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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 l inguís t i c as 
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 aplicação, o CAP-UERJ. Pesquisadores 
plurais e oriundos de diferentes instituições, com formações e vivências 
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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.

Buscando uma maior articulação entre a teoria e a prática, 
destacamos a realização de quatorze minicursos. Tendo sido realizados 
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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.

Neste volume, em especial, na tentativa de demonstrar como o Léxico 
da Língua Portuguesa se entremeia nas searas da Leitura, da Literatura e dos 
Gêneros Textuais, oferecemos um “presente” ao leitor. Com a pretensão 
de comprovar que, em se tratando de Língua, os diálogos podem ser mais 
férteis do que se imagina, dedicamos um capítulo introdutório sobre os 
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Estudos Lexicais. Tratar das palavras, dos arranjos que se configuram nas 
suas composições, do tratamento dado as suas significações, é cuidar, de 
alguma forma, dos possíveis leitores literários e não-literários, que nos 
motivam a perceber as possibilidades/os caminhos de/para se ensinar a 
Língua Portuguesa. Um leitor atento perceberá, neste capítulo, as sutilezas 
linguísticas, as marcas expressivas, os tons suaves e densos das palavras 
que compõem o nosso universo lexical e conseguirá descobrir a razão para 
esse tão grato “presente-capítulo”.

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 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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Léxico: teoria e práticas
Denise Salim Santos (UERJ) 

Fábio André Cardoso Coelho (UERJ) 
Jefferson Evaristo do Nascimento Silva (UERJ/UFRJ/IFF)

1. Introdução

Neste artigo, partimos da convicção que tenho de que o conhecimento 
da história de nossa Língua Portuguesa, desde o período de domínio 
romano, ou mesmo antes dele, até que chegasse ao Brasil e se adaptasse à 
nova terra, pode tornar o ensino de língua materna mais produtivo porque 
mais interessante tanto para o professor quanto para os alunos.

há muito de história, mas também de fatos e curiosidades que podem 
despertar interesse significativo para a clientela, para quem lidar com o 
idioma materno quase sempre é árido, senão doloroso, tão marcado está 
pelo estigma de “não saber português”.

Observar marcas de evolução e mesmo de mudança (quer fonética, 
morfológica, sintática e léxico-semânticas) tornam mais palpável, por 
exemplo, a abordagem dos fatos que envolvem a questão da variação 
linguística tão presentes nas aulas de português.

é fato também que tais conhecimentos precisam estar consolidados 
na formação acadêmica do professor de língua materna. Na verdade, 
cabe a ele processar o arcabouço teórico e adequar o produto desse 
processamento à realidade de sua turma, de acordo com as necessidades 
programáticas, mas também à necessidade de seus alunos, para se poder 
pensar em um ensino produtivo. E, invariavelmente, o reflexo desse 
processo será “materializado” – com o perdão da aparente redundância – 
nos materiais didáticos.

As ideias que apresentamos se aplicam a qualquer área do estudo 
de Língua Portuguesa, mas aqui abordaremos especificamente a questão 
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do léxico. Pretendemos, então apresentar uma parte teórica referente à 
formação do léxico do português e, a seguir, o que se pode trabalhar na 
área lexical, indo além de sinonímia, antonímia, paronímia e homonímia, 
temas sempre presentes nos livros didáticos e materiais em geral, 
embora muitas vezes apenas abordados mecânica ou irrefletidamente, 
sem ser valorizado o quanto as escolhas feitas podem construir sentidos 
– ou destruí-los.

A terceira parte apresentará algumas sugestões de atividades que 
podem auxiliar o trabalho do professor e, principalmente, ampliar o 
vocabulário dos alunos, expandindo-lhes também a capacidade de se 
expressar com mais precisão.

Estudar Língua Portuguesa não é só aprender/ensinar terminologia, 
nomenclatura. é também, e mais ainda, refletir sobre ela (SILVA e COELhO, 
2017) e dessa forma construir-se o conhecimento de forma participativa, 
observando como a língua funciona, evolui e muda, pois a língua e 
principalmente seu léxico estão expostos e vulneráveis à mudança do 
mundo e da sociedade.

2. Um pouco de teoria: a formação do léxico português 

Muitos séculos foram necessários desde que os romanos se 
estabeleceram na Península Ibérica para que o português fosse instituído 
como língua oficial do Condado Portucalense, no século xII. Já nesse período, 
a língua que se falava na região atendia a diversas necessidades comunicativas 
da população, bem como apresentava fixação pela modalidade escrita, 
com um sistema ortográfico organizado, na qual léxico e sintaxe puderam 
enriquecer-se e estabilizar-se. Graças a esse conjunto de fatores, pôde a 
Língua Portuguesa ser alçada à condição de língua nacional. Até alcançar 
esse status, várias culturas marcaram seu acervo principalmente no estrato 
mais susceptível a tal tipo de influência, o léxico, pois cada cultura, cada 
povo, reflete nas palavras sua maneira de enxergar o mundo. 
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Na convivência entre os povos dominados, habitantes da Lusitânia, 
e os representantes da Roma dominadora, os falares locais misturam-se 
ao latim trazido pelos soldados e funcionários da administração romana, 
tornando-se a base da língua portuguesa. A longa permanência dos 
romanos na região e a adoção do latim como língua oficial ensinada nas 
escolas, por exemplo, sustentam a romanização do território. De toda essa 
interação, resultou um uso que se afastava tanto dos falares locais quanto 
do próprio latim afetado pela distância de Roma e pela decadência do 
Império Romano, embora a língua falada no território lusitano mantivesse 
traços e marcas de ambos. Dessa mesclagem resultou mais tarde o 
romance lusitano falado na região, que deu origem à Língua Portuguesa.

Outros atores fazem parte da história desta língua. Os bárbaros, do 
século V até o século VIII, ali estiveram, emprestando à língua muitos de 
seus elementos lexicais. Cabe acrescentar que, apesar de a presença dos 
bárbaros na região ter durado alguns séculos e ter contribuído para a 
derrocada de Roma como unidade política, isso não determinou a extinção 
da influência latina na cultura dos povos europeus. Segundo Bizzocchi,

as instituições políticas, os fundamentos jurídicos, os 
cânones literário e artístico da Roma Antiga, bem como 
da língua latina, sobreviveram até a era moderna[...] 
Além de representarem (o grego e o latim) as línguas 
clássicas, principalmente o latim, foram durante 
muito tempo, consideradas as únicas línguas dignas da 
literatura, da poesia, da ciência, da filosofia, da religião, 
etc. (1997, p. 14)

Também ali estiveram árabes com a pujança de seu desenvolvimento 
econômico (indústria, comércio, agricultura) artístico, cultural e religioso, 
do século VIII até o século xV, quando foram expulsos de Granada, 
deixando definitivamente a Península Ibérica. Justifica-se dessa forma 
a presença de quase mil termos de origem árabe no acervo lexical da 
língua portuguesa.
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hoje o usuário comum certamente não tem noção de quanta história 
carrega cada uma dessas unidades ao longo de todo esse tempo. 

2.1 Novas terras, nova gente, novas palavras

Início do século xVI. Aporta na costa brasileira o conquistador 
português, que ali encontra uma população nativa, falante de uma língua 
completamente estranha a ele. Em Mattos e Silva lê-se:

o escrivão da frota de Cabral, na sua ´Carta ,̀ não poderia 
supor o que depois se cumpriu no correr do tempo. Explica 
Pero Vaz de Caminha ao rei por que ficaram em terra 
dois degredados, além de dois grumetes que fugiram 
da frota que seguiria para as índias: “Mjlhor e mujto 
milhor enformaçom da terra deram dous homees destes 
degredados que aaquy leixassem do que eles dariam seos 
leuassem por seer gente que njnguem entende nem eles 
tam cedo aprenderiam a falar perao sabere tam bem 
dizer que mujto mijlhor ho estoutros digam quando ca 
vossa alteza mandar”. (2004, p. 14)

A comunicação entre o colonizador e a população ameríndia da 
nova terra era fator importante para consolidar domínio sobre do povo 
autóctone. Essa língua generalizada que circulava na população da 
região de São Vicente e arredores entre a segunda metade do século 
xVII e a metade inicial do século xVIII vai receber o nome de língua geral 
ou abanheenga. 

Para Francisco da Silveira Bueno (1983, p. 11), o tupi gramaticalizado 
por José de Anchieta na Arte de Gramática da língua mais falada na 
costa do Brasil (1556) serviu para uniformizar o léxico racional dos vários 
dialetos falados pelas diferentes tribos que habitavam o litoral brasileiro 
com a finalidade de facilitar a atuação missionária na difusão da fé cristã. 

Depois de cerca de cem anos do descobrimento, não era mais o tupi, 
ao sul, ou o tupinambá, ao norte, a língua veiculada por comerciantes e 
funcionários da Coroa Portuguesa. Daí a rápida formação de populações 
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mestiças nas quais os descendentes falavam, no ambiente familiar, a língua 
praticada pelas mães – a língua tupi - e não a dos pais, que usavam a língua 
geral para manutenção de contato fora do ambiente familiar. 

São dois os fatores arrolados como determinantes do enfraquecimento 
da cultura indígena nessas populações: a escravização e o aumento 
significativo do povo mameluco. A língua dos nativos já não servia mais, 
a essa altura, a uma sociedade indígena, mas a uma sociedade e a uma 
cultura mameluca que se aproximava, agora, da influência portuguesa. 
Tais fatores certamente provocaram modificações em vários aspectos 
da língua. 

O mesmo processo linguístico ocorre mais tardiamente na região da 
Amazônia, praticamente nas mesmas condições em que ocorrera no sul, 
dando origem a outra língua geral, o ie’engatu (nheengatu). Destaque-se 
que o nheengatu, apesar das muitas transformações sofridas, continua 
falado, especialmente na região da bacia do Rio Negro, como língua 
materna da população cabocla, com o caráter de língua de comunicação 
entre índios e não índios ou entre índios de diferentes línguas.

A intensidade dos contatos, a vida social compartilhada e os índios 
acompanhando o colonizador em suas investidas pelo sertão foram 
fatores que favoreceram um intenso processo de transculturação no qual 
o colonizador incorpora traços culturais do colonizado e vice-versa. Muitos 
nomes de localidades são topônimos de origem indígena encontrados no 
sertão brasileiro, frutos de nomeação feita pelos próprios bandeirantes e 
entradistas, que aproveitavam os nomes indígenas na tarefa de registrar 
os novos lugares, novos acidentes geográficos que encontravam durante 
incursões interioranas em áreas não habitadas pelos ameríndios

As línguas indígenas legaram significativa herança lexical além de 
topônimos, antropônimos, nomes de elementos da natureza - fauna e 
flora -, etc. Cerca de dez mil palavras já foram encontradas no léxico da 
língua portuguesa em levantamentos feitos até 1983. Para Ismael de Lima 
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Coutinho (1976, p. 324), a incorporação de muitos indigenismos à nossa 
língua foi tão perfeita que eles se tornaram produtivos servindo para a 
formação de compostos e derivados [...]. Encontram-se também, embora 
mais raramente, sinais da influência tupi na nossa fraseologia como em 
‘estar na pindaíba’, ‘chorar pitanga’.

A não adaptação do indígena às tarefas do trabalho escravo na 
agricultura e a falta de mão-de-obra que atendesse à demanda das 
atividades econômicas baseadas na agricultura trazem para o território 
brasileiro o negro africano escravo e com ele sua língua, sua cultura muito 
rica: dança, música, instrumentos, religião, alimentação, indumentária etc. 
Mais uma vez a língua portuguesa será afetada pelas contribuições que 
essa cultura linguística lhe acrescenta.

Os negros escravizados tinham origens diferentes, pois eram capturados 
em diversas regiões do continente africano como Sudão Ocidental e 
Guiné. Por isso, ao chegarem às terras brasileiras foram forçados a “criar” 
ou adaptar-se a uma língua comum que lhes facilitasse a comunicação 
com os próprios irmãos africanos pertencentes a outras tribos e usuários 
de línguas distintas, aprendendo, pela oralidade, a língua do colonizador, 
o português. Neste ponto faz-se o registro de que muitos negros africanos 
já chegavam ao Brasil dominando um português deturpado, fruto do 
contato mantido nas atividades comerciais entre áfrica e Portugal. Eram 
conhecidos como negros ladinos, modelo para outros negros, os boçais, 
que com eles aprendiam esse arremedo de língua, falando-a mais alterada 
ainda. Segundo Emílio Bonvini e Margarida Petter (1998, p. 68-69) apud 
Mattos e Silva, (2004, p. 96-97), estima-se entre 200 e 300 o número de 
línguas africanas que chegaram com o tráfico de escravos ao Brasil e se 
repartiram em duas grandes áreas de proveniência: a área oeste-africana 
e a área banto, sendo consensual entre os estudiosos o predomínio da 
língua deste grupo por apresentar maior integração morfológica e estar 
presente em numerosos campos lexicais. 
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Os escravos dividiram-se entre o trabalho no eito e as tarefas da 
casa-grande. Coutinho (1976, p. 320) afirma que “as mulheres, então, se 
revelaram excelentes auxiliares nos serviços de casa, desempenhando 
com paciência e dedicação o papel de amas”. Muitos filhos de escravos 
foram criados nas casas-grandes, junto com os filhos dos senhores 
de engenho. Outros tantos eram filhos destes senhores com escravas 
negras. Derivam do contato íntimo ou familiar entre a casa-grande e 
a senzala itens lexicais carregados de afetividade como sinhô, sinhá, 
neném, babá, etc. Assim como a língua indígena, a herança linguística 
africana está presente no léxico da língua portuguesa na designação de 
elementos da culinária, nos nomes de instrumentos musicais e no nome 
dos orixás dos ritos religiosos, em peças de vestuário, em topônimos e 
antropônimos etc. Ainda deixaram uma pequena contribuição no campo 
da fraseologia, como “estar de calundu”.

Como se vê, tanto a presença do negro quanto a do índio geraram 
uma situação de bilinguismo em Pindorama. O aumento significativo 
da população mestiça em relação ao colonizador português levava 
incômodo à Coroa, que se sentia ameaçada pela possibilidade de a língua 
geral se tornar a continuadora do português europeu no Brasil. E assim, 
na colônia, a língua portuguesa, pela força da metrópole, pelo prestígio 
desta como representante de uma civilização mais adiantada que a dos 
índios e negros, é elevada ao status de língua oficial do Brasil e a que 
seria ensinada nas escolas.

 O multilinguismo (de uma terra multicultural) que caracterizou o 
período entre o século xVI e o século xVIII é abafado pelas leis pombalinas. 
De alguma forma busca-se obliterar as vozes que durante dois séculos 
cumpriram a tarefa de amoldar a língua portuguesa transplantada 
ao tom do vernáculo, sem o pulso institucional de escolas e de leis em 
terras brasileiras, mesclando a língua culta com seus traços populares 
tão característicos. Como diz Umberto Eco (1986, p.377), há palavras que 
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dão poder, outras que deixam mais desamparados, e dessa espécie são 
as palavras vulgares dos simples, a quem o senhor não concedeu o saber 
exprimir-se na língua universal da sabedoria e do poder. 

2.2. Léxico: o que é?

Nomear seres e objetos que estão ao seu redor é a forma que o homem 
encontra para registrar seu conhecimento do mundo, sua interação com 
ele, para estruturá-lo a partir da percepção de diferenças e semelhanças 
presentes no mundo real que o cerca, classificando-as, apropriando-se 
da realidade no momento mesmo em que lhe atribui um representante 
sígnico que é a palavra.

Para Biderman (1998, p. 11), léxico é o conjunto de palavras de 
uma língua gerado “por atos sucessivos de cognição da realidade e de 
categorização da experiência cristalizada em signos linguísticos: as 
palavras”. Como patrimônio vocabular de uma determinada língua 
natural, é o resultado da história dessa língua cujos elementos herdados, 
assim como seus modelos categoriais possibilitam a geração de novas 
unidades lexicais, novas palavras. Por aqui se pode prever a variedade 
de propostas para aulas de Língua Portuguesa que se tem trabalhando 
com o léxico seja na área de formação de palavras, morfologia e 
significativamente no discurso. 

Ainda citando Biderman (1998, p. 13), a etapa mais primitiva do 
conhecimento da realidade identifica-se com a organização do léxico básico 
de uma língua natural. Mas a ampliação progressiva do conhecimento da 
realidade e a consequente apropriação do mundo, como já dissemos, fez 
com que o homem desenvolvesse técnicas e construísse o conhecimento 
científico. Justifica-se dessa forma a necessidade constante de expansão 
do repertório lexical para cobrir e registrar o avanço científico e técnico que 
se impôs às sociedades civilizadas, intensificada também pela velocidade 
frenética das mudanças sociais, da comunicação, do contato com outras 
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culturas e pela influência inequívoca dos meios de comunicação de massa. 
Com esse subsídio, surge a oportunidade de trabalhar com termos de 
especialidade, termos científicos das diversas áreas do conhecimento 
humano ou mesmo das atividades sociais, esportivas, etc.

A possibilidade de enriquecimento constante confirma a ideia de léxico 
como um sistema aberto a novos acréscimos, a outras adaptações, pois à 
medida em que muda a realidade, surge a necessidade de serem alteradas 
as representações que se fazem dela. Essas novas representações fixam-se 
no nível linguístico pelo léxico, que reflete e refrata o modo como o grupo 
social vê e representa o mundo, servindo também, segundo Isquerdo 
(2004, p. 11), “de mensageiro de valores pessoais e sociais que traduzem a 
visão de mundo do homem enquanto ser social”1. Essa ideia também está 
presente em Michel Foucault em uma de suas reflexões sobre a palavra, a 
história natural e as coisas:

de sorte que não teria sido possível falar, não teria 
havido lugar para o menor nome, se no fundo das 
coisas, antes de toda representação, a natureza não 
tivesse sido contínua. [...] As coisas e as palavras estão 
muito rigorosamente entrecruzadas: a natureza só se dá 
através do crivo das denominações, ela que, sem tais 
nomes, permaneceria muda e invisível, cintila ao longe 
por trás deles [...]. (1999, p. 222)

Léxico, então, deve ser compreendido como a totalidade de palavras 
de uma língua ou o saber interiorizado por parte dos falantes dessa língua. 
Estudá-lo é uma forma de resgatar a cultura dos grupos sociais, traduzindo 
a maneira como as sociedades percebem o mundo em que estão inseridas 
nas diferentes etapas de sua história e de sua constituição. 

