possível entender como os participantes de uma 
interação pela fala atribuem sentidos aos seus atos e como demonstram 
discursivamente uns aos outros suas interpretações do que acontece na 
interação social em que estão envolvidos. “Isso diz respeito ao modo 
como [os interagentes] estão entendendo os sentidos e os significados 
referenciais do que o outro disse; mas, sobretudo, diz respeito a como 
estão revelando o seu entendimento do que o outro acabou de fazer” 
(GARCEz, 2008, p. 25).

No âmbito dessa tentativa de entender a coconstrução do significado 
das ações realizadas pelos participantes em determinada interação, “faz 
[...] sentido falar de fala-em-interação de sala de aula como algo que tem 
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realidade conversacional para os participantes das ações nesse cenário” 
(GARCEz, 2006, p. 67).

Assim, neste artigo, focalizo a análise da organização da fala-em-
interação institucional de sala de aula para depreender o que acontece 
nessa cena mediada pelo ciberespaço, ou seja, busco compreender os 
sentidos que são coconstruídos com o uso da linguagem sobre a maneira 
como os participantes lidam com o uso do ciberespaço na sala de aula e 
sobre o modo como entendem letramento digital em suas práticas sociais.

O ciberespaço e a sala de aula

O surgimento das novas tecnologias de informação e comunicação 
(NTIC) – com ênfase no ciberespaço, a própria internet – provocou 
mudanças inegáveis na nossa sociedade e em nossas práticas sociais 
cotidianas: a maneira como interagimos com as pessoas, nossas práticas 
de leitura e escrita, a forma como lidamos com os serviços do dia a dia, 
nosso modo de pensar e produzir conhecimento, tudo isso mudou com 
essa ferramenta tecnológica.

Sendo a escola também um sistema social e considerada, ainda, 
a principal certificadora da produção do conhecimento, é impossível 
renegar o uso da internet em suas salas de aula, uma vez que “o uso 
crescente das tecnologias digitais e das redes de comunicação interativa 
acompanha e amplifica uma profunda mutação na relação com o saber” 
(LévY, 1999, p. 172). Porque a educação também sofre mudanças com 
os avanços do ciberespaço, faz-se necessária, então, a integração dessa 
ferramenta arrojada aos processos de ensino-aprendizagem.

Diante dessas mudanças, não se admite mais um modelo de ensino 
como transmissão de conhecimento, pautado num paradigma prescritivo 
e conservador. Ao contrário, os processos de ensinar e aprender precisam 
ser mais dinâmicos, democráticos, motivadores, e nossos alunos precisam 
ser os protagonistas dessa coconstrução do saber. Logo, o ciberespaço 
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pode contribuir como um instrumento facilitador de aprendizagem para 
essas novas exigências da sala de aula.

Assim como qualquer prática pedagógica, a implementação do 
ciberespaço em sala de aula deve ser mediada por um planejamento, pois, 
sem um plano pedagógico, a utilização da internet torna-se uma estratégia 
convencional disfarçada de modernidade.

é de suma importância destacar, ainda, que o papel do professor 
nesse novo paradigma pedagógico é o de mediador dessa nova relação 
que emerge nas salas de aula: aluno-ciberespaço-conhecimento. é 
essencial que o professor esteja imbuído de uma nova perspectiva para o 
seu papel: “o de ser ele mesmo, um mediador pedagógico. Caso contrário, 
não conseguirá nem planejar nem orientar a execução das técnicas como 
mediação pedagógica” (MASETTO, 2003, p. 168).

Ainda que eu argumente a favor do uso das NTIC em sala de aula, 
assumo que há um caminho longo a percorrer ao considerar a realidade 
das nossas escolas, principalmente públicas. Além de investimentos 
financeiros em aparatos técnicos, é necessária a proposição de políticas 
públicas educacionais que visem à efetiva prática pedagógica mediada por 
recursos tecnológicos. Mais ainda, focalizo a importância dessas propostas 
político-pedagógicas estarem alinhadas a um programa de formação inicial 
e continuada para os docentes.

Neste trabalho, o conceito de ciberespaço em sala de aula é empregado 
como pressuposto teórico-metodológico para analisar a maneira como 
alunos e professores estão lidando com a internet como instrumento de 
ensino-aprendizagem.

Letramentos: do social ao digital

A partir da concepção de letramento pautada no modelo ideológico 
proposto por Street (2014), para o qual o letramento é um conjunto de 
práticas sociais em que um indivíduo se insere cultural e historicamente, 



sumário

248Materiais didáticos, gêneros textuais e experiências didáticas no ensino de língua portuguesa  |

acredito que a escola de hoje não comporta mais em seu processo de 
ensino-aprendizagem um modelo de letramento único, uniforme e singular. 
Ao contrário, defendo que cabe à escola focalizar os letramentos múltiplos 
levando em consideração “a multiplicidade de práticas de letramento que 
circulam em diferentes esferas da sociedade e a multiculturalidade, isto é, 
o fato de que diferentes culturas locais vivem essas práticas de maneira 
diferente” (ROJO, 2009, p. 109).

Por conta das mudanças socioculturais provocadas pelos avanços da 
internet, novas práticas de lidar com a leitura e a escrita começaram a 
integrar a nossa praxe cotidiana. Nesse conceito plural de letramentos, 
destaco a questão da multimodalidade das mídias digitais, daí a importância 
de tratar também dos letramentos digitais.

Para Gomes (2011, p. 14), letramento digital é o “conjunto de 
práticas socialmente organizadas que fazem uso de sistemas simbólicos 
e da tecnologia para atuar com propósitos específicos em contextos 
específicos”. Na mesma visão que adoto aqui de letramento como práticas 
socioculturalmente marcadas, argumento que o letramento digital envolve 
o conhecimento técnico e o desenvolvimento das habilidades para lidar 
com as ferramentas tecnológicas de acordo com suas ações do dia a dia.

Ressalto, uma vez mais, que esses conhecimentos e habilidades 
letrados estão intimamente relacionados às vivências socioculturais do 
indivíduo, ou seja, variam conforme o contexto social. Logo, torna-se 
inaceitável distinguir uma pessoa letrada de uma pessoa iletrada. No 
tocante a esse aspecto, Street (2014, p. 31) afirma que “pessoas não são 
‘tábuas rasas’ à espera da marca inaugural do letramento”. Ainda garante 
que o estigma dessa dicotomia – letrado/iletrado – não é concebível, visto 
que há “a existência de uma variedade de letramentos em diferentes 
contextos, nenhuma separação entre letrado e iletrado [...]. Todos na 
sociedade exibem alguma dificuldade de letramento em alguns contextos” 
(STREET, 2014, p. 41).
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No caso do meu trabalho, esses conceitos de multiplicidade dos 
letramentos sociais e digitais se aplicam como construto teórico para 
compreender os diferentes tipos de práticas de letramento digital em que 
os alunos e professoras da turma investigada estão envolvidos diariamente 
e o que conta para eles como letramento digital.

Contexto e metodologia de pesquisa

Esta pesquisa foi realizada numa turma de nono ano do ensino 
fundamental – turma 907 –, numa escola da rede pública estadual do Rio de 
Janeiro, localizada no município de Magé, cidade da Baixada Fluminense, 
no segundo semestre do ano de 2015.

O bairro em que a escola está situada é considerado uma comunidade 
humilde, que sofre com um grande índice de violência e criminalidade, 
baixo investimento em infraestrutura e poucas ofertas culturais e de 
entretenimento.

Como a proposta deste estudo era para turmas do ensino fundamental 
e, à época da pesquisa, eu não atuava mais nesse segmento, optei por 
realizar a investigação na turma 907, que era de outra professora, a Adriana.