A delimitação das noções de palavra como unidade constituinte do 
léxico provoca entre linguistas ampla discussão na tentativa de apresentar 

1  Este trecho inicia a apresentação do volume II da série de publicações sob o 
título As ciências do léxico: lexicologia, lexicografia, terminologia, organizado por Aparecida 
Negri Isquerdo e Maria da Graça Kriger, 2004.p.11
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critérios e estratégias eficientes. Do ponto de vista da significação, 
trazemos o pensamento de Mattoso Câmara Jr. (1974, p.387-9) que usa 
o termo “palavra” para designar o vocábulo lexical, sendo este o que 
encerra um semantema, em oposição ao vocábulo de significação apenas 
gramatical. Do ponto de vista formal diz-nos o linguista:

ao contrário do critério fonológico que rege a nossa 
escrita, procurando representar aproximadamente os 
fonemas pelas letras e dividindo suas sequências de 
acordo com as sílabas, a apresentação do vocábulo na 
escrita se faz pelo critério formal. Deixa-se entre eles, 
obrigatoriamente, um espaço em branco, porque mesmo 
quando sem pausa entre si num único grupo de força 
cada um é considerado uma unidade mórfica de per si 
(2000, p. 69)

Genouvrier e Peytard ([s/d], p. 279-280) distinguem léxico de 
vocabulário. Para eles, o léxico é o conjunto de todas as palavras que 
num momento dado estão à disposição do locutor; são as palavras que 
ele oportunamente emprega, compreende e que constituem seu léxico 
individual. Vocabulário é o conjunto de palavras que efetivamente são 
empregadas por um locutor num ato de fala determinado e corresponde 
à atualização de uma certa quantidade de palavras pertencentes ao léxico 
individual do locutor. O vocabulário é sempre parte do léxico individual 
que, por sua vez, também é parte do léxico global, ponto extremo da 
cadeia, no qual se pode inventariar uma soma considerável de palavras 
num período historicamente determinado ([s/d], 279-280)

Acatar a noção de vocabulário como conjunto de palavras que 
efetivamente são empregadas pelo usuário num determinado ato de fala 
facilita entender que a seleção deste ou daquele item lexical na construção 
de um enunciado pode ter a influência de vários fatores diatópicos, 
diastráticos ou diafásicos (ou idade, sexo, raça, cultura, profissão, posição 
social, comunidade em que vive etc.) construindo a identidade desse 
enunciador ou a preocupação do enunciador de se fazer entender, 
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aproximar-se do enunciatário. E aqui aparece a figura de nosso aluno se 
construindo identitariamente pela seleção lexical que vai ou pode utilizar 
em seus enunciados.

Considerando uma mesma comunidade, é possível estabelecerem-
se variedades de linguagem coexistentes, desempenhando cada uma 
delas um papel específico: culta, padrão e popular. Para a materialização 
enunciativa de cada uma delas, percebe-se um tratamento vocabular 
diferenciado, como não poderia deixar de ser. Numa atividade linguageira 
em que se faz necessário o uso culto, o vocabulário empregado é mais 
variado, havendo um cuidado maior com a precisão dos significados. A 
possibilidade de empregarem-se termos técnicos também está presente. 
Quando a atividade enunciativa se presta a reproduzir o uso popular, o 
vocabulário tende a menor variação, os termos empregados apresentam 
significados menos precisos, sendo recorrentes as palavras omnibus como 
“coisa”, “negócio” ou uso recorrente de gírias como “troço”, “treco”, 
“bagulho”, para nos mantermos no plano semântico das palavras “que 
servem para tudo”. Em enunciados dessa natureza, o palavrão, as palavras 
obscenas, as injúrias, os xingamentos terão trânsito mais livre.

Nosso aluno-falante precisa desenvolver a capacidade de perceber 
que há palavras que estão presentes nos diferentes tipos de enunciados 
e outras que só se materializam em condições discursivas especiais, se é 
que já não a tem e não é bem explorada. As mais presentes são entidades 
léxicas do vocabulário comum, usual, enquanto as menos frequentes se 
distribuem entre o uso padrão ou uso popular. Além disso, é claro, nosso 
professor precisa compreender a questão e saber se posicionar – inclusive 
na elaboração de seus materiais didáticos – em relação a ela.

Genouvrier e Peytard (s/d, p. 268-7) destacam que essa língua comum 
que “tem horror ao preciosismo da expressão”, tende a unificar os matizes 
sinonímicos e expressar cada coisa de uma só maneira. As formas não 
sentidas como pertencentes ao vocabulário da língua social ou dialeto 
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social comum são consideradas por eles como desvios. O uso de certos 
vocábulos mais raros, mais preciosos, que joga com matizes para construir 
efeitos de sentidos especiais, por exemplo, ficaria no nível formal da 
língua padrão. Já o emprego de um vocabulário familiar mais distenso, em 
que estão presentes bem ao extremo as gírias, é viável, desde que não 
constituam obstáculos ou sofram interdição pelas normas do grupo. 

Mas todas essas observações e conclusões devem brotar da reflexão 
dos alunos para que, efetivamente, eles tenham a oportunidade de 
internalizá-las e pô-las em prática nas atividades orais ou escritas, fazendo-
as funcionar como construtoras de sentido. A adequação das palavras à 
intenção do que se pretende discursivamente deve ser trabalhada também 
no nível dos estudos lexicais.

2. O léxico na prática da sala de aula

Ao longo da primeira parte deste artigo encontramos alguns 
termos pertencentes à área dos estudos lexicais: antônimos, sinônimos, 
parônimos, homônimos, antropônimos, topônimos que talvez sejam os 
mais visualizados nos livros didáticos, embora tenhamos dúvidas, por 
exemplo se os verbos discendi ou indicativos de fala sejam discutidos pelo 
que trazem semanticamente ao texto. Por exemplo “Depois do susto, a 
mãe disse: filho sai da rua!” / “Depois do susto a mãe gritou: filho, sai 
da rua! Aqui há sinonímia, não negamos, mas além da troca do vocábulo 
o sentido se enriqueceu: “gritar” se associa mais adequadamente ao 
contexto de um filho correndo perigo que “dizer”, pois traz a reação da 
mãe simultaneamente ao ato de falar.

Em relação aos estudos lexicais, um assunto que provoca bastante 
reflexão é a presença de termos estrangeiros em nosso cotidiano. Eles são 
necessários ou podemos abrir mão deles? Que papel funcional e discursivo 
está contido no uso de uma palavra estrangeira? Identifica-se de imediato 
a origem estrangeira de determinada palavra ou expressão ou, de tanto se 
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usá-la, essa categorização se perde? Pelas questões elencadas –e há outras 
tantas a serem levantadas – vê-se que o estudo do léxico permite discutir 
vários temas, envolvendo, inclusive, outras áreas do conhecimento como 
história, geografia, informática, ciências etc.. 

é possível, por exemplo, encontrar uma notícia de jornal que anuncie 
“Turistas se assustam com jacarés na lagoa de Marapendi”. Qual a origem das 
palavras lagoa, jacaré, turista e marapendi? Só nesse pequeno enunciado é 
possível trazer os tupinismos (jacaré e marapendi), o anglicismo (turismo) 
e até o latinismos como lagoa, de onde poderia derivar uma reflexão 
sobre termos eruditos, sua constituição e aproveitamento como léxico de 
especialidade (terminologia dos estudos geográficos e científicos.)

Outras unidades lexicais se prestam a acrescentar emotividade, ou 
tonalidade emotiva ao texto e, consequentemente ao discurso, com o 
poder de levar o leitor ou o interlocutor a viagens no tempo, a lugares 
distantes, a um meio social diferente. Que palavras são essas? Os arcaísmos, 
os regionalismos, os termos gírios e os próprios estrangeirismos. Mas 
também servem para conotar crítica aos exageros de uso de palavras 
dessa natureza. Um exemplo? O “Samba do Aprouch”, gravado por Zeca 
Balero2. Segundo Cardoso

a estilística léxica tem como objetivo analisar a 
escolha feita pelo enunciador, dentre os elementos 
linguísticos disponíveis, verificando os efeitos estéticos e 
expressividade e, sobretudo, tentando chegar à intenção 
do enunciador por meio do estilo encontrado em seu 
texto (2015, p. 119)

Um gênero textual que se presta bastante para o estudo lexical é 
o das canções, principalmente quando têm em comum o tema, pois a 
análise lexical ou dos campos léxico-semânticos permite tentar identificar 
o ponto de vista do produtor do texto ou sua intenção discursiva. Como 

2 www.vagalume.com.br/zeca-baleiro/samba-do-approach.html - acesso em 
12/01/2018 às 15h02 

http://www.vagalume.com.br/zeca-baleiro/samba-do-approach.html
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uma possibilidade de estudo, sugirimos o trabalho com as canções “Pivete” 
(1978) e “ O meu guri” (1981), ambas composições de Chico Buarque de 
holanda. Ou ainda “Filho único” de Erasmo Carlos e Frefat e “Sou uma 
criança, não entendo nada”, também de Erasmo Carlos em parceria com 
Arnaldo Antunes.

Assunto de relevo nas aulas de Língua Portuguesa é a produção textual, 
que tem como elementos relevantes de textualidade a coesão e a coerência. 
Mais uma vez o domínio de vocabulário amplo facilitará a construção de 
um texto coeso a partir do recurso adequado ao léxico seja para produção 
oral ou escrita. Justificam-se as atividades com sinônimos ou antônimos se, 
e somente se, a intenção for a de acrescentar sentidos, como por exemplo, 
estabelecer gradação semântica ou evitar repetição desnecessária de uma 
palavra ou expressão. Reforçamos, porém, que a repetição não é crime 
de lesa-majestade. Muitas vezes a repetição é pertinente, pois permite a 
manutenção do foco para fins de ênfase, por exemplo. Aqui, o trabalho com 
hipônimos, hiperônimos e merônimos, dentre outros, é muito enriquecedor. 
Ou, como diz Cardoso, com os “co-hipônimos que estabelecem relações de 
similaridades entre si” (2015, p. 121)

Está no estudo do vocabulário de um texto, também, um espaço 
muito rico para a discussão e reflexão sobre questões inerentes à 
variação linguística. A exploração de textos em que estejam presentes 
palavras e expressões que identifiquem as variações em nível diatópico, 
diastráticos e diafásicos permitirá a observação de que tais termos 
refletem as condições socioculturais que envolvem os falantes nas 
suas atividades enunciativas. Aqui, vale a pena agregar a relevância 
dos estudos do gênero que, por si só, já deve orientar o enunciador a 
respeito da seleção lexical pertinente ou não ao gênero escolhido, cuja 
adequação ou falta pode se prestar à construção de sentidos outros, 
como por exemplo, os sentidos de humor, se consideradas por exemplo 
as perspectivas sincrônica e diacrônica:
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COMO SE TRATAVA O ESTUPRO EM 1833

Sentença judicial datada de 1833 - Província de Sergipe

PROVíNCIA DE SERGIPE. O adjunto de promotor 
público, representando contra o cabra Manoel Duda, 
porque no dia 11 do mês de Nossa Senhora de Sant’Ana, 
quando a mulher do xico Bento ia para a fonte, já perto 
dela, o supracitado cabra, que estava de em uma moita de 
mato, sahiu della de supetão e fez proposta à dita mulher, 
por quem queria para coisa que não se pode trazer a lume, 
e como ella se recuzasse, o dito cabra abrafolou-se dela, 
deitou-a no chão, deixando as encomendas della de fora 
e ao Deus dará. Elle não conseguiu matrimônio porque 
ella gritou e veio em amparo della Nocreto Correia e 
Noberto Barbosa, que prenderam o cujo em flagrante. 
Dizem as leises que duas testemunhas que assistam a 
qualquer naufrágio do sucesso fazem prova. 

CONSIDERO QUE o cabra Manoel Duda agrediu a 
mulher de xico Bento para conxambrar coisas que só 
o marido della competia conxambrar, porque eram 
casados pelo regime da Santa Igreja Cathólica Romana; 
QUE o cabra Manoel Duda é um suplicante deboxado que 
nunca soube respeitar as famílias de suas vizinhas, tanto 
que quiz também fazer conxambranas com a Quitéria e a 
Clarinlia, moças donzellas;.

QUE Manoel Duda é um sujeito perigoso e que se não 
tiver uma cousa que atenue a perigança dele, amanhan 
está metendo medo até nos homens. 

CONDENO - O cabra Manoel Duda, pelo malifício 
que fez a mulher do xico Bento, a ser CAPADO, capadura 
que deverá ser feita a macete. A execução desta peça 
deverá ser feita na cadeia desta Villa. Nomeio carrasco 
o carcereiro. 

CUMPRA-SE e apregue-se editais nos lugares públicos. 

Manoel Fernandes dos Santos - Juiz de Direito da Vila de 

Porto da Folha Sergipe, 13 de outubro de 18333. 

3  Fonte: Instituto histórico de Alagoas.
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A leitura do texto apresentado certamente chamará a atenção do 
alunado por várias razões, a saber: a atualidade do tema, embora a sentença 
seja de 1833; a presença de palavras e expressões mais ou menos conhecidas, 
provocando curiosidade a respeito dos significados; o comportamento 
social da época em contraste com a atualidade; a identificação de termos e 
estruturas pertencentes ao universo discursivo do Direito; e a construção de 
sentidos das palavras pelo conhecimento de mundo da clientela.

3. Considerações finais

A exposição de alguns fatos relevantes que contam um pouco da 
história da língua portuguesa falada no Brasil tem sua justificativa no fato 
de que o multilinguismo que marcou o período basilar da formação do 
português do Brasil ainda hoje está presente no léxico da língua não só 
nos dicionários, que cumprem sua função memorialista, mas também 
no repertório do falante comum, ainda que este nem sempre tenha a 
consciência disso.

Pretendemos apresentar um pouco da história de nosso léxico porque 
acreditamos que ela esclareça muitas dúvidas, talvez curiosidades, sobre 
a “coerência” – ou da falta dela – de que os alunos se ressentem quando 
estudam língua materna, em especial quando se trabalha a palavra 
escrita (ortografia).

A observação e análise de textos orais ou escritos produzidos pelos 
alunos falantes constata a necessidade de ampliar-lhes a competência 
lexical a partir do trabalho com textos de gêneros, níveis e modalidades 
variados. Quanto a isso, destacamos a importância do contato, dentre 
outros, com o texto literário, que carrega em si registros de nossa cultura 
linguística, ainda que aproximadamente, em diferentes momentos de 
construção da herança linguística por nós herdada.

Por fim, o leitor atento saberá identificar os pontos de aproximação 
entre o que aqui expusemos e o argumento maior desse livro. Se o léxico 
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é elemento fundamental para o estudo de uma determinada língua, os 
materiais didáticos igualmente os serão.

Deixamos nossos leitores, então, com as vozes de outros colegas 
professores. Que eles continuem a ecoar aquilo que, modestamente, 
começamos.
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(Ĺ hiperlangue brésilienne), 1998

CARDOSO, Elis de Almeida. O léxico na sala de aula: da teoria à prática 
pedagógica. IN. VALENTE ,André. (org.)Unidade e variação da Língua Portuguesa: 
suas representações.1ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2015:p.118-124.

COUTINhO, Ismael de Lima. Pontos de gramática histórica. Rio de Janeiro: Ao 
Livro Técnico: 1976.

FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências 
humanas. 8 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

GENOUVIER, Emile. e PEYTARD, Jean. Linguística e ensino de português. 
Coimbra: Almedina, [s/d]

ILARI, Roberto e BASSO, Renato. O português da gente: a língua que estudamos, 
a língua que falamos.1 ed. 1ª. Impressão. São Paulo: Contexto, 2007

MATTOS E SILVA, Rosa Virginia. Ensaios para uma sócio-história do português 
brasileiro. São Paulo: Parábola Editorial, 2004.

______. História e estrutura da língua portuguesa. 4 ed. Rio de Janeiro:  Padrão, 
1985.

SILVA, Jefferson. E. N.; COELhO, Fábio A. C. Pibid, Políticas Públicas e Ensino 
de Língua Portuguesa: seis posicionamentos políticos. In: COELhO, Fábio A. 
C.; SILVA, Jefferson E. N. (Org.). Pibid, Políticas Públicas e Ensino de Língua 
Portuguesa. 1ed.Rio de Janeiro: Dialogarts, 2017



sumário

30Materiais didáticos, gêneros textuais e experiências didáticas no ensino de língua portuguesa  |

EDUCAÇÃO E LINGUAGEM: GÊNEROS TEXTUAIS PARA O 
APRIMORAMENTO DA LEITURA E A ESCRITA

Edda Maria Peixoto Barreto (Uenf)
Edma Regina Peixoto Barreto Caiafa Balbi (Uenf)

Dhienes Charla Ferreira Tinoco (Uenf)
Eliana Crispim França Luquetti (Uenf)

Introdução

Pelas escolas brasileiras, encontram-se muitos professores com pouco 
conhecimento das teorias de estudos dos gêneros textuais, que, embora 
apresentem aos alunos a diversidade de textos, acabam adotando em sua 
atividade docente um formato tradicional de exploração desse material ou 
recorrendo a estratégias com fundamentação empírica. 

Com a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e de 
teorias relacionados ao processo de ensino e aprendizagem de língua 
materna com foco nos textos fica mais evidente que os professores têm 
dificuldade de compreender a prática pedagógica focada no trabalho com 
os gêneros. Sobre isso Antunes (2002) traz em evidência o antigo costume 
pedagógico de utilizar um gênero textual para simplesmente ensinar algum 
conteúdo gramatical. Como consequência, os alunos acabam saindo da 
escola sem a habilidade de perceber e compreender alguma prática social 
evidenciada em textos que circulam em seu meio.

Nesse âmbito, discutimos no presente artigo a importância do 
trabalho em sala de aula com gêneros textuais diversos. E para isso, 
propomos uma sequência didática para o ensino de língua com foco em três 
gêneros selecionados: discurso político, charge e piada. Acreditamos que 
evidenciar as diferentes formas de abordar a mesma temática contribua 
para capacitar o aluno a adequar a linguagem as suas necessidades de uso.

Este artigo teve como motivação inicial alguns questionamentos que 
nos fizeram refletir sobre a visão de mundo que os alunos e professores 
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constroem na escola por meio de um contexto sócio-histórico-cultural. 
E com essa indagação veio a necessidade de trabalharmos partindo da 
abordagem da Linguística Aplicada para o ensino de habilidades que 
levem o indivíduo ao domínio e conhecimento de diferentes gêneros orais 
e escritos associado à prática social. E assim, partir da língua como objeto 
em pleno funcionamento, e em defesa de um ensino de língua voltado 
também para os gêneros textuais que permeiam as práticas de linguagem. 

Esse trabalho foi pautado em estudos do uso concreto da língua, 
segundo as pesquisas de Bakhtin (2003), e de gêneros textuais, de 
Marcuschi (2011), além de em outros autores que estudam o ensino 
baseado na abordagem dos gêneros, como Antunes (2002) e Schneuwly e 
Dolz (2004). A partir dessas bases teóricas, podemos dizer que o trabalho 
com os gêneros no ensino de língua materna contribui significativamente 
para a reconstrução da prática de sala de aula.

Assim, propomos uma sequência didática com três gêneros: discurso 
político, piada e charge. Como objetivos específicos, buscamos: a) trabalhar 
a ampliação do conceito e aspectos da política com o aluno; b) analisar a 
estrutura e mensagem dos três gêneros selecionados; e c) desenvolver o 
domínio da produção e compreensão dos gêneros textuais. 