Os alunos da turma 907, em sua maioria, pertenciam às classes baixa 
ou média-baixa. A idade média dos alunos da turma variava de 14 a 17 
anos, sendo que a maioria dos estudantes era repetente em pelo menos 
um ano escolar ou já havia abandonado os estudos em algum momento 
da trajetória acadêmica. A turma era considerada pelos professores como 
apática, desinteressada e com problemas de aprendizagem. Para muitos 
docentes, ela estava fadada ao fracasso escolar. Esses fatores, todavia, 
tornaram-se motivadores para o desenvolvimento deste trabalho.

A professora titular da turma, Adriana, é graduada em licenciatura 
plena em Letras – Português/Literatura e atua no magistério desde 1990. 
Adriana trabalha nessa escola desde 2006, onde também atuo como 
professora de Língua Portuguesa desde o segundo semestre de 2014.
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A organização da sala de aula da turma 907 era, comumente, do tipo 
convencional: uma carteira disposta atrás da outra, em fileiras voltadas 
para o professor e para o quadro. Para a aula em que essa pesquisa 
ocorreu, os alunos foram levados para a Sala Sesi de Matemática2, que 
tem dez conjuntos de mesas com quatro cadeiras de rodinhas cada – de 
maneira que os alunos ficam distribuídos em grupos –, um kit de quarenta 
laptops, um projetor, um painel de projeção e uma lousa branca.

Pautei esta investigação sob a perspectiva qualitativa interpretativista, 
por meio de um paradigma de pesquisa de natureza etnográfica. Nesse 
sentido, atuei como observadora participante nessa turma: os dados 
foram gerados a partir da observação das aulas na turma 907 durante um 
semestre letivo e do registro num diário de campo, além de entrevistas 
com os professores da turma e com esse grupo de estudantes.

Seguindo a metodologia da pesquisa-ação, que visa à mudança social 
de acordo com as necessidades dos participantes analisados, eu e Adriana 
colaborativamente elaboramos um plano de intervenção cujas atividades 
eram baseadas em recursos da internet – uma fanpage do Facebook e a 
ferramenta de busca Google – e o tema era “A redução da maioridade 
penal”. Esse plano foi aplicado num encontro de 100 minutos de aula, que 
foi audiogravado, com vistas a desenvolver a presente análise. Essa aula 
se realizou em meados do último bimestre letivo, portanto os alunos já 
tinham familiaridade comigo como pesquisadora na turma.

Análise dos dados

Os dados apresentados neste artigo constituem os primeiros 
resultados, ainda elementares, de uma análise mais ampla para minha 
pesquisa de Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS). Aqui, 
analiso apenas os minutos iniciais de uma gravação com duração total 
de 76 minutos. Essa análise representa a fase em que os alunos foram 
apresentados às ferramentas tecnológicas que seriam utilizadas na aula e 
o processo de familiarização com elas.
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Essa aula foi destinada à aplicação de um plano de intervenção 
como parte fundamental da metodologia da pesquisa-ação. Esse plano 
de aula teve como tema “A redução da maioridade penal”. Os suportes 
tecnológicos utilizados foram os laptops da Sala Sesi de Matemática 
e os smartphones dos alunos. As atividades do plano de aula foram 
elaboradas para serem mediadas por recursos da internet, quais sejam, 
o Facebook e a ferramenta de busca Google. Os objetivos específicos 
desse plano de aula foram acessar as páginas da internet solicitadas 
durante a execução das atividades, debater e argumentar as questões 
acerca do tema e, ao final da aula, tecer comentários na fanpage criada 
para a turma no Facebook.

Esses objetivos visavam a responder à proposição mais ampla 
desta pesquisa: como esses interagentes revelaram discursivamente 
as interpretações de suas ações e suas considerações a respeito do 
letramento digital nessa realidade coconstruída num cenário mediado 
pelo ciberespaço? Logo, selecionei sequências de falas importantes para 
responder a essa questão.

Nomeei essa etapa da aula de “necessidade de familiarização com a 
tecnologia”, pois na maior parte dessa fase ocorreram as apresentações 
das ferramentas que foram utilizadas e a assistência aos alunos que 
tiveram dificuldades com os aparatos técnicos.

Antes do horário da aula, eu e a professora de Língua Portuguesa 
titular da turma preparamos a sala em que ocorreria a aula, separamos 
os laptops e liberamos o acesso à rede Wi-Fi de nossos próprios 
aparelhos celulares, uma vez que a rede sem fio de acesso à internet 
da escola não era liberada para navegação em redes sociais. Destaco 
também que nós combinamos que eu seria a professora regente dessa 
aula. Assim, quando os alunos começaram a adentrar a sala, após o 
sinal de entrada do turno da tarde, eu já estava posicionada à frente 
das mesas.



sumário

252Materiais didáticos, gêneros textuais e experiências didáticas no ensino de língua portuguesa  |

A sequência de interação a seguir ocorreu no início da aula. Comecei 
explicando aos alunos o tema da aula e apresentando as ferramentas 
tecnológicas que seriam utilizadas para o seu desenvolvimento.

Sequência 1: Tu não é desse século!3

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Raquel galera, então pra começar: (0,6) o nosso te::ma pelo nome 
da página vocês podem ver que nós vamos discutir (.) 
maioridade penal (.) todo mundo sabe que está (0,8) é:: em 
evidência o assunto da redução da maioridade penal (0,4) 
e como vocês pediram que nós trouxéssemos algo que 
vocês pudessem discutir aqui então nós vamos trabalhar 
em cima desse tema já que é algo atual e que vocês vão 
ter base diante das coisas que nós vamos ler e vocês vão 
pesquisar: pra:: discutir ok? (0,8) então pra- pra começar 
eu: eu deixei lá- quem curtiu a página lá:: o primeiro post 
da pá:gina (0,2) já é o texto que nós vamos começar (1,0) 
não o primeiro não o último. o último texto (0,2) aqui (3,0) 
que é o que os jovens da fase pensam sobre a redução 
da maioridade penal aí vocês podem pesquisar aí então 
achar esse texto aqui:, por favor (.) vocês podem botar no 
[google (0,8) o no::me]=

17 Rodrigo [a internet tá nem entrando]

18 Aparecida ºbota aquiº

19 Rodrigo [meu deus:: sabe digitar não cara,]

20 Raquel =[ou colocar pelo próprio celular] pelo facebook

21 Aparecida ºnão se::iº

22 Rodrigo caraca [tu não é desse século nã::o]

Logo após o meu turno inicial de apresentação (linhas 1-16), 
sobrepondo à minha fala, o aluno Rodrigo (linha 17) tomou o turno “[a 
internet tá nem entrando]”. O estudante questionou criticamente um 
problema técnico com a ferramenta tecnológica, porém empregou em 
seu discurso um tom de descaso e desprezo pela proposta da aula – veja 
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o uso da partícula negativa “nem” evidenciando um escalonamento, 
uma gradação em sua fala.

Na sequência, a aluna Aparecida parece ter precisado de ajuda para 
realizar a conexão de seu laptop, “ºbota aquiº”. Note que, ao solicitar o 
auxílio desse colega, a estudante diminuiu o volume da sua fala, mostrando 
certo desconforto com essa situação. A próxima fala de Rodrigo, na linha 
19, no entanto, mostra como o aluno enfatizou a dificuldade da colega: 
“[meu deus:: sabe digitar não cara,]”, em vez de colaborar com ela.