Esperamos com este trabalho fornecer subsídios para o debate 
da temática e no desenvolvimento de estudos sobre o ensino dos 
gêneros textuais, além de contribuir para uma prática pedagógica mais 
contextualizada com as situações reais de uso da língua.

O estudo da linguagem e os gêneros textuais

Em tempos aristotélicos, a categorização dos textos – lírico, épico e 
dramático – era direcionada a textos literários, porém, com o surgimento 
e desenvolvimento de inúmeras formas de comunicação na sociedade 
moderna, novas estruturas textuais passam a ser usadas em nossas 
interações sociais – tanto no campo pessoal, quanto no profissional – para 
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a circulação dos textos, diversos outros suportes são empregados. Essa 
multiplicidade de ocorrência de organização textual leva a classificação 
em gêneros textuais para além do universo da Literatura.

Linguagem e gênero textual estão intrinsecamente relacionados, uma 
vez que, para a construção de qualquer texto, seja por meio de palavras 
ou de imagens, da oralidade ou da escrita, o instrumento é a linguagem. 
A dinamicidade da língua e o avanço tecnológico levaram a uma profusão 
de gêneros novos, a todo momento, surgem outros formatos de textos, 
que visam a atender à diversidade de situações comunicativas presentes 
em nosso cotidiano. Porém, o estudo dos textos que circulam em nossa 
sociedade não deve ser pautado, ou motivado, a partir de sua forma, de 
sua estrutura. Sobre isso, Marcuschi diz que,

Existe uma grande variedade de teorias de gêneros no 
momento atual, mas pode-se dizer que as teorias de 
gênero que privilegiam a forma ou a estrutura estão hoje 
em crise, tendo-se em vista que o gênero é essencialmente 
flexível e variável, tal como seu componente crucial, a 
linguagem. Pois, assim como a língua varia, também os 
gêneros variam, adaptam-se renovam-se e multiplicam-
se. Em suma, hoje, a tendência é observar os gêneros 
pelo seu lado dinâmico, processual, social, interativo, 
cognitivo, evitando a classificação e a postura estruturais 
(2011, p. 19). 

A pluralidade de gêneros e a ampla flexibilidade que os marca 
permitem entendê-los como “formas culturais e cognitivas de ação social” 
(MARCUSChI, 2011, p. 18), que se alicerçam na linguagem. A consciência 
da existência dessa gama de textos à nossa disposição para interagirmos 
em sociedade leva à percepção da necessidade de modificação nas 
estratégias de ensino de leitura e construção de textos nas salas de aula 
dos ensinos fundamental e médio. O estudo de textos deve levar em conta 
o contexto atual, o quando, como, onde e para que o texto é produzido, 
isto é, a intencionalidade de seu locutor. 



sumário

33Materiais didáticos, gêneros textuais e experiências didáticas no ensino de língua portuguesa  |

Dessa forma, a exploração de textos de gêneros diferentes em salas 
de aula de língua – tanto a materna quanto a estrangeira – possibilita ao 
aluno ampliar sua capacidade de leitura, de escrita, de uso da oralidade e 
também de seus conhecimentos linguísticos, quando e se o professor não 
se prender ao texto apenas como pretexto para o ensino de gramática 
e limitando-se a explorar questões estruturais dos gêneros apresentados 
ao aluno e ao estudo de regras gramaticais. Cabe ressaltar ainda que a 
escolha dos gêneros a serem estudados deve atender ao objetivo de inserir 
o estudante também em um universo de textos que se encontram menos 
presentes em sua realidade, mas dos quais necessita ter conhecimento 
para uma efetiva percepção da sociedade em que vive. 

Pressupostos teóricos sobre a mediação no ensino de Gêneros 

Apesar dos gêneros discursivos e textos serem considerados como 
objeto de ensino pelos teóricos, observamos que, na prática, ainda 
não possuem o seu devido lugar na sala de aula seja por resistência do 
professor a mudanças ou por sua falta de informação ou capacitação 
necessária. Sobre isso, Antunes (2002, p. 67) mostra que, na sala de aula, 
“continuou-se a fazer mais ou menos o que se fazia antes. Só que agora, as 
palavras e as frases estudadas já não eram trazidas ao acaso, mas retiradas 
de textos”. Assim, o gênero era utilizado apenas como pretexto para o 
ensino de conteúdos da gramática normativa. 

Entretanto, as concepções teóricas e práticas relacionadas ao gênero 
discursivo vêm abrindo espaço para diferentes reflexões demostrando 
sua importância para aquisição de habilidades necessárias a formação do 
sujeito crítico e transformador. Antunes apresenta uma série de pontos 
positivos no ensino dos gêneros textuais. São eles:

a) a apreensão dos “fatos linguísticos-comunicativos” 
e não o estudo de “fatos gramaticais”, difusos, virtuais, 
descontextualizados, objetivados por determinações de 
um “programa” previamente fixado e ordenado desde as 
propriedades imanentes do sistema linguístico; 
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b) a apreensão de estratégias e procedimentos para 
promover-se a adequação e eficácia dos textos, ou o 
ensino da língua com o objetivo explícito e determinado 
de ampliar-se a competência dos sujeitos para 
produzirem e compreenderem textos (orais e escritos) 
adequados e relevantes; 

c) a consideração de como esses procedimentos e essas 
estratégias refletem-se na superfície do texto, pelo que 
não se pode, inconsequentemente, empregar quaisquer 
palavras ou se adotar qualquer sequência textual; 

d) a correlação entre as operações de textualização e os 
aspectos pragmáticos da situação em que se realiza a 
atividade verbal; 

e) a ampliação de perspectivas na compreensão 
do fenômeno linguístico, superando-se, assim, os 
parâmetros demasiados estreitos e simplistas do “certo” 
e do “errado”, como indicativos da boa realização 
linguística (2002, p. 71).

A partir desses benefícios no trabalho com os gêneros, Antunes 
destaca questões que são relevantes ao professor no ensino de língua, 
tais como, considerar os fatos linguísticos e comunicativos e a busca da 
ampliação da competência textual no aluno.

Para Martins (1997, p. 121), a sala de aula é um espaço em que 
o “processo discursivo ocorre pelas negociações e conflitos que 
aparecem perante o novo, perante aquilo que não se conhece 
ou não se domina totalmente e que apresentamos aos alunos de 
maneira problematizadora”. Assim, o autor em consonância com 
a visão vygotskyana, que prima pela interação, considera esse 
espaço de ensino aprendizagem que deve favorecer o conhecimento 
sistematizado, diferentes interações entre professores e alunos. Além 
disso, o professor possui a tarefa importante de articular a construção 
do conhecimento nesse lugar.
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Já que mencionamos a visão vygotskyana, não podemos deixar de 
falar das fases em que a criança se desenvolve: zona de desenvolvimento 
proximal (ZDP) e zona de desenvolvimento real (ZDR), conceitos 
utilizados para o entendimento do aprendizado escolar. Para o estudioso 
genial, o “desenvolvimento real caracteriza o desenvolvimento mental 
retrospectivamente, enquanto a zona de desenvolvimento proximal 
caracteriza o desenvolvimento mental prospectivamente” (VYGOTSKY, 
2007, p. 113). Assim, existe uma diferença entre as habilidades que o 
aluno já possui e aquelas que ele ainda não domina, porém está perto 
de aprender, pois já consegue ir compreendendo com ajuda de outra 
pessoa. Isso é essencial e deve ser o objetivo da atuação do professor 
determinando o que o aluno pode aprender e o que já sabe.

Nesse sentido, a mediação pedagógica possui como ponto 
norteador o desenvolvimento do sujeito o que se dá através do ensino 
prospectivo, de modo a agir na ZDP. Levando o aluno a encontrar no 
professor uma parceria para se alcançar novos caminhos e para a 
aquisição e/ou aprofundamento de um novo conhecimento. No nosso 
caso, podemos pensar nas possibilidades de o professor atuar na ZDP de 
uma turma de alunos no que diz respeito à compreensão e escrita de um 
gênero discursivo diagnosticando as capacidades concretas desse aluno 
previamente à intervenção.

Neste âmbito, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 
apresentam o papel da escola na promoção de condições para a reflexão 
dos alunos sobre os conhecimentos adquiridos e construídos no decorrer 
de sua socialização. Além disso, proporcionar caminhos para que esses 
alunos possam interagir com tais conhecimentos, transformando-os e 
reconstruindo-os de modo contínuo em suas ações de acordo com as 
necessidades dos espaços sociais em que atuam.

Os PCN propõem uma perspectiva de ensino voltada para a diversidade 
de gêneros discursivos e ressalta a importância do ensino crítico a partir 
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desses textos. Esse documento se pauta na ideia de que os textos e os 
gêneros discursivos possuem funções primordiais ao considerarmos a 
concepção de linguagem dialógica, social e interacional.

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio o 
desenvolvimento da competência linguística no aluno objetiva ao domínio 
do uso da língua em contextos “subjetivas e/ou objetivas que exijam 
graus de distanciamento e reflexão sobre os contextos e estatutos de 
interlocutores” (BRASIL, 2000, p. 11).

Bakhtin (2003, p. 265) esclarece que “a língua passa a integrar a vida 
através de enunciados concretos (que a realizam); é igualmente através 
de enunciados concretos que a vida entra na língua”. A partir desse 
pensamento podemos destacar a necessidade da orientação da prática 
pedagógica em torno da capacidade de produção textual dos alunos e que 
essas produções consistem em matéria de discursos que estão vivos e que 
estão em constante interação verbal através de enunciados. E, ainda, 

a língua materna – sua composição vocabular e sua 
estrutura gramatical – não chega ao nosso conhecimento 
a partir de dicionários e gramáticas mas de enunciações 
concretas que nós mesmos ouvimos e nós mesmos 
reproduzimos na comunicação discursiva viva com as 
pessoas que nos rodeiam. Nós assimilamos as formas da 
língua somente nas formas das enunciações e justamente 
com essas formas. As formas da língua e as formas típicas 
dos enunciados, isto é, os gêneros do discurso, chegam 
à nossa experiência e à nossa consciência em conjunto 
e estreitamente vinculadas. Aprender a falar significa 
aprender a construir enunciados (porque falamos por 
enunciados e não por orações isoladas e, evidentemente, 
não por palavras isoladas) (BAKhTIN, 2003, p. 282-283).

Em consonância com essa ideia, Schneuwly e Dolz (2004, p. 74) 
afirmam que “é através dos gêneros que as práticas de linguagem 
materializam-se nas atividades dos aprendizes”. E a escola seria o local 
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ideal para dar caráter de autenticidade às produções orais e escritas e ao 
acesso aos textos. Esse caráter legitima-se por representar o uso concreto 
da língua e por possibilitar que os alunos escolham estratégias adequadas 
aos objetivos que desejam de modo consciente e criativo.

Seguindo esse caminho e considerando a existência de inúmeros 
gêneros Schneuwly e Dolz (2004) propõem o agrupamento de gêneros com 
o objetivo de tornar viável o seu ensino na escola. Assim os autores sugerem 
que os gêneros devem ser organizados conforme características e condições 
de produções semelhantes. De modo que o professor tenha liberdade para 
adaptar cada gênero de acordo com seus diferentes aspectos.

Metodologia

O ensino de uma língua por meio de gêneros permite maior reflexão 
sobre a linguagem utilizada nos diversos contextos sociocomunicativos 
e maior capacidade para a escolha da linguagem em situações públicas 
escolares e extraescolares, seja oralmente ou por escrito. 

E uma forma de trabalhar os gêneros em sala de aula é por meio de 
uma Sequência Didática (SD). Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 97) 
definem a SD como “um conjunto de atividades escolares organizadas 
de maneira sistemática, em torno de um ou mais gêneros textuais orais 
ou escritos”, cuja finalidade é trabalhar com aqueles não dominados ou 
dominados parcialmente pelo aluno leitor/ouvinte.

A proposta da sequência didática apresentada neste artigo utiliza 
a interação de três gêneros do discurso: o discurso político, a piada e 
a charge.

Ao analisar três gêneros distintos em sua estrutura e mensagem, em 
suas particularidades, regularidades e semelhanças, o aluno trabalha com 
a intertextualidade e a interdisciplinaridade, o que desperta interesse e 
proporciona a construção do pensamento crítico e reflexivo.
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A metodologia proposta visa conscientizar o aluno de que a política 
não se resume ao período eleitoral, mostrando a presença dela em ações 
cotidianas nas quais estamos inseridos, além de ajuda-lo a dominar melhor 
a produção e a compreensão dos gêneros selecionados, o que lhe permitirá 
escrever e falar de uma forma mais adequada e entender os discursos 
utilizados nesses gêneros, absorvendo, assim, um posicionamento crítico 
na sociedade.

Perceber que há intencionalidade na autoria de um texto, que a 
ambiguidade denota humor em determinados textos, que é preciso ter 
acesso a informações que permeiam o discurso, no entendimento do 
contexto de que se trata o assunto é fundamental para a interação com 
o texto.

Selecionamos 3 textos de gêneros diferentes para esta SD e a partir 
deles propomos atividades para a 1ª série do Ensino Médio, com o objetivo 
de que possam ampliar a visão de mundo e promover sua maior inserção 
no espaço social em que circulam.

O critério para a seleção dos textos envolveu três intenções. A primeira 
foi de um trabalho com o gênero discurso político, que é um gênero não 
atrativo, considerado – erroneamente – temporal e, por isso, raramente 
analisado linguisticamente. O gênero charge, por sua vez, por dialogar com 
o anterior, além da complexidade em sua compreensão, visto que explora 
recursos da linguagem verbal e da não verbal, em sua maioria, e requer 
conhecimentos prévios para o entendimento. O gênero piada, nesta 
SD, vem trazer a abordagem temática de forma lúdica, além de ser uma 
oportunidade de um trabalho com o humor – aspecto nem sempre de fácil 
entendimento aos alunos, pois a piada política pode satirizar fatos políticos 
da atualidade ou clichês relativos ao assunto. Acreditamos, portanto, que 
após a realização da SD, os alunos estarão mais conscientes do papel que 
exercem na sociedade e da função social dos textos nela, percebendo que 
um texto não é constituído apenas da voz do autor, mas que está repleto 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Clich%C3%AA
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de outras vozes. Viabilizando-se, assim, a prática do letramento, pois, 
segundo Marcuschi,

Os estudos sobre letramento investigam as práticas 
sociais que envolvem a escrita, seus usos, funções e 
efeitos sobre o indivíduo e a sociedade como um todo. 
[...] Isso nos faz ver que o letramento não é único, mas há 
vários letramentos, relativos aos vários contextos sociais 
e culturais das sociedades em que aparecem. [...] Se há 
tipos diferentes de letramento, só há sujeitos menos ou 
mais letrados, visto que em algum domínio discursivo 
ele terá mais práticas de letramento e, em outro, menos 
(2007, p. 39).

Em disposição abaixo, estão os textos para o trabalho inicial, os 
quais servirão de base para o reconhecimento do gênero de cada um, na 
percepção das marcas características dos gêneros escolhidos, atentando 
ao contexto e situação comunicativa em que foram/são utilizados.

- Discurso político

i. Texto I

Discurso de posse da presidente Dilma 2011 

[...]

Serei rígida na defesa do interesse público. Não haverá 
compromisso com o desvio e o malfeito. A corrupção será 
combatida permanentemente, e os órgãos de controle e 
investigação terão todo o meu respaldo para aturem com 

firmeza e autonomia.

ii. Texto II

Discurso de posse da presidente Dilma 2015

[...]

Temos muitos motivos para preservar e defender a 
Petrobras de predadores internos e de seus inimigos 
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externos. Por isso, vamos apurar com rigor tudo de 
errado que foi feito e fortalecê-la cada vez mais. Vamos, 
principalmente, criar mecanismos que evitem que 
fatos como estes possam voltar a ocorrer. O saudável 
empenho da Justiça, de investigar e punir, deve também 
nos permitir reconhecer que a Petrobras é a empresa 
mais estratégica para o Brasil e a que mais contrata e 
investe no país.

Temos, assim, que saber apurar e saber punir, sem 
enfraquecer a Petrobras, nem diminuir a sua importância 
para o presente e para o futuro. Não podemos permitir 
que a Petrobras seja alvo de um cerco especulativo de 
interesses contrariados com a adoção do regime de 
partilha e da política de conteúdo nacional, partilha e 
política de conteúdo nacional que asseguraram ao nosso 
povo o controle sobre nossas riquezas petrolíferas. A 
Petrobras é maior do que quaisquer crises e, por isso, tem 

capacidade de superá-las e delas sair mais forte.

- Piada

iii. Texto III

Construção da Ponte

Um prefeito havia prometido construir uma ponte e 
para isso convocou três empreiteiros: um japonês, um 
americano e um brasileiro.

- Faço por R$ 3 milhões - disse o japonês - Um pela mão-
de-obra, um pelo material e um para meu lucro.

- Faço por R$ 6 milhões - propôs o americano - Dois pela 
mão-de-obra, dois pelo material e dois para mim. Mas o 
serviço é de primeira!

- Faço por R$ 9 milhões - disse o brasileiro.

- Nove milhões? - espantou-se o prefeito - Por que esse 
valor tão alto?

http://www.osvigaristas.com.br/piadas/construcao-da-ponte-15395.html
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E o brasileiro responde:

- Três para mim, três para você e três para o japonês fazer 
a obra.

- Negócio fechado! - responde o prefeito.

- Charge

iv. Texto IV

Em um primeiro momento, a leitura de cada texto acontecerá visando 
à análise e a classificação dos textos, bem como a identificação dos 
gêneros a que pertencem, para um olhar atento à sua função social, ao 
seu contexto de produção, à sua estrutura organizacional e às suas marcas 
linguísticas e textuais. Em seguida, outras atividades serão propostas 
contemplando tanto a escrita, quanto a oralidade e a leitura, e espera-
se que, a partir delas, ocorra um aprimoramento das práticas sociais da 
linguagem pelos alunos.

As etapas da Sequência Didática com as atividades específicas foram 
organizadas conforme o cronograma:
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Quadro 1: Etapas da sequência didática

No de 
aulas 
(total: 14)

Etapas Atividades

2 1- Apresentação 
da situação de 
comunicação 
e dos gêneros 
selecionados

→ Apresentação da proposta e leitura dos 
4 textos, reconhecimento dos gêneros 
seguido de comentários feitos pelos alunos. 

→ Tarefa de casa: pesquisar outros textos 
dos gêneros apresentados dentro da mesma 
temática.

3 2- Análise e 
reconhecimento 
dos gêneros de 
alguns dos textos 
pesquisados pelos 
alunos

Leitura e análise mais aprofundada, 
contemplando:

→ Contexto de produção e sua influência na 
constituição do texto;

→ Identificação da função social dos 
gêneros em questão e suas respectivas 
esferas de circulação;

→ Exploração do conteúdo temático;

→ Identificação dos objetivos dos textos, 
intencionalidade dos autores, linguagem 
utilizada;

→ Identificação do papel dos interlocutores 
do texto e da interação viável entre eles;

→ Análise da relação entre os textos e seus 
suportes específicos e suas implicações;

→ Observação da estrutura composicional 
característica dos gêneros;

→ Aspectos de intertextualidade e 
interdisciplinaridade.