Aparecida, então, respondeu a Rodrigo novamente em baixo volume 
(linha 21), “ºnão se::iº”, confirmando o que já mencionei acima: ela estava 
com dificuldades para utilizar o computador. Rodrigo, contudo, parece não 
ter se importado com o aparente constrangimento da colega, conforme 
sua fala arrogante e desrespeitosa na linha 22, “caraca [tu não é desse 
século nã::o]”. A avaliação velada no discurso de Rodrigo à Aparecida 
evidencia seu pensamento em relação ao letramento digital da aluna: 
implicitamente Rodrigo considerou Aparecida uma iletrada digital, pois 
parece que, para ele, uma pessoa do século XXI – repare sua fala: “desse 
século” – deveria saber como executar tal tarefa com um computador.

Rodrigo não deve ter levado em consideração que o computador 
poderia não fazer parte das práticas do dia a dia de Aparecida, por isso 
a estudante não apresentou a mesma familiaridade que ele achava que 
tinha com essa ferramenta.

O fragmento que segue aponta ainda como outros alunos também 
apresentaram problemas para conectar seus laptops e, discursivamente, 
evidencia como os estudantes enxergaram suas relações com o 
letramento digital.

Sequência 2: Sou mestre!

31 Raquel entendi:: [e a- e o texto tá lá,]
32 Adriana           [ô:::::::::]=
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33 Gustavo é meio complicado nesse computador

34 Adriana =nã::o ela ali::

35 Rodrigo sou mes::ter

36 Israel º(bota lá:) é assimº

37 Tadeu é assim ó

38 Rodrigo dá que eu vou digitar (pra tu ver tá)

39 Adriana aqui::: coloca o seu [aqui]

Na linha 33, “é meio complicado nesse computador”, com uma elocução 
modalizada “é meio complicado”, o aluno Gustavo também apresentou 
uma crítica aos recursos técnicos utilizados para o desenvolvimento da 
aula. Observe que ele disse “nesse computador”, o que parece indicar 
que ele normalmente possuía habilidades com computadores. Entretanto, 
com o computador usado para a aula, ele teve dificuldades.

Rodrigo, todavia, deixou bem clara a maneira como ele se via superior 
em relação aos colegas de classe (linha 35), com uma afirmação incisiva “sou 
mes::tre”. Porém, nos turnos subsequentes – linha 36: “º(bota lá:) é assimº”; 
linha 37: “é assim ó” –, os alunos Israel e Tadeu parecem não ter reconhecido 
essa autoconsideração de Rodrigo e ignoram a fala categórica do colega.

Apesar dessa resistência dos colegas em relação à fala de Rodrigo, 
ele novamente tentou mostrar que possuía um letramento digital 
superior ao dos colegas e falou imperativamente com a aluna Luana na 
linha 38, “dá que eu vou digitar (pra tu ver tá)”. Essa fala revela como 
Rodrigo considerou-se letrado (“eu vou digitar”) e considerou Luana 
iletrada (“tu ver”).

Após mais de um aluno ter reclamado que alguns laptops não estavam 
conectando adequadamente à internet, eu e Adriana oferecemos outros 
computadores aos alunos. Assim, a próxima sequência registra o olhar das 
professoras em relação ao letramento dos alunos.
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Sequência 3: você não sabe nem ligar o computador?

47 Adriana vê outro ali

48 Raquel pega ali ó:: pega o outro ali:: ó:::

49
50

Adriana como é que você sabe? ô:: minha filha, aqui você não sabe 
[nã::o?]

51 Raquel [isso] aqui onde tá escrito ó:: [os jovens da fase-]

52

53

Adriana [gente, vocês não 
procu]raram nem-

54 Rodrigo esse aqui (não tá) conectado ca::ra

55 Israel ººolhaºº

56 Raquel i:::sso esse texto aí Isaac (.) [Issac não. Israel]

57
58

Rodrigo [deixa eu ler contigo 
Gustavo,]

59 (0,8)

60 Israel [Isaa::c,]

61
62

Adriana [você não] sabe nem::: nem:: ligar o computador nem nada 
nã::o, nem acessar nã:o,

63 Maria ººnã::oºº

Nas falas de Adriana nas linhas 49-50, “como é que você sabe? ô:: 
minha filha, aqui você não sabe [nã::o?]”, percebo um tom avaliativo 
negativo em relação às dificuldades que uma aluna teve para ligar 
o computador. Sobrepondo a fala de Adriana, tentei mostrar a essa 
estudante o que ela deveria procurar para acessar o texto que leríamos 
na aula, que estava disponível em forma de link na fanpage da turma ou 
poderia ser pesquisado e acessado pela ferramenta de busca Google: 
“[isso] aqui onde tá escrito ó:: [os jovens da fase-]”.

Ao retomar o turno nas linhas 61-62, “[você não] sabe nem::: nem:: 
ligar o computador nem nada nã::o, nem acessar nã:o,”, Adriana volta a se 
referir à estudante que estava com dificuldades, a aluna Maria, e reforça 
essa avaliação embutida em seu discurso. Note o uso repetido de “nem”, 
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que parece ter indicado que, para Adriana, a aluna deveria saber pelo 
menos ligar o computador.

Essas elocuções de Adriana parecem demonstrar a indignação 
da professora em relação ao letramento digital da aluna. Na verdade, 
quando elaboramos o plano para essa aula, presumimos que os alunos 
da turma 907 dominavam as ferramentas digitais que usaríamos na sala 
de aula, pois acreditávamos que o uso do computador fazia parte de suas 
práticas sociais cotidianas. No entanto, o que houve foi uma quebra de 
expectativa. vimos na prática que eles não possuíam tantas habilidades 
com os computadores quanto pensamos. Creio, dessa maneira, que a 
indignação de Adriana tenha partido dessa quebra de expectativa.

é relevante destacar também a resposta de Maria no turno seguinte 
(linha 63), “ººnã::oºº”, em baixíssimo volume, a qual parece demonstrar 
seu constrangimento e desconforto em relação à forma avaliativa como a 
professora questionou suas habilidades com o computador.

A interação apresentada no fragmento que segue ocorreu depois que 
os alunos haviam, de alguma forma, acessado o primeiro texto que seria 
trabalhado nessa aula: alguns estavam conectados pelo laptop e acessaram 
o texto a partir da ferramenta de busca Google, outros estavam acessando 
o texto pelo celular, por meio da fanpage do Facebook.

Nesta sequência, destaco um fato relevante relativo à questão do 
letramento digital como prática socioculturalmente marcada, além de 
outros apontamentos.

Sequência 4: vai ler no seu celular, Aparecida?

117 Luana vem cá: aí curti
118 Tadeu cabeçu::::da
119 Raquel Aparecida vai ler no seu celular Aparecida?
120 Aparecida vo:::u
121 Raquel tá:::
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122 Rodrigo [imagi:na: (    )]
123
124

Raquel [gen:te, pra quem não tá con]seguindo abrir no 
celular:: aqui ó::: também tem aqui::

125 (0,8)

Na linha 119, ao perceber que a aluna Aparecida estava com seu 
celular na mão, perguntei “Aparecida vai ler no seu celular Aparecida?”, 
pois tentei deixá-la confortável para usar seu smartphone, uma vez que a 
estudante teve dificuldades com o laptop no começo da aula.

Prontamente, no turno subsequente, Aparecida respondeu com 
convicção e firmeza “vo:::u” – veja como a vogal “o” foi alongada. Então, 
confirmei minha hipótese inicial (linha 119) de que a aluna detinha um 
letramento digital com o celular e respondi “tá:::”.

Essa ocorrência é reveladora no tocante ao letramento digital: 
pautada no que Street (2014) preconiza, o letramento digital está 
estreitamente associado às práticas sociais a que os indivíduos são 
submetidos em suas ações cotidianas, cultural e historicamente. 
Presumo que o uso do celular faça parte das práticas de letramento 
digital da aluna e que, talvez, o uso do computador não seja tão 
frequente ou até mesmo inexistente no seu dia a dia. Portanto, cabe 
entendermos que é inconcebível falar da dicotomia letrado/iletrado 
digital, pois os limites entre essa oposição não são tão evidentes 
quanto parecem.