1 3- Produção inicial → Em grupos, os alunos farão uma 
produção de cada gênero analisado.
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2 4- Seleção de textos 
dos gêneros em 
questão para leitura 
e interpretação

→ Análise aprofundada dos outros textos 
pesquisados sobre todos os itens citados 
na etapa 2, considerando as maiores 
dificuldades encontradas nas produções dos 
alunos.

2 5- Análise linguística → Análise da linguagem utilizada nos textos 
e das marcas linguísticas características do 
gênero.

2 6- Produção de 
textos

Atividade em grupo composto de 3 alunos:

→ Seleção do contexto histórico de 
produção;

→ Planejamento e esboço inicial;

→ Produção dos textos dos gêneros 
analisados;

→ Revisão considerando os aspectos 
analisados.

1 7- Reescrita dos 
textos

→ Análise, pelo professor e pelos alunos, 
dos textos produzidos;

→ Levantamento das maiores dificuldades 
apresentadas e reveladas nas produções 
realizadas;

→ Seleção dos aspectos a serem enfocados 
na reescrita;

→ Seleção e análise coletiva de 3 textos 
produzidos pelos alunos;

→ Reescrita dos textos por parte dos autores.

1 8- Circulação dos 
gêneros

→ Selecionar e disponibilizar as produções 
feitas em sala de aula nas redes sociais da 
escola, a fim de que se cumpra sua função 
social.

Fonte: elaborado pelas autoras.
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Durante a seleção e estudo dos textos, deve-se referenciar o contexto 
sócio histórico de produção, pois a competência discursiva de um falante 
está na interação que estabelece com o mundo.

O ensino da língua materna, na perspectiva do letramento requer que 
os aspectos sociais e históricos em que o sujeito está inserido e o contexto 
e produção do enunciado sejam amplamente considerados, afinal, “é no 
processo de interação social que a palavra significa, o ato de falar é de 
natureza social” (BAKhTIN, 1999, p. 109).

Sendo assim, a SD permite que os gêneros discurso político, charge 
e piada venham fomentar a análise do uso da linguagem nas diversas 
situações sociocomunicativas. Na tentativa de garantir maior compreensão 
sobre a proposta da SD, daremos algumas diretrizes a seguir.

Os textos apresentados servirão de base para o desenvolvimento do 
trabalho e será o primeiro contato dos alunos com os gêneros selecionados 
em uma perspectiva de análise de características que os compõem. 

Sendo o discurso político um texto argumentativo, espera-se que 
o aluno o reconheça, também, como um texto persuasivo, expressando 
uma fala em nome do bem comum, fundamentado por pontos de vista 
do locutor ou de enunciadores que representa, e por informações 
compartilhadas que traduzem valores sociais, políticos e outros. hannah 
Arendt (em The Human Condition) afirma que o discurso político tem por 
finalidade a persuasão do outro, quer para que a sua opinião se imponha, 
quer para que os outros o admirem. Para isso, necessita da argumentação, 
que envolve o raciocínio, e da eloquência da oratória, que procura seduzir 
recorrendo a sentimentos e afetos.

Já no trabalho com a charge, é importante que o aluno perceba que 
a charge apresenta e critica fatos ocorridos numa determinada época, 
num contexto político, econômico, social e cultural específico; por isso, 
para que ela possa ser plenamente compreendida, o leitor precisa ter 
conhecimento desses fatores. Aliando linguagem verbal e não verbal, as 
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charges são mais do que piadas gráficas permeadas pelo humor e por uma 
fina ironia; são denúncias e críticas às mais diversas situações do cotidiano 
relacionadas com a política e a sociedade.

A piada, dentro de um contexto político, confere humor dentro de 
uma crítica, uma sátira a fatos políticos da atualidade ou a clichês relativos 
ao assunto. O aluno deverá, pois, perceber a intenção comunicativa do 
locutor: satirizar o fato político em questão, além de criticar.

Após o reconhecimento dos gêneros e características específicas de cada 
um quanto à estrutura e propósito comunicativo, terá início um trabalho mais 
profundo com os textos – segunda etapa, conforme especificado no cronograma, 
utilizando, inclusive, textos de pesquisa feita previamente pelos alunos. 

A proposta de uma produção de texto em grupo visa à construção 
do conhecimento de forma coletiva, criando-se elementos para uma 
comparação posterior, na penúltima etapa da SD. Em seguida, os gêneros 
serão retomados em novos textos e a análise terá a perspectiva da 
consolidação da aprendizagem, na observância da linguagem utilizada 
e das marcas linguísticas características dos gêneros (etapas 4 e 5).

As produções de textos finais serão realizadas em grupos de 3 alunos, 
visto que são 3 gêneros e, assim, há maior garantia de participação ativa, 
quando, inclusive, farão planejamento, esboço em um momento anterior 
à produção e a revisão, posteriormente.

Concluindo o processo, as produções serão analisadas pelo professor 
e pelos alunos, partindo da análise coletiva de três produções e enfoque 
nas dificuldades para um posterior trabalho de reescrita dos textos para 
que sejam publicados em redes sociais da escola e em um espaço coletivo 
de leitura, cumprindo, assim, a sua função social.

Ao término do trabalho, o professor e os alunos terão construído 
um espaço de reflexão da linguagem e de interação, que viabiliza o 
reconhecimento do caráter dialógico e interacional da língua.
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Considerações finais

A implementação da SD no estudo dos gêneros privilegia diferentes 
vias de acesso à escrita pela diversificação dos gêneros trabalhados, 
viabilizando o desenvolvimento de capacidades distintas no âmbito oral 
e escrito, fazendo com que os alunos reflitam sobre sua relação com o 
mundo, considerando situações autênticas de uso dos textos apresentados. 

O trabalho com os gêneros mostra-se um caminho não apenas viável, 
mas imprescindível para a aprendizagem do uso da linguagem em seus 
diversos contextos comunicativos. Demonstra, também, uma contribuição 
para a formação do próprio professor, transformando sua prática docente. 
Além disso, possibilita a evolução do posicionamento – tanto do professor, 
quanto do aluno – para uma atuação mais crítica frente às questões sociais 
cotidianas, isto é, para uma visão de mundo mais abrangente e perspicaz.

Nessa perspectiva, consideramos que a mediação pedagógica no 
ensino de língua voltado para os gêneros textuais visa oportunizar o 
desenvolvimento do pensamento crítico, reflexivo e transformador no 
aluno diante do objeto a ser conhecido: a compreensão e a produção oral 
e escrita de um gênero.
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Corporeidade: a busca da unicidade em sala de 
aula – somos todos um só corpo como elemento de 

comunicação
Felipe Moraes Pereira (UERJ) 

Poliana Podgorski Motta (UERJ)

Introdução

O presente trabalho busca um novo encaminhamento para o ensino 
de língua portuguesa através do trabalho corporal. A língua portuguesa 
e as técnicas corporais teatrais serão as disciplinas que darão suporte 
para o desenvolvimento das práticas de leitura e de escrita a serem 
propostas em sala. Assim, criar-se-á um ambiente de estímulo aos 
alunos, para que possam compreender e utilizar de maneira mais 
eficiente a língua materna.

Compreender a necessidade de transformação pela qual o ensino está 
passando é imprescindível para a construção de um ambiente propício 
à aquisição do conhecimento. Não se pode negligenciar, entretanto, 
que constitui um desafio aos profissionais que querem utilizar melhores 
estratégias para tornar a escola o grande palco formador dos discentes.

Entendemos que os jogos com o corpo podem ser importantes 
incentivadores no auxilio à aprendizagem, uma vez que não se limitam 
ao preconizado nas teorias dos livros. Assim, as “brincadeiras” corporais 
ajudam os alunos a aceitarem o diferente, a compartilharem experiências 
empíricas, a descobrirem novos resultados, a arriscarem no inusitado, 
a conhecerem o “mundo até então desconhecido”, o mundo da 
aprendizagem. Acreditamos que tal procedimento auxilie muito uma aula 
de prática de produção textual. O trabalho com o corpo chama atenção, 
a princípio, por já manter uma relação com o propósito da língua: a 
comunicação. O corpo é um instrumento de comunicação social.
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Os movimentos tendem a transmitir informações preciosas. Se bem 
trabalhados, podem enaltecer o processo de enriquecimento da linguagem 
por meio das múltiplas facetas estabelecidas pelo professor. Cabe, no 
entanto, saber conciliar e aproveitar bem esses elementos. Isso porque 
é necessário que se parta do conhecimento empírico de cada um para 
que se explorar essa comunicação. Roquet (2011, p. 3) aborda a relação 
intrínseca do movimento e do homem: “iniciei meu texto com esta frase: 
‘Se há um elemento próprio do homem, e de todo ser vivo em geral, é o 
movimento’. Ora, podemos simplesmente dizer que o movimento define 
tudo que é vivo”.

A citação de Roquet pode levar-nos a ampliar nossa leitura, voltando 
nosso olhar para a grande oposição que se estabelece entre a necessidade 
do movimento como condição humana e a inércia que, em alguns 
ambientes escolares, é exigida do aluno em sala de aula. Se o movimento 
define a vida existente, ele pode ser visto como um fator que influencia as 
práticas sociais, inclusive as interações humanas dentro do espaço escolar. 
Desse modo, é necessário pensar em práticas pedagógicas que dialoguem 
com essa perspectiva, tornando as atividades mais dinâmicas.

Considerando tal posicionamento, foi feita uma proposta de se 
trabalhar a coesão e a coerência de uma maneira diferenciada. O intuito era 
dar vida aos conteúdos, ou seja, desenvolver uma prática que envolvesse 
o corpo e que fosse capaz de trabalhar tais conteúdos. Assim, o objetivo 
geral do presente trabalho é demonstrar, através do trabalho com o corpo, 
que há modos alternativos de se conduzir os elementos que constituem o 
aprendizado através da leitura e da escrita e que o corpo é o elemento social 
que nos torna seres da mesma espécie, não havendo, assim, necessidade 
de se separarem os públicos. A partir de então, nosso objetivo específico é 
combinar esses elementos, mostrando que eles podem estar intimamente 
ligados à cultura linguística e que a sociabilização do indivíduo proporciona 
um ambiente mais prazeroso para a vida em sociedade.



sumário

50Materiais didáticos, gêneros textuais e experiências didáticas no ensino de língua portuguesa  |

Em termos metodológicos, o primeiro momento consiste em 
estabelecer uma conexão entre o ensino de coesão e coerência e o teatro. 
No segundo momento, realizar as aulas de produção textual através de 
jogos teatrais, que valorizam os jogos corporais. Para tanto, deve-se partir 
para práticas capazes de desenvolver o pensamento crítico dos alunos, 
no intuito de fazê-los trabalhar com o diferente. Depois das práticas, é 
necessário abrir espaço para discussões e, posteriormente, chegar à 
exposição teórica dos conteúdos referentes à coesão e à coerência. Dessa 
forma, os alunos terão sido levados a pensar nas propostas, entendê-las 
para, mais adiante, registrar, por escrito, os conteúdos.

Referencial teórico

Devido à dificuldade frequente que apresentam ao tentarem produzir 
textos, nota-se grande resistência por parte dos alunos às tradicionalmente 
chamadas aulas de Redação. Esse desafio justifica-se porque, para fazer 
uma redação, não basta saber escrever as palavras, reconhecer seus 
sentidos, por exemplo; é necessário que o estudante articule ideias e 
organize-as coerentemente de modo que o texto produzido seja capaz de 
transmitir uma mensagem.

O texto pode ser considerado um transmissor de mensagem, um 
veículo de informação porque é uma realização de sentidos que, através de 
uma unidade linguístico-semântica, representa um todo significativo para 
quem o interpreta. Para isso, é necessário que se criem as relações entre 
as palavras, as ideias, as frases, os períodos, os parágrafos, a fim de que 
o produto final seja um elemento unificado e recheado de informações.

A palavra “texto” tem sua origem no latim “textus”, que significa 
“tecido”. Não seria difícil pensar, então, em uma relação com as roupas 
cujos tecidos constituem um todo interligado por pontos e linhas, que 
podem ser as mais variadas. Esses entrelaços servem para compor uma 
roupa. Com o texto ocorre a mesma situação. Seja ele oral, seja escrito, 
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é construído a partir de conexões feitas entre as partes. Ribeiro (2012, p. 
445) assim o define:

As pessoas, geralmente, não se comunicam por palavras 
ou frases isoladas. há uma unidade comunicativa básica, 
que é o texto: ocorrência linguística escrita ou falada, de 
extensão variável, com uma unidade comunicativa entre 
os membros de uma comunidade. Na produção de um 
texto, há um conjunto de fatores: as intenções do falante 
(emissor), o jogo de imagens conceituais, mentais que o 
emissor e destinatário executam.

A conexão é feita a partir das proximidades que as ideias mantêm 
umas com as outras e do uso de elementos conectivos que darão corpo, 
estrutura à produção textual, chegando à produção de sentido. Esse 
sentido só pode ser estabelecido por meio das regras de comunicação 
social: a relação entre o produtor/locutor da mensagem e o interlocutor. 
Cada texto se organiza de uma maneira diferente levando em consideração 
as necessidades comunicativas envolvidas.

é necessário saber quem é o interlocutor da mensagem para que se 
possa organizar bem as ideias, escolher adequadamente as palavras e 
estabelecer um vínculo entre elas. é preciso também entender o contexto 
em que a mensagem estará inserida. Cada momento pressupõe adaptações 
da linguagem, já que, influenciada por diversos fatores, uma mesma pessoa 
se comporta de maneiras diferentes diante de diferentes pessoas.

Um professor, por exemplo, em sala de aula, precisa utilizar uma 
linguagem fácil de ser compreendida pelo aluno, porém que siga as regras 
da língua padrão. Esse mesmo professor, em sua casa, não precisa se 
preocupar tanto em relação à linguagem diante de seus familiares. No 
entanto, no ambiente acadêmico, a linguagem naturalmente se torna mais 
rebuscada e o uso das regras gramaticais, indispensável.

Isso mostra que, a depender do ambiente em que se esteja e com 
quem se fale, a linguagem se organiza de maneiras distintas para cumprir o 
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propósito da língua: estabelecer comunicação entre as partes envolvidas. 
Como o texto é o resultado desse processo de interação entre as pessoas, 
surge a necessidade de se trabalhar a produção escrita e oral em sala.

Esse produto da interação social deve apresentar uma organização 
e uma ligação lógica entre as ideias. Cabe, nesse quesito, ao professor 
conduzir o aluno para criar essas relações necessárias entre as 
informações apresentadas no texto para que a estrutura se mostre bem 
organizada. A essa organização na produção textual dá-se o nome de 
coesão e de coerência.

A coerência pode ser definida como um princípio de interpretabilidade 
que permite o leitor construir um sentido para o texto. Ela nunca está 
materializada no texto; ela emerge a partir da interação entre leitor e 
texto. A coerência é relação de sentido que liga as partes do texto. Manter 
a coerência é primordial para que a mensagem seja entendida pelo 
receptor. é comum perceber, em diferentes manifestações da linguagem, 
ideias que se perdem pelo fato de não produzirem sentido. Todo texto 
bem construído apresenta coerência; é uma exigência básica e essencial 
para que se exponha uma ideia progressivamente e encaixada. Segundo 
Koch e Travaglia (2004, p. 21),

[...] a coerência está diretamente ligada à possibilidade 
de estabelecer um sentido para o texto, ou seja, ela é o 
que faz com que o texto faça sentido para os usuários, 
devendo, portanto, ser entendida como um princípio de 
interpretabilidade, ligada à inteligibilidade do texto numa 
situação de comunicação e à capacidade que o receptor 
tem para calcular o sentido deste texto.

A coerência é, como afirmado por Koch e Travaglia, o estabelecimento 
de um sentido para o texto. é importante que haja no texto produção 
de uma unidade de sentido entre todas as partes, ou seja, é necessário 
que se mantenha uma continuidade de sentidos entre os componentes 
de um texto. Coerência, mais objetivamente, refere-se à estruturação 
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lógica das ideias, estabelecendo continuidade entre as sequências de 
frases de um texto. Isso confere um sentido unitário para a totalidade da 
produção textual. Azeredo (2008, p. 100) define coerência, em termos 
de elucidação básica:

O conceito de coerência assim formulado fornece apenas 
um ponto de partida para sua operacionalização como 
um componente da atividade discursiva e da atribuição 
de sentido aos textos. Ele pressupõe uma espécie de 
“normalidade” consensual do funcionamento das coisas 
do mundo, que, obviamente, é tão só uma referência.

Como se vê, a coerência do texto se estrutura a partir da língua, 
que não é tão somente um instrumento de comunicação; ela é, também 
e, sobretudo, um sistema de categorias que nos permite organizar o 
mundo, por meio das referências, em uma estrutura dotada de sentido. 
Isso significa que o mundo experienciado pelo homem não entra em 
sua consciência como uma matéria bruta e caótica. Ao contrário, ele 
é estruturado por meio das categorias da linguagem, ou seja, sob uma 
forma de conhecimento. Estruturadas, as experiências do mundo social 
se tornam conteúdos da nossa consciência, conteúdos comunicáveis pelas 
vias das nossas atividades discursivas que produzem sentido.

A coesão, por outro lado, é uma propriedade formal dos textos, que 
ajuda a “tecer” a união das sequências linguísticas. Os mecanismos de 
coesão estabelecem relações entre diferentes unidades de informação no 
interior de um texto e, com isso, garantem a continuidade informativa e 
ajudam a configurar um campo temático integrado. Esse fator é o que faz 
a ligação entre as frases, as ideias; é o que permite a progressividade e a 
continuidade do texto. São os elementos mínimos que vão estabelecendo 
sentidos às relações de palavras, de frases e de parágrafos. A coesão, no 
entanto, não é condição determinante para coerência. há textos que não 
têm nenhum elo coesivo e são coerentes, assim como também há textos 
com elos coesivos e não são coerentes. Para Koch (2004, p. 16),
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[...] a coesão é, pois, uma relação semântica entre um 
elemento do texto e algum outro elemento crucial para 
sua interpretação. A coesão, por estabelecer relações de 
sentido, diz respeito ao conjunto de recursos semânticos 
por meio dos quais uma sentença se liga com a que 
veio antes, aos recursos semânticos mobilizados com o 
propósito de criar textos. A cada ocorrência de um recurso 
coesivo no texto, denominam “laço”, “elo coesivo”.

A coesão textual, desse modo, refere-se à conexão, à ligação 
estabelecida entre as partes de um texto (palavras, períodos e parágrafos) 
através de conectivos ou outros recursos léxico-gamaticais. Já Azeredo 
(2008, p. 100) elucida o conceito de coesão a partir do sentido construído 
por um texto:

A informação contida em um texto é distribuída e 
organizada em seu interior graças ao emprego de certos 
recursos léxicos e gramaticais. À articulação desses 
recursos em benefício da expressão do sentido e de sua 
compreensão dá-se o nome de coesão textual.

Considerando o que apresentam esses autores, pode-se perceber 
que a relação existente entre os conceitos de coesão e coerência se 
mostra tão íntima e interdependente, que a observação de um envolve, 
quase imediatamente, a participação do outro; afinal, coerência remete 
à lógica, compreensão, aceitação; e coesão remete à ligação, conexão, 
organização. Ora, as informações regulares, ajustadas, contidas num texto 
são distribuídas e organizadas, visando-se ao benefício da expressão do 
sentido e de sua adequada compreensão (recepção), daí a existência 
simbiótica dos mecanismos de coesão e coerência textuais. Segundo 
Ribeiro (2012, p. 448), “a coesão e a coerência trazem a característica 
de promover a inter-relação semântica entre os elementos do discurso, 
respondendo pelo que chamamos de conectividade textual”.

Percebe-se, então, a necessidade de combinação entre as informações 
de um texto e as ligações sintáticas nele desenvolvidas; até porque a 
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comunicação humana pressupõe uma “regularidade” consensual do 
funcionamento das coisas do mundo, que, obviamente, não consiste 
somente num processo de referência. Além disso, qualquer processo 
comunicativo nem sempre se dá sem imprevistos e ruídos. Logo, os 
dados (conteúdo) de um texto devem ser lógicos (aspecto ideológico), e 
sua disseminação depende de disposição (arranjo) adequada (relações 
sintáticas) dos conteúdos.

Prática textual: nova orientação metodológica

Uma vez que os conceitos de coesão e de coerência estão intimamente 
ligados, optou-se por trabalhá-los juntos. Para uma aula mais dinâmica, 
mais alegre e mais envolvente, o lúdico sempre é bem-vindo. Para justificar 
a maneira como a prática se desenvolve, pode-se partir de uma espécie de 
pensamento conclusivo: tecido produz texto; lã é tecido; então lã produz 
texto. E foi exatamente essa a proposta feita aos alunos.

O trabalho começou com onze rolos de lã de cores diferentes (branca, 
azul clara, azul escura, verde, amarela, laranja, marrom, vermelha, vinho, 
roxa e preta) e várias placas com frases aparentemente soltas e desconexas 
umas das outras e com os alunos divididos em dois grupos. Para brincar 
com o senso de organização, os grupos foram meninos VS meninas.

O jogo se organizou da seguinte forma: no primeiro momento, houve 
a distribuição das placas com algumas frases entre as meninas da turma, 
e estas foram colocadas em diferentes lugares da sala. Em seguida, houve 
a distribuição das lãs a onze meninos. O propósito era que eles, todos ao 
mesmo tempo, fizessem uma ligação com as lãs de todas as meninas que 
estavam espalhadas pela sala.

Os meninos conseguiram interligar todas as meninas, que 
representavam frases, usando as lãs, e, seguindo o trajeto que eles fizeram 
com as linhas, foi possível perceber que o resultado foi uma mistura 
muito desorganizada. Nesse instante, então, pôde-se perceber que, 
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em algumas produções textuais, se conseguia estabelecer coesão, sem 
necessariamente estabelecer coerência, conforme se pode observar nas 
imagens abaixo:

Como previsto, o resultado desejado, nessa etapa da prática, foi atingido. 
O intuito era mostrar que o texto estava todo preso, todo interligado, ou 
seja, apresentava coesão, mas, ao mesmo tempo, o sentido entre as frases 
se perdeu. Uma vez que a ligação entre as meninas foi feita de maneira 
aleatória, não se pôde criar um texto com sentido. Essa é uma realidade 
muito recorrente nas produções textuais: muitas pessoas desenvolvem um 
texto com coesão, mas sem coerência entre as ideias apresentadas.

A tarefa, na segunda etapa, era organizar o texto: mostrar que um 
texto bem construído precisava ter coerência e coesão simultaneamente 
e que esses elementos caminham juntos. Dessa maneira, inverteram-se 
as posições: os meninos ficaram espalhados pela sala com as placas que 
continham frases e as meninas ficaram com as lãs coloridas.
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Nesse instante, as alunas não foram todas de uma vez só interligar 
os meninos. O comando dado era outro: as meninas iam uma a uma 
interligando os meninos, que eram frases. Cada duas ou três cores 
correspondiam à ideia de um parágrafo inteiro, visto que um parágrafo 
pode tratar de assuntos diferentes desde que tenham proximidade entre 
si. Assim, cada cor só podia interligar a quantidade de meninos suficientes 
para fechar uma ideia do parágrafo. Ao mesmo tempo, para estabelecer 
essa relação semântica, era preciso que se pensasse nas nuances das 
cores, nas proximidades que as cores apresentavam.

Todo o cuidado nessa etapa foi essencial. As meninas conseguiram 
seguir um planejamento progressivo entre as cores, levando em 
consideração suas proximidades. Nessa relação, elas criaram o 
conceito de coerência, mostrando que as ideias iam surgindo e se 
desenvolvendo a partir de uma outra que foi bem construída em um 
momento anterior.

A ligação entre os rapazes, que representavam frases, significou, 
como na primeira etapa do jogo, a coesão. Era uma ligação mínima 
e cuidadosa, capaz de permitir que os sentidos das frases pudessem 
se conectar e apresentar uma ideia mais abrangente. Até na troca de 
cores pôde-se perceber um cuidado: onde terminava uma cor, começa 
outra. Isso permitiu entender que um parágrafo estava intimamente 
ligado ao anterior.

As frases utilizadas na atividade descrita acima eram de uma redação 
elaborada para fins de exemplificação do modelo de prova ENEM. Como 
o público era do Ensino Médio, a escolha dessa produção textual era 
pertinente. O texto foi desmembrado em alguns fragmentos. Esses trechos 
foram colados em papelão e cartolina. Os alunos ficavam com essas placas 
penduradas em seus corpos. À medida que se percebia a relação de uma 
informação com outra, iam-se estabelecendo pontos, ligações, entre as 
frases, usando as lãs coloridas.
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Já na sequência de cores criada pelas meninas, foi possível perceber que 
a progressão textual, o que confere organização e entendimento melhores, 
ocorreu, de certa maneira, considerando-se a seguinte organização:

Por fim, deu-se a reconstrução do texto que estava desmembrado 
em fragmentos. Nele, o trabalho foi realizado com menos cores, mas, do 
mesmo modo, conseguiu-se mostrar como todas as partes dele estavam 
interligadas. O texto utilizado é apresentado a seguir:
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Para que se desenvolvesse essa prática, o critério de corporeidade1 foi 
imprescindível. A intenção era mostrar como os corpos, sendo tão diferentes 
pela sua unicidade, podiam, a partir do que torna a todos semelhantes (as 
características corporais), juntos criar um todo significativo. Foi possível 
perceber a disposição corporal de cada aluno e criar um vínculo maior 
entre eles a partir desse jogo.

Seus corpos juntos representaram um corpo só, um corpo maior: 
o corpo do texto, a estrutura pensada e articulada da comunicação. 
O corpo, no entanto, também é um elemento de comunicação; assim, 
nesse aspecto, já ocorre a relação de coesão e de coerência entre o texto 
e o corpo. O mais importante de tudo, porém, foi poder demonstrar 
que a co-construção de conhecimento não precisa e não deve seguir 
necessariamente aspectos convencionais da sala de aula; a inclusão do 
lúdico, por meio do teatro, ajuda bastante a fazer com que o aluno viva o 
ensino e realize a aprendizagem.

Considerações finais

Essa experiência permitiu que a aula se tornasse prazerosa, que o 
conteúdo fosse vivenciado, aprendido e, acredita-se, que jamais esquecido. 
Buscou-se, assim, demonstrar, de forma muito breve, que as marcas da 
aprendizagem estão nas vivências corporais, na inteligência sensitiva 
daqueles que tiveram a possibilidade de participar da experiência e que a 
atividade realizada trouxe uma contribuição para um instante de saber e 
alegria, pois aprender pode e deve ser algo feito com alegria e gosto.
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AS ESTRATÉGIAS COGNITIVAS DE REFERENCIAÇÃO COMO 
ORGANIZADORAS DE PONTOS DE VISTAS DE GÊNEROS 

DISCURSIVOS OPINATIVOS DO FACEBOOK
Cristina Normandia dos Santos (UERJ) 

O universo das redes sociais

As redes sociais se tornaram fonte de circulação e propagação de 
informações, não sendo utilizada apenas para fins de divertimento ou 
distração. As redes de relacionamento representam a recente prática 
social realizada por indivíduos, independente de crenças, ideologias ou 
etnias. é a diversidade cultural conectada a comunicação digital.

Para se ter uma percepção do valor cultural que as redes sociais 
adquiriram, existem, atualmente, de acordo com dados da própria 
internet, quarenta e sete redes sociais, para os mais variados objetivos. há 
redes sociais para colecionadores, para temáticas de músicas, com foco 
em filmes e séries, para compartilhamento de fotos, focadas em jogos ou 
em bichos de estimação e também uma rede social própria da Coréia do 
Sul chamada Cyworld. Nesta diversidade, a rede de entretenimento que 
mais se destacou, mundialmente, foi o Facebook, que tem bilhões de 
usuários ativos no mundo, algo surpreendente. De acordo com Castells 
(1999, p. xII):

O desenvolvimento de redes horizontais de comunicação 
interativa que conectam o local e o global no momento 
escolhido intensificou o ritmo e ampliou o espectro da 
tendência que identifiquei há mais de uma década: a 
formação de um sistema de comunicação digital multimodal 

e multicanal que integra todas as formas de mídia.

Esta comunicação multimodal, que apresentam as redes sociais, 
resultou na ampliação de atividades discursivas. Poderíamos dizer que 
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atividades discursivas já existentes passaram por uma “metamorfose” 
com a criação de softwares de entretenimento como o Facebook, pois, a 
sociedade passou a se comunicar cada vez mais. Acredito que a ampliação 
destas atividades discursivas na internet seja uma das razões para o 
crescente consumo de sites de entretenimento, como o Facebook, nos 
últimos vinte anos. 

Este artigo, inicialmente, fará uma abordagem da rede social Facebook, 
em que a reconheço como um suporte, a partir das perspectivas de 
Marcuschi (2003). Um suporte constituído de quatro aspectos relevantes: 
a hipermídia, o híbrido, o hipertexto e a interatividade, consoante a visão 
de Santaella (2011). Em seguida, trato das estratégias de referenciação 
como índices que determinam os pontos de vista de gêneros discursivos 
opinativos no site social Facebook, a partir de Koch (2002), Marcuschi 
(2012) e Cavalcante e Lima (2013).

O Facebook – o suporte de gêneros discursivos digitais

O Facebook é um site social da internet que tem como objetivo 
principal o entretenimento. Em estudos iniciais sobre a rede social 
Facebook, reconhecia neste ambiente algumas semelhanças do gênero 
discursivo digital weblog e pressupus que o site social era um gênero 
discursivo digital. Mas, com o aprofundamento das análises de atividades 
discursivas que ocorrem neste espaço social, agora, defino o Facebook 
como um suporte de gêneros discursivos digitais. 

O suporte Facebook é um ambiente virtual, ou seja, um entorno 
virtual, que em inglês é chamado de home page (portal, sítio, endereço, 
link ou página), termo que particulariza uma página na rede. A home page 
não é um gênero discursivo, mas é um suporte que permite a circulação 
de gêneros digitais na internet. Marcuschi e xavier (2010, p. 31) fazem 
a seguinte observação sobre os ambientes virtuais: “Estes ambientes 
distinguem-se dos gêneros em vários sentidos, pois eles os abrigam e por 
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vezes os condicionam. Não são domínios discursivos, mas domínios de 
produção e processamento textual em que surgem os gêneros.”

Marcuschi e xavier (2010) evidenciam que o suporte além de 
abrigar os gêneros discursivos, também causa influências nas atividades 
discursivas, entretanto, isto não significa que o suporte tenha o 
mesmo sentido de domínio discursivo. O domínio discursivo pode ser 
compreendido como a esfera de atuação humana, por exemplo, a 
esfera política, a esfera jornalística, a esfera científica ou ainda a esfera 
acadêmica, entre outras. Assim, esfera possui o mesmo sentido de área 
que se exerce determinada atividade.

O suporte é o espaço por onde circula os gêneros discursivos, de 
modo que viabiliza a produção e o processamento dos gêneros e o site 
Facebook é uma espécie de suporte, pois, em seu espaço, se propagam 
gêneros discursivos de perfil, principalmente, conversacional, como: 
os chats, os comentários, as mensagens privadas, o próprio status do 
Facebook, etc. Tais gêneros discursivos digitais possuem como principal 
função o incentivo da interatividade, um dos aspectos significativos dos 
ambientes virtuais. 

No entanto, é necessário observar que a internet não se classifica 
como um suporte, mas como um canal. De acordo com Marcuschi (2003), 
a internet deve ser compreendida como um canal e não como suporte, 
ou seja, a internet é um condutor do suporte Facebook. Como a televisão 
também é um condutor de programas televisivos. Dubois (2003, p. 7) 
apresenta a seguinte definição para canal: “Canal (termo técnico da teoria 
da comunicação) é o meio pelo qual são transmitidos os sinais do código, 
no curso do processo da comunicação; é o suporte físico necessário à 
manifestação do código sob a forma de mensagem.”

Deste modo, temos a internet como canal, condutor ou “veículo” 
da rede social Facebook, o suporte, um fixador de gêneros discursivos 
digitais. Estas especificações sobre o conceito de suporte servem 



sumário

64Materiais didáticos, gêneros textuais e experiências didáticas no ensino de língua portuguesa  |

também para classificar outras redes sociais como, por exemplo, o 
Twitter e o Instagram.

Enquanto canal, a internet apresenta especificidades que a diferencia 
de outros canais como a televisão, o rádio e o jornal impresso, pois, a 
internet é uma hipermídia, híbrida, hipertextual e interativa. Santaella 
(2004, p. 48) sobre o significado de hipermídia observa: “A integração 
sem suturas de dados, textos, imagens de todas as espécies e sons dentro 
de um único ambiente de informação digital”. A integração desses traços 
distintos tornou a web uma mídia distinta das demais, atraindo o interesse 
da sociedade. Assim, a internet é um canal com aspectos que se associam 
entre si:

Desse modo, a partir do esquema acima, os ambientes virtuais vão, 
habitualmente, integrar textos, imagens e sons, se diferenciando entre si 
em seus propósitos sociais, como é o caso dos sites de entretenimento. A 
rede Facebook se destacou das demais redes sociais, porque é um software 
que apresenta uma grande capacidade de armazenamento de textos, 
imagens, vídeos e sons. Antes do Facebook, o Google tinha criado o site 
social Orkut, que se extinguiu por sua pouca capacidade de armazenagem 
de dados (textos, imagens e sons). 

O Facebook se diferencia de outro ambiente de entretenimento 
que é o Twitter, pois, o Twitter limita a quantidade de caracteres 
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em textos publicados por internautas. O texto só pode conter 140 
caracteres. Além disso, o Twitter é considerado por internautas 
menos popular, sendo utilizado como ferramenta para a publicidade 
de personalidades públicas como os artistas, por exemplo. No espaço 
do Twitter destinado a mensagem, o status, há o questionamento: “O 
que você está fazendo?”, tal questionamento dá aos seguidores de 
personalidades a noção das atividades que os mesmos estão realizando 
em determinada situação.

Já a rede social Facebook é, de acordo com pesquisa realizada, em 2014, 
pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República, a página de 
divertimento mais consumida pelos brasileiros, de todas as faixas etárias, 
mas, principalmente, pelo público mais jovem. O Facebook não limita a 
quantidade de caracteres no status e nos comentários. No status há o 
questionamento: “No que você está pensando?”. Assim, os usuários do 
Facebook costumam expressar o que pensam com a publicação de textos, 
vídeos, imagens e músicas. Barton e Lee (2015, p. 59) consideram que:

O Facebook é um dos melhores representantes da 
cultura de convergência. Os usuários podem facilmente 
se conectar a sites externos, por exemplo, um artigo de 
jornal, clicando no botão “curtir”. Isto imediatamente 
cria conexões intertextuais entre textos e recursos 
disponíveis online.

Ser hipertextual significa apresentar uma estrutura não sequencial 
e multidimensional, que quebra a linearidade em unidades básicas de 
informação (SANTAELLA, 2004), aspectos presentes no Facebook. 

Um exemplo específico de hipertextualidade no Facebook é o perfil 
público, que é utilizado com objetivos comerciais, publicitários, políticos, 
educacionais, jornalísticos, artísticos, educacionais etc. Personalidades 
públicas, como os jornalistas, utilizam os perfis públicos para divulgar 
informações e fatos sociais. 
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O perfil público de jornalista, no Facebook, se tornou fonte de 
minhas análises, pois, nos últimos tempos, vem ocorrendo um intenso 
engajamento político e os jornalistas, percebendo isto, passaram 
a utilizar o Facebook, para publicação de seus artigos de opinião e 
matérias a respeito da política brasileira, com o objetivo de informar e 
“alimentar” a opinião pública. 

Esse movimento dos jornalistas garantiu a audiência e o consumo 
online de grandes e importantes jornais do Brasil, pois, com a internet, 
jornais como O Globo, Folha de S.Paulo ou ainda O Estado de S. Paulo, 
que atendem uma clientela mais específica, vivenciaram uma “queda” 
no consumo de jornais impressos, porque a web possibilita uma intensa 
circulação e atualização de informações, por segundo. Isto se tornou, 
também, um preocupante problema para os programas jornalísticos 
da mídia televisiva. Com os sites de entretenimento, o jornalismo 
brasileiro precisou se “reinventar”.

Assim, analisando o perfil público de jornalistas, especificamente 
da área política, verifiquei que o aspecto da hipertextualidade ocorria 
com a integração de distintos gêneros discursivos como reportagens, 
vídeos, editoriais e artigos de opinião. Proponho como exemplo o perfil 
público da jornalista Eliane Catanhêde, que atua no jornal O Estado 
de S. Paulo, mais conhecido como o Estadão. A jornalista Catanhêde 
costuma publicar seus artigos de opinião sobre fatos da política 
brasileira, tanto no jornal Estadão – nas versões impressas e online – 
quanto em sua página do Facebook. em que considero um relevante 
espaço hipertextual, como se pode observar na Figura 2.
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Podemos perceber no lado direito da Figura 2, os gêneros discursivos 
organizados na estrutura hipertextual da página. Na ilustração, se observa 
que a jornalista publica o artigo de opinião de Ricardo Gandour, da 
Universidade de Columbia, “Why the news isn’t what it used to be”. Abaixo 
da publicação da jornalista, há os comentários publicados pelos leitores 
sobre o artigo. Segundo Koch (2002, p. 63): “o hipertexto constitui um 
suporte linguístico-semiótico hoje intensamente utilizado para estabelecer 
interações virtuais desterritorializadas”. 