Considerações finais

Ao analisar a fala-em-interação institucional de sala de aula na turma 
907 com vistas a compreender, por meio da produção do discurso, como os 
alunos e professores estão lidando com o ciberespaço como ferramenta do 
processo de ensino-aprendizagem e o modo como interpretam o sentido 
de letramento digital, ainda que num momento inicial de aula, observei 
questões importantes que merecem ser destacadas.
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Primeiramente, é relevante salientar que nas três sequências iniciais 
houve uma grande quebra de expectativa em relação às habilidades dos 
alunos com o computador. Quando eu e Adriana elaboramos o plano 
dessa aula, tínhamos em mente que os alunos dominariam tal ferramenta 
tecnológica. No entanto, o que percebemos foi que muitos alunos não 
sabiam executar atividades que nós professoras considerávamos simples, 
como ligar o computador, conectá-lo à internet, acessar sites etc.

Contudo, isso não quer dizer que os alunos possam ser classificados 
como iletrados digitais, como parece ter acontecido durante a interação. 
Ao contrário, eles não possuíam o letramento digital que esperávamos 
com o computador, mas dominavam o uso do celular, conforme aponta a 
análise da última sequência. Assim, acato o que indica Street (2014), que 
defende que o letramento é histórica e culturalmente marcado pelas 
práticas sociais em que os indivíduos estão envolvidos cotidianamente: 
talvez o uso do computador e o acesso à internet através dessa ferramenta 
não façam parte de suas ações do dia a dia, enquanto o celular parece 
ser um dispositivo digital de utilização frequente nas práticas sociais 
desses alunos.

Sendo assim, torna-se inaceitável estabelecer se uma pessoa é letrada 
ou não letrada digital, visto que há, na verdade, uma multiplicidade 
nas práticas sociais de letramento digital – daí argumentar a favor dos 
letramentos múltiplos (ROJO, 2009).

Após ter finalizado a análise dos dados, percebi que eu e a professora 
Adriana perdemos a oportunidade de refletir com os alunos a respeito 
dessa variedade no domínio de diferentes ferramentas tecnológicas 
e evitar pré-julgamentos acerca das habilidades dos colegas e das suas 
próprias competências. Mais ainda, tais reflexões também seriam 
bastante relevantes para nós professoras, que criamos certas expectativas 
ao considerarmos que a turma teria um conhecimento homogêneo das 
ferramentas digitais.
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Reflito que esses fatores tenham sido o reflexo da complexidade da 
função das professoras de mediar o uso de certos aparatos tecnológicos 
e o acesso dos alunos a um conhecimento. Por esse motivo, advogo 
que é urgente a criação e/ou difusão de programas de formação inicial 
e continuada para os professores no que tange à implementação do 
ciberespaço em sala de aula, de forma que os docentes sejam capazes 
de mediar a relação aluno-ciberespaço-conhecimento de acordo com as 
novas demandas da sociedade contemporânea.
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(Endnotes)
1  é importante destacar que os nomes que aqui aparecem são fictícios, exceto o 
meu, Raquel, para que fosse possível preservar as reais identidades dos participantes desta 
pesquisa.
2  A Sala Sesi de Matemática faz parte do projeto Sesi Matemática do Sistema Firjan 
(Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro), por meio do Sesi Rio. Esse projeto 
se propôs a instalar essas salas em todas as escolas Sesi Rio e em cerca de 10% das escolas 
estaduais de ensino médio do estado do Rio de Janeiro, gratuitamente.
3  Para a transcrição dos dados audiogravados, optei pelo modelo Jefferson (LODER, 
2008).
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