O suporte linguístico-semiótico Facebook, considerando o perfil da 
jornalista Catanhêde, promove a associação de dois gêneros discursivos 
de essência argumentativa, o artigo de opinião e os comentários. O 
artigo de opinião é um gênero discursivo, tipologicamente, dissertativo-
argumentativo. Já os comentários publicados por internautas se enquadram 
no gênero discursivo conversacional, que por serem de perfil opinativo, 
apresentam, também, tipologia dissertativa-argumentativa, com o 
diferencial de terem em si um alto grau de subjetividade, possibilitado 
pelo ambiente de entretenimento. 

Mesmo com domínios discursivos distintos – o artigo de opinião, 
pertencente ao domínio discursivo jornalístico, e os comentários dos 



sumário

68Materiais didáticos, gêneros textuais e experiências didáticas no ensino de língua portuguesa  |

internautas, fazendo parte do domínio discursivo do entretenimento – 
os dois gêneros discursivos opinativos possuem como intenção primária 
estabelecer a comunicação entre os interactantes e como intenção 
secundária influenciar na opinião dos interactantes. Para obter êxito na 
interação, tanto a jornalista Eliane Catanhêde quanto os seus leitores vão 
mobilizar, nas atividades discursivas, os fatores de textualidade, que são 
de ordem cognitiva. E um destes fatores é o processo de referenciação, 
comumente conhecido como coesão referencial. 

A referenciação: as estratégias cognitivas como organizadoras de 
pontos de vistas em gêneros discursivos opinativos

Os gêneros artigo de opinião e comentários possuem como propósito 
comunicativo a formação da opinião. Eliane Catanhêde inserida num 
jogo discursivo, busca influenciar a opinião de seus leitores, que são 
seus seguidores na rede social Facebook. Para obter êxito, é necessário 
que tais “seguidores” da rede social leiam seus textos publicados, os 
compreendam para produzir sentido e dessarte definirão a opinião. Nessa 
interação, por meio da linguagem, o contexto sociocognitivo é acionado 
pelos participantes, a partir da mobilização de três amplos sistemas de 
conhecimento (KOCh, 2002): 

1) o linguístico: o qual organiza as relações gramaticais e 
as escolhas lexicais;

2) o enciclopédico: que é responsável pelo arquivamento 
das informações;

3) o sociointeracional: que se refere as ações verbais.

Quando são acionados estes sistemas de conhecimento, os leitores 
de Catanhêde produzem sentidos e efetivam o processo da argumentação 
em seus comentários publicados no Facebook. Koch (2000, p. 19) sobre a 
argumentação diz:

A interação social por intermédio da língua caracteriza-se, 
fundamentalmente, pela argumentatividade. Como ser 
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dotado de razão e vontade, o homem, constantemente, 
avalia, julga, critica, isto é, forma juízos de valor. Por 
outro lado, por meio do discurso – ação verbal dotada de 
intencionalidade – tenta influir sobre o comportamento 
do outro ou fazer com que compartilhe determinadas de 
suas opiniões.

O processo da argumentação presente nos comentários publicados 
pelos leitores de Catanhêde explicita o ponto de vista destes sobre o 
ponto de vista da jornalista, que é desenvolvido em seus artigos de 
opinião. há neste entretenimento de pontos de vista o predomínio de 
intencionalidades:

O conceito de intenção é, assim, fundamental para uma 
concepção da linguagem como atividade convencional: 
toda atividade de interpretação presente no cotidiano da 
linguagem fundamenta-se na suposição de que quem fala 
tem certas intenções, ao comunicar-se. Compreender 
uma enunciação é, nesse sentido, apreender essas 
intenções. (KOCh, 2000, p. 24).

Para apreender as intenções inerentes nos pontos de vistas da 
jornalista Catanhêde e de seus leitores passa-se a observar a significativa 
estratégia cognitiva de nível textual, que é o processo da referenciação, o 
qual, segundo Mondada e Dubois (2003, p. 17), pode ser compreendido 
como: “[...] à categorização, como advindo de práticas simbólicas mais que 
de uma ontologia dada”. Isso quer dizer, em outras palavras, o processo 
como o real é (re)construído – categorizado – no discurso.

 O processo de referenciação possibilita avaliarmos se há 
similaridade entre os pontos de vistas da jornalista e seus leitores 
e a intencionalidade presente nestes pontos de vista. Ou seja, 
observaremos se os referentes que incidem no artigo de opinião da 
jornalista vão estar presentes nos comentários publicados pelos leitores 
da jornalista. Sendo retomados pelos leitores, poderemos observar a 
(re)construção destes em seus comentários. 



sumário

70Materiais didáticos, gêneros textuais e experiências didáticas no ensino de língua portuguesa  |

 Cortez e Koch (2013, p. 9) advertem para o aspecto dialógico do ponto 
de vista, o qual explicita que “[...] a relação do sujeito com as instâncias 
que povoam seu discurso pode ser detectada a partir dos ‘objetos de 
discurso’, assim como os ajustes que o próprio locutor opera em seu ponto 
de vista”. Em outras palavras, a retomada ou a (re)construção dos objetos 
de discurso nos sinalizam a intenção argumentativa presente nos pontos 
de vista. 

A coesão referencial, como é, comumente, conhecido o processo de 
referenciação, é um dos níveis de textualidade, que propicia a progressão 
do texto. A referenciação “se dá com base no já dito, no que será dito e 
no que é sugerido, que se codeterminam progressivamente”, como nos 
explica Koch (2002, p. 85). O processo de referenciação se dá na oscilação 
de movimentos projetivo e retrospectivo – catáfora e anáfora -, que estão 
apoiados em estratégias referenciais, que vão categorizar e recategorizar 
os referentes. Tais estratégias são:

a) o uso de pronomes;

b) o uso de expressões nominais definidas;

c) o uso de expressões nominais indefinidas;

d) o uso de elipse de pronomes e nomes.

As determinações das estratégias de referenciação, acima, nos 
comentários publicados pelos leitores de Eliane Catanhêde vão confirmar:

1) a ocorrência de leitura e a compreensão do artigo de 
opinião;

2) a similaridade ou divergência de pontos de vista;

3) a argumentatividade nos comentários publicados.

Ainda de acordo com Cortez e Koch (2013, p. 10):

De um ponto de vista cognitivo, na construção dos 
objetos de discurso, um PDV revela uma fonte enunciativa 



sumário

71Materiais didáticos, gêneros textuais e experiências didáticas no ensino de língua portuguesa  |

e denota, direta ou indiretamente, os seus julgamentos 
sobre os referentes. Seja como for, o PDV se apresenta 
abertamente ou de forma mascarada, manifestando-se 
em todo o discurso.

Os julgamentos de referentes intrínsecos nos pontos de vista refletem 
a natureza ideológica do discurso. Mesmo que o princípio de jornalistas, 
como Catanhêde, seja priorizar a neutralidade do discurso. Koch (2000, 
p. 19) adverte que “todo e qualquer discurso subjaz uma ideologia, na 
acepção mais ampla do termo”. Isto quer dizer que a neutralidade do 
discurso é um “mito”, pois, o ato de argumentar pressupõe a existência 
de uma intenção, como veremos no artigo de opinião de Catanhêde e os 
comentários publicados por seus leitores a seguir.

As estratégias de referenciação nos pontos de vistas de Eliane Catanhêde 
e de seus leitores do Facebook

Proponho um trecho do artigo “Temer não é temerário”, de 
Eliane Catanhêde e dois comentários de leitores sobre o artigo, para 
observarmos se os referentes presentes no artigo estão presentes nos 
comentários publicados pelos leitores. No trecho do artigo, destaco em 
negrito os principais referentes textuais que sinalizam o ponto de vista 
da jornalista.

Temer não é temerário

Eliane Catanhêde, O Estado de S. Paulo
12 Julho 2015 | 03h00

é aquela velha história: a queda de Dilma continua sendo 
improvável, ou até muito improvável, mas o ambiente político só piora, 
o econômico segue esfarelando e, pelo sim, pelo não, diferentes forças 
políticas decidiram deixar o planejamento do “day after” engatilhado 
para não serem surpreendidas com o fato consumado. Trabalha-se 
ostensivamente a opção mais natural: a posse do vice-presidente 
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Michel Temer. Além de tudo, ele é um homem talhado para esse tipo, 
digamos, de eventualidade.

“Temer não é temerário”, resumiu um experiente político, 
num jogo inconsciente de palavras que diz tudo da avaliação e das 
articulações que correm soltas em Brasília, mas não só em Brasília, para 
uma solução “à la Itamar Franco”. Obviamente, em caso de absoluta 
necessidade.

Investido da legitimidade inquestionável da Vice-Presidência, 
Temer carrega as condições intrínsecas: professor de Direito 
Constitucional, é presidente de um dos maiores partidos do País e tem 
enorme vivência política e interlocução com todas as forças políticas.

Sua personalidade privada e pública ajuda, porque tem a marca 
do equilíbrio, desses onde nada falta, nada transborda: nem omisso 
nem verborrágico; nem covarde nem valentão; nem ignorante nem 
gênio; nem muito à esquerda nem muito à direita; nem tão anti-PT 
nem tão anti-PSDB; um pouco Lula, um pouco Fernando Henrique. E 
ninguém pode dizer um “A” sobre sua conduta. Até por pragmatismo, 
ele tem sido impecável com a presidente Dilma Rousseff.

Dilma não é um Fernando Collor e não há Fiats Elba e fontes 
nababescas ilustrando a atual crise, mas nem o mais cauteloso líder 
político pode ficar alheio à realidade. Além do imbróglio de campanha, 
há as “pedaladas fiscais”, a popularidade abaixo de dois dígitos, o 
Planalto desautorizado diariamente pelo Congresso e... a falta de apoio 
consistente do próprio PT e do próprio PMDB de Temer. A economia, 
que seria a solução para todos os males, não dá sinal de melhora e os 
indicadores de crescimento, inflação, emprego e renda podem chegar 
ao fundo do poço entre setembro e outubro.

[...]
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O artigo apresenta como tema “Temer não é temerário”, enunciado 
que é retomado no início do segundo parágrafo do artigo e que foi proposto 
por “um experiente político”, de acordo com a jornalista. Neste trecho, 
destacado do artigo de opinião, dois referentes se sobressaem: o referente 
Temer e o referente Dilma. Observando a incidência de retomadas e 
reconstruções do referente Temer, podemos afirmar que Temer é o tópico 
discursivo do artigo. E o referente Dilma adquire o status de subtópico do 
artigo. Assim temos para o referente Temer a cadeia anafórica abaixo:

Cadeia 1

Vice-presidente Michel Temer → ele → um homem talhado → não-
temerário → Investido da legitimidade inquestionável da Vice-Presidência 
→ Temer → professor de Direito Constitucional → presidente de um dos 
maiores partidos do País → ϕ tem → Sua personalidade privada e pública 
→ nem omisso → nem verborrágico → nem covarde → nem valentão→ 

nem ignorante→ nem gênio→ nem muito à esquerda → nem muito à 
direita → nem tão anti-PT → nem tão anti-PSDB → um pouco Lula → um 

pouco Fernando henrique → sua conduta → ele → impecável.

A cadeia anafórica do referente Temer sugere ao leitor que o 
vice-presidente é qualificado para assumir a presidência do país. há 
inerente nas descrições definidas e indefinidas – como é o caso de “um 
homem talhado” e “professor de Direito Constitucional – e em todos 
os qualificadores acompanhados do advérbio “nem” – nem omisso, 
nem covarde, nem valentão, nem ignorante – o ponto de vista da 
jornalista Eliane Catanhêde em relação ao vice-presidente Temer. Tais 
(re)construções do referente Temer vão justificar a escolha do título do 
artigo: “Temer não é temerário”. 

Aliás, é interessante sinalizar que todos os qualificadores utilizados 
pela jornalista, que se tornam expressivo com o uso do advérbio de 
negação “nem”, vão refletir, implicitamente, que a presidente Dilma é o 
paradoxo. Deste modo, o referente Dilma adquire menos destaque no 



sumário

74Materiais didáticos, gêneros textuais e experiências didáticas no ensino de língua portuguesa  |

contexto político e no artigo de opinião. Assim, a cadeia anafórica do 
referente Dilma é:

Cadeia 2

A queda de Dilma → a presidente Dilma Rousseff → Dilma → não-um 
Fernando Collor → o Planalto.

Na cadeia anafórica do referente Dilma observamos a utilização 
de expressões definidas de perfil imparcial, distinto, dos avaliadores 
utilizados para o referente Temer. As escolhas linguísticas feitas pela 
jornalista refletem o baixo grau de neutralidade de seu discurso. Este 
aspecto indica a “sutil” intencionalidade de Catanhêde com seus leitores.

Na cadeia 2, faço uma observação para o uso da expressão definida 
“o Planalto”, que categoriza o referente Dilma, a qual indica para o leitor 
que Dilma é o poder vigente, no momento. há, nesta expressão definida, 
um valor de encapsulador anafórico, pois, de acordo com Conte (2003, p. 
177) o encapsulador anafórico “funciona como uma paráfrase resumitiva 
de uma porção precedente do texto”, que no artigo da jornalista está 
relacionado ao referente Dilma.

Com as cadeias anafóricas dos principais referentes do artigo 
da jornalista Eliane Catanhêde, observamos como se desenvolveu 
o ponto de vista da jornalista do Estadão. Cortez e Koch (2013, p. 10-
11) destacam que “As formas nominais que participam da progressão 
referencial do texto testemunham a expressão do PDV nesse processo de 
representação”. Logo, estas formas nominais poderão ou não interferir 
na opinião de seus leitores do Facebook. Opinião que é explicitada nos 
comentários publicados no site de relacionamento, como os dois que 
destaco a seguir:
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Comentário 1

Walter: OS FATOS SÃO...QUEM ESTA NO PODER; O PMDB POR ExEMPLO, 
NÃO TEM INTERESSE, EM TIRAR A “BOBA DA CORTE”; CONTINUAM A 
BARBARIZAR, SEM CENSURAS; A DILMA VAI CAIR, POR ExCESSOS DE 
ESCÂNDALOS...INFELIZMENTE PARA NOS, O LAVA JATO, é FIChINhA; 
MUITA SUJEIRA VIRá...ESTE PAíS VAI PARAR...UPS! ESQUECI, Só TEM 
MANéS, SOMOS BONZINhOS...

Comentário 2

Fabio: Qual é o serviço à democracia que um texto como esse presta? 
Dilma, bem ou mal, foi eleita pela maioria, democraticamente. Fico 
assustadíssimo com a naturalidade com que o golpe é articulado...

Nos dois comentários, do leitor Walter e do leitor Fabio, não se retoma 
o referente “Temer”, mas no comentário de Walter há, de certo modo, 
uma referência indireta a Temer, quando se propõe a expressão definida 
“O PMDB”, do qual Temer é presidente. 

Agora, considerando os dois comentários, podemos perceber que o 
referente Dilma se destaca nos dois pontos de vista. Este aspecto aponta 
para uma diferença entre os pontos de vista dos leitores Walter e Fabio 
e da jornalista Catanhêde. Pois, nenhum dos dois manifestou, em seus 
pontos de vista, inclinação para o vice-presidente Temer, como pode 
ser observado no ponto de vista da jornalista Catanhêde. Contudo, é 
perceptível que o comentário publicado por Walter denota uma rejeição 
pelo referente Dilma, como podemos observar na cadeia 3:

Cadeia 3

A Boba da corte → A Dilma
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Na cadeia, há a expressão definida: A Boba da corte, que antecipa 
o referente Dilma, cataforicamente. Esta expressão definida além de 
reconstruir o referente Dilma, sinaliza para o leitor o PDV de Walter 
sobre Dilma, que não é positivo. O leitor Walter opta pela metáfora para 
reconstruir o referente Dilma no discurso. A expressão “A Boba da corte” 
tem sentido pejorativo de “palhaça”, que seria a “pessoa que faz tolices”. 

Retomando a expressão definida “O PMDB”, podemos perceber que 
o leitor Walter apresenta um comportamento de distanciamento do 
partido e do vice-presidente Temer. Para apreendermos o distanciamento 
inerente no sintagma “O PMDB”, acionamos o contexto sociocognitivo, 
para inferirmos o sentido implícito nesta construção linguística. Sendo 
este sintagma um caso de anáfora associativa, ou indireta, que, de acordo 
com Koch (2002, p. 107), 

[...] trata-se de formas nominais que se encontram em 
dependência interpretativa de determinadas expressões 
da estrutura textual em desenvolvimento, o que permite 
que seus referentes sejam ativados por meio de processos 
cognitivos inferenciais que permitem a mobilização de 
conhecimentos dos mais diversos tipos armazenados na 
memória dos interlocutores.

Já no comentário do leitor Fabio, observamos a retomada do referente 
Dilma, em que, predicativamente, é reconstruído pelo adjetivo “eleita”, 
que adquire uma relevância argumentativa. Assim, não há no PDV de Fabio 
uma similaridade com o PDV Walter e Catanhêde. Ganha destaque, neste 
comentário, o uso de outra expressão definida: O golpe. O qual, do mesmo 
modo que o sintagma “O PMDB”, podemos compreendê-lo por meio de 
processos cognitivos inferenciais. Marcuschi (2012, p. 54) observa que a 
anáfora indireta não depende de uma coerência morfossintática e nem 
mesmo da reativação de referentes textuais, anteriormente, explicitados. 

Após a análise das estratégias de referenciação que organizam os 
pontos de vista da jornalista Eliane Catanhêde e dos seus leitores, em 
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gêneros discursivos opinativos distintos, se verifica, primeiramente, 
que ocorre a leitura do artigo de opinião, no Facebook, pelos leitores 
da jornalista, pois, nos comentários 1 e 2, se dá a efetiva retomada do 
referente Dilma. Também se pode verificar que a referenciação nos 
possibilitar compreender o ponto de vista do produtor do texto e no caso 
dos leitores Walter e Fabio não ocorre uma similitude com o ponto de 
vista de Eliane Catanhêde, a qual demonstra uma “sutil” inclinação ao 
presidente do PMDB, Michael Temer.

Considerações finais

A proposta deste artigo foi despertar a atenção dos profissionais de 
língua e linguagem, particularmente a atenção dos professores de língua 
portuguesa, para os gêneros discursivos opinativos que circulam em 
redes sociais, como o popular Facebook. Os comentários publicados no 
Facebook demonstram que a sociedade, com o passar do tempo, está 
apreendendo a exercitar a argumentação em outros gêneros discursivos 
e também apreendendo a ler gêneros discursivos do domínio jornalístico, 
em ambientes virtuais destinados ao entretenimento. 

Esta transformação do comportamento comunicativo da sociedade 
tem que estar presente nas aulas sobre os aspectos de textualidade, tal 
como as que visam explicar o processo de coesão referencial. Pois, assim, 
o aluno poderá assimilar como se organizam pontos de vista em gêneros 
opinativos distintos num mesmo suporte e de domínios discursivos 
diferentes, conforme abordei no presente artigo. 

Os jovens que frequentam o ensino básico estão, constantemente, 
“navegando” na internet, mas, muitas das vezes, não realizam um uso 
mais significativo da mídia digital, porque lhes faltam orientações para 
isso. Então, não podemos esquecer que o aprendizado da língua se torna 
produtivo, quando a tornamos pertencente das nossas infinitas vivências 
sociais, em outras palavras, das nossas infinitas atividades discursivas.
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DIALOGISMO: UM RELEVANTE RECURSO NA PRODUÇÃO DE 
SENTIDOS EM TEXTOS jORNALíSTICOS

Gesseldo de Brito Freire (Uerj)

Introdução

Valendo-nos dos estudos oferecidos pelo filósofo russo Mikhail 
Bakhtin, podemos afirmar que não recebemos a língua pronta para uso. 
Nossas relações se configuram no interior de um jogo discursivo, de 
modo que para construirmos nossos textos precisamos dos mais variados 
expedientes que nos são oferecidas, assim como do que as próprias 
condições de produção exigem. Para muitos pesquisadores que se 
dedicam ao estudo da(s) linguagem(ns), considerar o texto como discurso 
é uma motivação para refletir sobre as artimanhas das quais se valem seus 
enunciadores. E no conjunto dos recursos para a produção de sentidos um 
deles tem se mostrado como uma interessante recorrência na construção 
textual: o Dialogismo.

Diante de um conjunto de textos publicados cotidianamente pela 
mídia impressa, deparamo-nos diante de alguns que, para sua construção, 
o procedimento dialógico não se configura tão somente com mais um dos 
muitos recursos dos quais o produtor poderia se valer. Se a vida é dialógica 
por natureza, como afirma Bakhtin (2003), nas informações veiculadas pela 
mídia essa ideia tem cada vez mais tem se destacado. As capas de revistas, 
por exemplo, ora como suportes textuais, ora como gêneros discursivos, 
agem como um espaço em que é possível identificar esse recurso.

A capa é que vende. Não se trata de uma mera consideração. é preciso 
pensar que nesse gênero textual se encontra uma série de aspectos que 
envolvem a construção, bem como a produção e a recepção do produto 
oferecido, a revista, com tudo o que nela conta (reportagens, entrevistas, 
anúncios publicitários, ideologia etc.). Logo, precisamos refletir por que 
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uma capa de revista é tão importante e que motivos levam seu leitor a 
escolhas tão singulares.

Ideologicamente, os sentidos são produzidos de acordo com os 
interesses dos sujeitos envolvidos neste gênero textual. Aliás, considerá-
la como um na lista de gêneros é considerar que estes sejam atividades 
discursivas socialmente estabilizadas que se prestam aos mais variados 
tipos de controle social e exercício de poder (MARCUSChI, 2008). Nesse 
sentido, a construção de uma malha textual em que o discurso oferecido 
possa ser considerado aceito e compartilhado é uma interessante tarefa a 
que estão submetidos os produtores de textos da esfera jornalística.

Portanto, podemos dizer que as capas de revistas traduzem tudo isso. 
Como gêneros textuais, oferecem o discurso que interessa, ou seja, aquilo 
que seus enunciadores pensam sobre um fato ou acontecimento. As capas 
não apenas informam, mas têm a intenção de fazer de seu público parceiros 
ideológicos diante daquilo que a organização midiática crer ser o melhor 
pensamento para um certo momento histórico. E como apresentado, 
o dialogismo tem sido uma recorrência para essa empreitada, como 
podemos observar em algumas capas de revistas (uma da Veja e duas da 
época) publicadas no ano de 2015.

O dialogismo bakhtiniano

Como diferente não poderia ser, as discussões em torno do 
Dialogismo nos remetem para importantes observações apresentadas 
pelos estudos de Bakhtin e de pesquisadores que compartilham de sua 
linha teórica. Antecipando muito as principais orientações apresentadas 
pela linguística moderna, principalmente no que se refere às pesquisas 
sobre interação verbal e produção de sentido, assim como das relações 
entre a tríade linguagem-sociedade-história e a dupla linguagem-
ideologia, o autor de Marxismo e filosofia da linguagem nos oferece uma 
enorme contribuição para novos estudos sobre questões dialógicas no 
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uso da língua. O filósofo russo é, indubitavelmente, a grande referência 
para estudiosos do tema em questão. 

Para toda a oportunidade de reflexão sobre as observações de Bakhtin, 
seremos levados a um espaço privilegiado em seus estudos, a análise da 
enunciação, bem como dos sujeitos implicados nesse ato. O autor entende 
o enunciado como matéria da ordem do linguístico, ao mesmo tempo em 
que deve ser entendido como contexto enunciativo. Logo, compreende o 
enunciado como objeto dos estudos ligados à linguagem.

Se os indivíduos não recebem a língua pronta para ser usada (BAKhTIN, 
2006, p. 109), é preciso que os sujeitos ajam adentrando no curso da 
comunicação verbal. Em outras palavras, “somente quando mergulham 
nessa corrente é que sua consciência desperta e começa a operar” (op. 
cit., p. 109). Logo, em termos práticos, a língua não deve ser pensada fora 
de seu conteúdo ideológico, ou seja, dissociada da vida. 

 Assim, a enunciação é, como afirma Bakhtin (2006, p. 115), “o 
produto da interação de dois indivíduos socialmente organizados”. Ainda 
que, em algum momento do ato verbal, não tenha um interlocutor real, diz 
o russo, é possível que este seja substituído pelo representante médio do 
grupo social ao qual pertence o indivíduo. Logo, ao falarmos, não agimos 
sozinhos, individualmente. 

é preciso, assim, que ao se valer da língua, o indivíduo inclua em seu 
plano uma presciência daquele ao qual se destina sua voz, constantemente 
moldando sua ação às possíveis reações percebidas do outro. Esse 
procedimento faz de toda ação verbal um exercício de interação, razão 
porque o filósofo russo atribuir tamanha consideração ao ato de enunciar, 
tratando-o como social, em oposição a um comportamento individual, 
além de tratar a fala como uma ação “indissoluvelmente ligada às 
condições da comunicação, que, por sua vez, estão ligadas às estruturas 
sociais” (BAKhTIN, 2006, p. 15).
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O sentido não está no sujeito, tampouco no objeto a ser descrito, 
mas é construído a partir de sua relação com o mundo, de modo que 
Bakhtin defende a ideia de um sujeito não homogêneo nos conceitos da 
linguística. Na verdade, ao ressaltar as relações entre sujeitos, linguagem, 
história e sociedade, a ideia de dialogismo de enunciação constrói um 
processo intersubjetivo. 

Como um sujeito na visão de kantiana, assim é o sujeito bakhtiniano, 
um sujeito de natureza filosófica, que tem sua fala construída nas muitas 
experiências com o mundo, a fim de construir ideias sobre as coisas, razão 
pela qual “de que todo o nosso conhecimento começa com a experiência” 
(KANT, 1983, p. 23), isto é, na interação com o outro o sujeito se institui. 
Daí, como sequência de suas pesquisas, Bakhtin ressaltar a importância 
dos estudos sobre os gêneros discursivos, levando-se em conta a relação 
entre o enunciado oferecido pelo sujeito e o meio social em que circunda. 

Viver, explica Bakhtin (2003), significa participar de um diálogo. Não 
é possível, portanto, pensar o indivíduo a partir de uma visão cartesiana, 
numa alusão à recorrente frase “Penso, logo existo” (DESCARTES, 1985). 
Para Kant (1983), o pensamento não ocorre no indivíduo como se este 
fosse um objeto, ou, em outras palavras, como se bastasse pensar para 
que considerássemos sua existência. 

Por meio de uma analogia, recorro ao ato da fala. Dentro da 
perspectiva bakhtiniana, o indivíduo fala porque, ao lado de uma faculdade 
humana, tem sua consciência construída na interação social, nas trocas 
intersubjetivas, em

um conjunto de mecanismos simbólicos para controle 
de comportamento, isto é, “depósitos” de informações 
extra-somáticas, em que a cultura possibilita a construção 
de um vínculo entre o que os homens são intrinsecamente 
capazes de se tornar e o que eles realmente se tornam, 
um por um (GEERTZ, 2008, p. 37).
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Se em sua célebre obra seiscentista, Discurso do método, Descartes 
apresenta seu método ancorado na dúvida, acreditando que nossos 
sentidos por vezes enganam, Bakhtin vai ao encontro de uma visão bem 
distinta. Para o primeiro, nossos sentidos podem nos enganar, a ponto 
de pensarmos que nossa realidade seja nada mais que apenas um sonho. 
Por sua vez, o pensador russo considera que os sentidos são produzidos 
por nós, na interação com o mundo social, fazendo de nós sujeitos dessa 
situação, isto é, não apenas podemos construir uma realidade (ainda 
que esta até mesmo efêmera), mas somos capazes de avançar nessa 
experiência a ponto de reconstruir nossas ideias sobre as coisas, sobre 
os fenômenos. 

Bakhtin (2003, p. 307-308) explica que o “pensamento, enquanto 
pensamento, nasce no pensamento do outro”. Logo, ao considerarmos 
seus estudos sobre enunciação, veremos que a intersubjetividade é 
anterior à subjetividade. E, como observa o próprio filósofo russo, o 
“Eu só pode se realizar no discurso, apoiando-se em nós” (BAKhTIN, 
1981, p. 192).

Daí, podemos pensar que a construção de um texto jornalístico requer 
de seus enunciadores bem mais que transmitir um acontecimento ou fato. 
O produtor precisa estar atento que para oferecer informação, assim 
como ter o aceite do discurso da organização midiática nela mascarado, 
deve considerar que seu texto não pode ser totalmente construído de 
modo literal. Afinal, se a maior intenção é vender o produto, a conquista 
da fidelidade de seu público somente será possível a partir de artimanhas 
com a linguagem por parte de seus produtores.

Por fim, podemos dizer que em uma capa da revista não se vende 
tão somente uma informação. Aliás, se pensarmos em um acontecimento 
ou fato, é comum que seus aspectos primários já tenham sido oferecidos 
ao público por meio de outros veículos (rádio, jornal, televisão e internet) 
antes mesmo de sua publicação em uma ou outra revista. Assim, aos 
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enunciadores de Veja e época cabem recorrer aos recursos que melhor 
lhes auxiliem no processo de produção de uma capa que atenda tanto 
aos seus interesses comerciais quanto aqueles de cunho ideológico. Daí, 
podermos pensar o Dialogismo como um desses expedientes. 

Análise do corpus

A fim de iniciar uma reflexão sobre o corpus, a escolha pela edição 910 
da revista Época, publicada em 14.11.2015, apresenta-se bem interessante. 

A capa, com a Torre Eiffel no centro, destaca um notável contraste 
de cores. Enquanto até a parte média do famoso monumento parisiense 
podemos observar uma extensão cromática clara, com apenas algumas 
nuvens, resultado de um pouco de luz solar, em seu cume o que se ressalta 
é a presença de um volume acinzentado. Por sinal, trata-se de um tom 
cinza bem escuro, como uma ameaça de tempestade sobre Paris. 

Realmente, não somente um fato motivou a escolha por uma 
imagem reveladora de uma tormenta que tem marcado a França. é o que 
podemos constatar na parte inferior da capa. O enunciado “Depois do 
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Charlie Hebdo, outro atentado bárbaro choca o mundo – que se pergunta 
por que a França se tornou o novo alvo do terrorismo” revela que tal país 
europeu tem sido alvo de constantes ataques terroristas. Nesse caso, 
cumpre ressaltar uma sequência de fatos ocorridos no território francês 
nas últimas três décadas. 

Em julho de 1995, o metrô Saint-Michel, em Paris, foi alvo de uma 
bomba que matou 8 pessoas. Seis anos depois, a sede do Jornal Charlie 
hebdo foi incendiada. Em março de 2012, três militares foram mortos a 
tiros em Toulouse e Montauban; vinte e quatro depois, um professor e 
três crianças foram executadas na escola judia Ozar hatorah em escola 
em Toulouse, sendo o crime atribuído ao mesmo indivíduo acusado 
do assassinato dos três policiais. No primeiro mês de 2015, um novo 
ataque ao jornal chargista Charlie hebdo, deixando doze vítimas fatais; 
no mesmo período, mais cinco mortes em ataque a um supermercado. 
Seis meses depois, mais uma vítima, o dono de uma fábrica de gás foi 
decapitado. Cumpre ressaltar que todos esses ataques foram tratados 
como atos terroristas. 

Logo, “Por que Paris?”. Essa é a mensagem que se destaca. No centro da 
capa, o enunciado representa uma pergunta retórica, ou seja, observando 
a história da França nos últimos anos, podemos notar que uma sequência 
de fatos naquele país não nos permita pensar que o episódio de 13 de 
novembro, de grandes proporções sociopolíticas, não seja mais um, mas 
destaca esse país europeu como um forte alvo terrorista. 

Somado ao número de vítimas, neste último ato outros aspectos 
exigem uma observação. Bombas e atiradores em seis pontos de Paris 
contribuíram para que o atentado fosse considerado o maior ataque da 
história francesa desde a Segunda Guerra Mundial. Desta vez, 145 vítimas. 

Recorrendo a um histórico recente da França, o ataque de novembro 
sofrido pelo país pode ser explicado por decisão de autoridades francesas 
no combate ao terrorismo em outros países. No fim de setembro de 2015, 
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por exemplo, o país europeu fez o primeiro ataque ao Estado Islâmico 
na Síria. é provável, portanto, que tal postura colocasse a França como o 
principal alvo terrorista na Europa.

Daí, Paris no centro das atenções. Quanto ao seu mais célebre 
monumento, a Torre Eiffel, esta não representa somente Paris, mas a 
França e todos os sentidos pretendidos pela Revolução Francesa em 
fins do século xVIII. Inaugurada em 1889, por ocasião do centenário da 
Revolução, a torre não somente mostra ser mais um cartão postal francês, 
mas relembra os ideais desse movimento que, ao se ancorar em três 
grandes ideais – liberdade, igualdade e fraternidade, marca uma era em 
que o homem começa a tomar consciência de sua função na história.

Aliás, o lema da Revolução universalizou-se, passando durante o 
século posterior uma bandeira para a humanidade inteira. Como explica 
Lefebvre (1966, p. 17, grifo meu),

Encarado no movimento geral da civilização, seu 
significado se amplia ainda mais. Após o fim das invasões 
bárbaras, um ardente espírito de conquista levou 
os europeus ao domínio do planeta, à descoberta e 
às forças da natureza, enquanto, simultaneamente, 
neles se formava a audaciosa vontade de disciplinar a 
economia, a sociedade, os costumes, para a felicidade 
do indivíduo e o aperfeiçoamento da espécie. A 
burguesia de 1789 garantiu ao sábio a liberdade da 
pesquisa, ao produtor a da iniciativa; ao mesmo tempo, 
tentou racionalizar a organização política e social.

Portanto, a escolha pelo monumento oferecido para as comemorações 
do centenário da Revolução não somente nos leva a associá-lo a Paris, 
mas para além dessa expectativa, remete-nos para aquilo que pretendia 
o movimento. Contradizendo os ideais de novos tempos, o tom sombrio 
da capa e um céu coberto por negras nuvens parecem demonstrar um 
possível enfraquecimento da imagem francesa conquistada no final do 
século xVIII. 
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Se desde então a liberdade tem sido um dos alvos dos franceses e de 
todos os povos que compartilham dos ideais do movimento francês, esse 
propósito parece sofrer uma ameaça. Como apresentou a revista época 
também em 2015, com o ataque ao Jornal Charlie Hebdo no início daquele 
ano, não somente a França, mas todos os outros povos, principalmente 
ocidentais, tiveram a “A LIBERDADE FUZILADA”. Em sua capa de 10 de 
janeiro de 2015, edição 866, a revista brasileira assim define:

Com o fundo negro, remetendo para um estado de luto, os 
enunciadores da capa apresentam a imagem de um jornal marcado com 
enormes gotas de sangue. Se nos fins do século xVIII e anos iniciais do 
século xIx a influência da Revolução não deixou de se fazer sentir na vida 
dos homens, considerável parte do globo escapava ainda aos europeus, 
como as grandes civilizações elaboradas sob o controle do Islã, bem como 
na índia, na China e no Japão (LEFEVRE, 1966). Em outras palavras, a maior 
parte da humanidade da época ignorou o espírito do movimento francês 
que ganhou força principalmente nos países europeus. 
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Não parece que esse quadro tenha sofrido uma drástica modificação. 
Como é possível notar, a escolha da capa para edição 866 revela que o 
lema número 1 da Revolução Francesa, a liberdade, recebeu no início do 
ano de 2015 enorme baque. O ataque ao jornal chargista Charlie Hebdo 
marca mais um capítulo da intolerância ao que propõem tanto a França 
quanto todos os regimes políticos que tomaram como suportes para a 
formulação de suas democracias o que propunha a revolução do fim do 
século xVIII. 

Se para a edição 866 a escolha enunciativa do “O atentado na redação 
do jornal Charlie Hebdo, em Paris, ressuscita o fantasma do terror no 
coração da Europa”, para a edição aqui já mencionada, 910, “[...] outro 
atentado bárbaro choca o mundo”. Isso explica o legado da Revolução até 
os dias atuais. Logo, se o grande movimento francês marca uma etapa 
no destino do mundo ocidental, que repercussões ocorreriam após um 
atentado terrorista ao berço dos ideais republicanos senão sinais de apoio 
de outros povos adeptos das correntes iluministas?

Como se fosse uma resposta dos responsáveis pelo atentado a que 
alude a capa 866, os enunciadores apresentam uma tarja vermelha com 
interessante descrição do Charlie Hebdo. Fazendo referência ao periódico, 
a expressão “JOURNAL RESPONSABLE”, em letras brancas e garrafais, 
também apresenta enormes manchas escarlates as quais podemos 
associar ao sangue de vítimas fuziladas. Nada, portanto, mais sugestivo 
para representar a ação terrorista sobre a capa do jornal “causador” de 
tamanha repercussão entre alguns seguidores do Islã; logo, a escolha por 
marcas que fazem referência a pingos de sangue, ressaltando ter havido 
vítimas fatais em decorrência do ataque. 

Segundo o diretor do periódico semanal francês – Stéphane 
Carbonnier –, o Charlie Hebdo é um jornal “engajado, de esquerda, 
antirreligioso, sobretudo ateu, laico, às vezes militante” (éPOCA, edição 
866, p. 24). Logo, algumas características do jornal são capazes de explicar 
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o ataque terrorista. Por ser antirreligioso e ateu, o Charlie escolhe para 
algumas de suas edições charges com alusões ao profeta Maomé, o que 
provavelmente causou a ação terrorista.

Não mais que oportuna a escolha pela expressão “A LIBERDADE 
FUZILADA”. O que se pretende afirmar é que o ataque atingiu a liberdade 
de expressão não apenas de jornalistas, como de cidadãos a quem eles 
dão voz na publicação de seus conteúdos satíricos. Assim, sendo a França 
o berço desse lema, passa a ser o alvo de insatisfeitos radicais islâmicos. 

Esse episódio, atingindo um dos maiores representantes da Europa, 
a França, remete-nos ao século xIx. Dessa vez, Portugal é o centro das 
atenções. Alexandre herculano, na obra Eurico, o presbítero, faz uma 
reflexão sobre sua pátria, comparando seu momento ao período medieval. 
Segundo ele, a modernidade contribuiu para o desapego dos lusos aos 
elevados sentimentos pela pátria e seus valores. Dentro de seu contexto 
histórico, para o escritor português o que deve estar em discussão

[...] é a liberdade da pátria; é a nossa crença; é o cemitério 
em que jazem os ossos de nossos pais; é o templo e a 
cruz, o lar doméstico, os filhos e as mulheres, os campos 
que nos sustentam e as árvores que nós plantamos. Para 
mim, de todos esses incentivos, apenas restam dois: o 
amor da terra natal e a crença do evangelho (hERCULANO, 
1991, p. 35, grifo meu).

A obra de herculano apresenta uma apreensão que se notabiliza 
por uma necessidade dos lusitanos se apegaram à terra natal, aos 
valores religiosos no século xVIII. Aliás, o contexto histórico da narração, 
o Romantismo, requer uma evasão à Idade Média, momento em que o 
apreço por um conjunto de valores sustentava a ideologia pela qual 
deveria se guiar a sociedade portuguesa a partir de então. Porém, a pátria 
dos anos de 1800 já não era mais a mesma, considerando que “os netos 
dos nobres godos converteram-se num bando de covardes egoístas” 
(hERCULANO, 1991, p. 32).
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Como podemos observar, era preciso retomar sentimentos como 
aqueles pregados no período medieval. A honra, assim como o amor à 
pátria do homem português, segundo herculano, havia se perdido. Nesse 
caso, outro expediente não parecia ser mais eficaz senão “na morte 
honrada das pelejas o repouso das amarguras da vida” (hERCULANO, 1991, 
p. 36) recriar a consciência projetada na construção da pátria lusitana nos 
áureos tempos da Idade Média. 

Nas reflexões da personagem Eurico, os cavaleiros medievais serviam 
de exemplos para a pátria do século xVIII, visto que para eles a morte era 
um fato glorioso, levando-se em conta que os ideais pelos quais trilhavam 
deveriam ser mantidos e postos como parâmetros para a glória de um 
povo, além da garantia de um lugar no céu, segundo o pensamento cristão. 
Tudo isso numa alusão à pátria lusitana. 

Buscando uma analogia da obra de herculano com o contexto dos 
fatos que têm envolvido a França, podemos perguntar: O que estariam 
representando os chargistas do periódico francês senão o orgulho por 
oferecerem uma nova proposta política ao mundo numa lembrança aos 
ideais iluministas? Quanto ao apego religioso cristão pregado na obra 
portuguesa, isso não é uma recorrência do Charlie Hebdo, considerando o 
caráter “antirreligioso” do jornal francês.

Cada um ao seu modo e a sua época, tanto em Eurico, o presbítero 
quanto na proposta do periódico parisiense seus enunciadores fazem algum 
tipo de alusão a influências árabes no cotidiano de seus países, Portugal 
e França, respectivamente. Assim como na obra de herculano, o Charlie 
parece evocar um retorno a ideais outrora erguidos como eixos norteadores 
de conduta para o homem. Se no caso de Portugal, necessário era um 
retorno aos valores construídos na Idade Média, para os franceses a ênfase 
ao que propunha a Revolução Francesa não deve ser tampouco esquecida. 

Na obra portuguesa, uma voz proclama um retorno ao passado 
nobre dos visigodos na península Ibérica no século V. De acordo com 
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herculano (1991, p. 23), naquela época “os príncipes do povo eram 
os capitães das hostes: a espada dos reis, a primeira que se tingia no 
sangue dos inimigos da pátria”. Em outros termos, a presença visigoda 
na península Ibérica marcou uma tentativa de estabelecer a paz em um 
território ocupado por Vândalos, Suevos e Alanos, processo em que 
culminou com a instauração do catolicismo como religião oficial do povo 
que naquele espaço vivia. 

Assim como em Eurico, o presbítero, o jornal francês evoca um retorno 
a um passado. Se na obra portuguesa, tal herança remonta a momento 
bem mais distante do século xIx, momento da publicação da obra, o 
Charlie Hebdo parece provar as consequências de uma certeza, a de que 
a expressiva liberdade tão pregada na Revolução do fim do século xVIII 
poderia extrapolar as fronteiras da França, permitindo aos seus redatores 
produzir e publicar conteúdo satírico em alusão a Maomé, o grande 
profeta do mundo árabe. 

Enquanto “a espada dos reis” era a primeira a se tingir no sangue dos 
inimigos da península Ibérica, segundo o contexto do século V, por que não 
uma proposta diferente, ou seja, de cunho intelectual dos enunciadores do 
jornal francês? Evocando o sentimento de liberdade proposto pela França 
do final do século xVIII, o Charlie “tingiu” de uma irônica intelectualidade 
o ego dos árabes, mas teve tingido de sangue o corpo de seus chargistas e 
a história da tão sonhada cidadania. 

Como no dito popular, poderíamos dizer que os franceses “provaram 
do próprio veneno”. Não obstante, diferentes países tentaram apresentar 
uma versão oposta a isso, colocando-se em defesa da França e, em defesa 
da esfera jornalística, ao periódico que serviu de canal para o ataque a 
honra do país europeu. No Brasil, por exemplo, a revista Veja, em sua 
edição de número 2.408, de 14 de janeiro de 2015, convoca seus leitores 
a uma reflexão. Vejamos:
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Na parte verbal da capa, os enunciadores da revista brasileira 
proclamam “A defesa da civilização com as armas da civilização: direitos 
humanos, liberdade de expressão, humor e coragem”. Não sem propósito, 
apoiado em fundo branco, representando a paz, Veja assume uma voz em 
nome da cidadania, como podemos notar em “ÀS ARMAS, CIDADÃOS!”. 
Por sinal, “UMA REAÇÃO SUBLIME”, conforme consta da parte superior 
da capa. 

A mesma capa ainda afirma que “O ataque assassino ao jornal Charlie 
Hebdo, em Paris, cria uma maré mundial contra a tentação totalitária 
do terror islâmico”. Interessante é que esse enunciado nos permite uma 
recorrência aos lemas da Revolução Francesa. Se inicialmente, a proposta 
por “Liberdade, Igualdade, Fraternidade ou Morte”, o quarto desses 
elementos perdeu força após o período da Revolução caracterizado por 
perseguições e execuções. Logo, prédios públicos não mais estampavam 
em suas fachadas o termo “morte”, considerando sua grande associação 
com o fenômeno conhecido como o “Terror” (1793-94). 
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O que se destaca, portanto, é o termo “terror”. Como podemos notar, 
ele não se refere apenas aos radicais islâmicos, ameaças à honra francesa. 
No processo de construção de uma proposta de civilização que se espalharia 
pelo mundo como foi a Revolução Francesa, tal palavra se notabilizou, 
embora logo em seguida ocorrer uma tentativa de desconstrução de seu 
vínculo com a proposta francesa do final do Século xVIII. 

No entanto, não menos importante é o termo “morte”. Essa 
expressão ultrapassou os limites da França, sendo lembrado em muitos 
hinos de países que tiveram independência política, como os latino-
americanos, entre eles o Brasil. Neste, por exemplo, tanto no hino 
quanto em sua emancipação, o vocábulo recebeu destaque. A famosa 
frase “Independência ou Morte”, sem prejuízo semântico algum, poderia 
ser proferida como “Liberdade ou Morte”.

Na mesma capa, Veja propõe “A defesa da civilização com as armas 
da civilização”. Diferente de armas tradicionais, a revista brasileira sugere 
ferramentas de trabalho de um produtor textual, como lápis, caneta, 
borracha, apontador e esquadro. Ressalta-se que o apoio da arma sugerida 
é uma borracha, item capaz de apagar aquilo que não se pretendia 
escrever/desenhar/construir ou aquilo que, por algum arrependimento, 
deixou de ser a intenção do sujeito. Assim, podemos pensar que as 
divergências ideológicas podem ser “atenuadas” se levarmos em conta o 
direito de liberdade que cada cidadão possui para se expressar, segundo o 
que instruiu a Revolução. 

Outros dois elementos merecem ser destacados: o apontador e 
a tampa de caneta. O primeiro, como apoio para o dedo que aciona o 
gatilho, pode funcionar como a ferramenta que, tanto esmera a ponta 
do lápis como torna possível aos cidadãos, na figura dos representantes 
da mídia, expressarem-se cada vez mais, realçando serem livres para se 
posicionaram criticamente a respeito do mundo que os cerca. Por sua 
vez, a tampa da caneta, um item aparentemente de pequena relevância, 
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considerando se tratar “tão somente” de um acessório acompanhante da 
caneta, revela-se como uma excelente escolha de seus enunciadores. Por 
este elemento, válido nos é pensar que a “liberdade de expressão” seja 
construída a partir de um “gatilho” capaz de disparar ora as mais violentas 
críticas, ora o silêncio que a história nem sempre é capaz de cessar. Afinal, 
que resposta dar “a uma negação do direito de se expressar”, tendo uma 
implícita caneta como instrumento dessa expressão? E o que dizer da 
figura de lápis como munição?

Assim, diferentemente de uma retaliação no mesmo nível, com armas 
fatais, derramamento de sangue, como ação terrorista aplicada sofrida 
pelo jornal francês, a mídia oferece outro posicionamento. Embora a 
mídia não tenha apenas como função social o trabalho informativo, mas 
também a formação de opinião de seu público, o lema revolucionário da 
fraternidade não deve ser capaz de instigar uma retaliação idêntica aos 
moldes terroristas. 

Por fim, cumpre notar que o lema da “liberdade” está bem demarcado 
em uma parte do artigo sexto da declaração de 1793: “Não faças aos 
outros o que você não gostaria que fizessem a você, faça o bem aos 
outros à mesma medida que gostaria de o receber”. Portanto, como uma 
orientação segundo o que consta da Declaração dos Direitos do homem e 
do Cidadão, esse lema, além de contribuir para a construção da cidadania, 
carece de uma urgente reflexão por parte do homem pós-moderno nesse 
início de século xxI. 

Considerações finais

Como podemos observar, para a construção de um texto jornalístico 
seus enunciadores se valem de diferentes expedientes. Porém, um deles, 
o Dialogismo, contribui de modo considerável para a construção dos 
sentidos pretendidos. Direta ou indiretamente, cada um dos elementos 
constantes das capas apresentadas faz referências a diferentes textos, 
independentemente das esferas a que estejam ligados.
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é preciso pensar que a leitura de uma capa de revista requer do 
público perceber que o material observado não é construído a partir de 
elementos puramente literais. há nesses espaços um jogo de linguagens 
por meio de ambiguidades, imagens, arranjos sígnicos, uma gama de 
implícitos etc. Nesse sentido, a compreensão de cada um dos elementos 
ali dispostos, assim como a relação com o gênero em foco e a intenção de 
seus enunciadores, requer de seu leitor uma leitura bem criteriosa. 

Podemos dizer, portanto, que uma capa de revista não é tão somente 
um espaço para informações. Para além dessa expectativa, esse misto de 
suporte e gênero discursivo é carreador da ideologia de uma instituição 
midiática, considerando que não somente descrevem o mundo, mas 
permitem-nos comentá-lo a partir dos fatos ou acontecimentos 
publicados. Como uma enorme teia semântica, uma capa permite tanto 
a seus enunciadores quanto ao seu público a construção, bem como a 
reconstrução de sentidos, valendo-se para isso do que é possível a partir 
deste valioso recurso, o Dialogismo.
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A MULTIFUNCIONALIDADE E OS GÊNEROS TEXTUAIS: UMA 
ANÁLISE DO CONECTOR ONDE

Adriana Cristina Lopes Gonçalves (UFRJ/Capes) 
Gustavo Benevenuti Machado (UFRJ/CNPq)

Introdução

Em análises de textos orais e escritos, formais e informais, encontram-
se dados do conector onde apresentando outros funcionamentos além 
daquele descrito pela tradição gramatical, isto é, seu funcionamento como 
pronome relativo e/ou advérbio, cujo antecedente nominal tenha que 
veicular o conteúdo semântico de lugar.

O presente estudo tem, então, por principal objetivo apresentar 
alguns desses usos, identificados pela gramática tradicional ou não, a fim 
de refletir e analisar sobre os usos desse conetivo em contextos oracionais 
(não trataremos aqui dos usos de onde que não sejam articuladores de 
orações), para que possamos, desse modo, compreender como o falante, 
de fato, parece interpretar o onde em situações comunicativas diversas.

Assim, espera-se comprovar, por meio da análise desses dados, 
retirados de três corpora – (i) roteiro de curta metragem, (ii) campanha 
publicitária e (iii) artigo de opinião, todos elaborados por alunos 
do ensino médio no final do processo de letramento –, que o onde 
parece ser tão multifuncional quanto o conector que, reconhecido 
tradicionalmente como um conectivo universal. Além dessa hipótese 
maior, espera-se comprovar que esses usos de onde não são mais 
específicos de um determinado gênero textual, mais ou menos formal. 
Se isso se confirmar, poderemos compreender que os usos desse item 
não parecem ser mais estigmatizados, ainda que essa análise tenha 
que ser relativizada, já que não utilizaremos, para esta investigação, 
corpora de falantes cultos.
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Como aporte teórico, utilizaremos o funcionalismo. Para isso, 
recorremos às propostas de Decat (2011), hopper (1991), Neves (1997) 
e Chafe (1980), para demonstrar o quanto o item, em análise, pode ser 
multifuncional em contextos de interação.

Para alcançar nosso objetivo, este artigo está organizado da seguinte 
maneira: no item 2, fazemos uma breve apresentação do tema; no item 3, 
apresentamos um breve histórico dos pressupostos teóricos utilizados; no 
item 4, descrevemos nossa metodologia; no item 5, refletiremos sobre as 
análises dos dados e, no item 6, apresentamos nossas conclusões, ainda 
que parciais.

2. Apresentação do tema

No que diz respeito ao tratamento tradicional de onde, autores como 
Cunha e Cintra (2008) e Bechara (2009) consideram, como legítimos, 
somente os usos de onde como pronome relativo e/ou advérbio, cujo 
conteúdo semântico deverá ser apenas o de locativo, não admitindo, 
portanto, nenhuma outra possibilidade de análise, ainda que se saiba que 
o onde pode introduzir orações diversas, como as adjetivas (admitindo 
outras possibilidades de conteúdos semânticos, além do tradicional 
locativo), as adverbiais e, até mesmo, as substantivas. Nesse sentido, esse 
item tem se comportado como um conector multifuncional, isto é, tem 
funcionado a semelhança de um conector universal.

Embora no âmbito tradicional, sua multifuncionalidade ainda não 
seja reconhecida e legitimada, estudos como o de Rodrigues e Machado 
(2015), em que os autores, em sua descrição, apontam para o fato de que, 
em situações reais de interação comunicativa, os usuários da língua têm 
empregado o onde em contextos mais amplos, se comparados à descrição 
tradicional. Além do mais, autores como Silva (2008), em sua análise 
diacrônica e de natureza quantitativa, aponta que muitos desses usos 
listados hoje já eram encontrados em diacronias passadas.
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Assim, com base no que foi dito, este trabalho espera encontrar, nos 
corpora analisados, dados de onde funcionando como articulador de orações 
diversas, além de seu funcionamento mais recente: o desgarramento. De 
acordo com Decat (2011), recuperando a ideia de Chafe (1980), a noção 
de unidade de informação, que, segundo a autora, será condição básica 
para que uma oração (as menos dependentes sintaticamente adjetivas 
explicativas e adverbiais) possa se desgarrar, isto é, possa ocorrer de 
forma solta, sintaticamente isolada na língua, a exemplo do que ocorre 
nos dados retirados de Rodrigues e Machado (2015):

Iremos aonde nos for mais cômodo. Uma casa pequena 
ou grande, na roça, na Cidade ou na Europa. Onde te 
parecer melhor. Onde ninguém te aborreça e não haja 
perigos para ti. (Roteiro de Cinema, Memórias Póstumas)

Nesses dados de onde, os autores chamam a atenção para as duas 
orações introduzidas pelo conector (Onde te parecer melhor e Onde 
ninguém te aborreça...) que aparecem desvinculadas da principal (Iremos) 
por meio de um sinal de pontuação. Segundo Decat (2011), esse uso 
reforçaria a porção do texto em desgarramento, isto é, teria uma função 
de focalizar/enfatizar, tal qual as estruturas de clivagem e topicalização, 
embora sejam procedimentos completamente diferentes e pouco 
comparáveis, se levarmos em conta suas estruturas.

3. Fundamentação teórica

Conforme já mencionado, a corrente teórica adotada neste estudo é a 
funcionalista, já que essa perspectiva contempla, entre outros aspectos, as 
funções discursivas em âmbito textual e interacional, privilegiando contextos 
reais de interação. Neves (1997) aponta que considerar o estudo linguístico 
sob a ótica da gramática funcional é reconhecer a capacidade do indivíduo de 
codificar, refletir e empregar expressões de forma satisfatória.

Sendo assim, o emprego do aporte teórico do funcionalismo, neste 
estudo, justifica a escolha e a produção dos gêneros textuais selecionados 
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pelos alunos, bem como a análise dos dados produzidos no espaço escolar, 
a partir das intenções comunicativas delimitadas pela contextualização 
temática. Trataremos um pouco mais sobre a proposta funcionalista no 
item 5, a respeito da análise dos dados.

4. Metodologia

O estudo de gramática na escola com frequência divide opiniões acerca 
do que deve ser ensinado, como deve ser ensinado e dos instrumentos 
avaliativos utilizados. Por isso, com o intuito de verificar como os alunos 
empregam o conector onde, foi elaborada uma atividade de produção 
textual segmentada em três partes. Cada uma dessas partes orientava 
e solicitava a produção de um gênero textual (cf. anexo). No entanto, 
antes de abordar os resultados encontrados nessas atividades, serão 
apresentados alguns aspectos importantes levados em consideração na 
realização e na aplicação desse material.

Sobre o estudo de gramática na escola, Franchi (2006) aponta que, 
apesar dos documentos norteadores do ensino brasileiro, como os PCN e 
OCN, enfatizarem a importância do ensino da gramática a partir de textos 
que utilizem estruturas linguísticas cotidianas dos falantes, normalmente 
as notas atribuídas às produções textuais dos alunos ainda se restringem à 
avaliação do domínio que estes possuem em relação ao padrão gramatical. 
No entanto, segundo o autor, é necessário que a escola apresente aos 
alunos as diversas variações em que estão imersos, já que o aluno deve 
dominar outras linguagens, a fim de se adaptar culturalmente, socialmente 
e politicamente. Nesse sentido, o autor afirma que a gramática interna do 
aluno precisa ser levada em consideração. Do contrário, a escola estaria 
ignorando o desenvolvimento temporal e rápido da linguagem.

Kato (2005, p. 131) corrobora com a tese defendida por Franchi 
(2006) ao afirmar que “no Brasil, ao contrário do que ocorre em Portugal, 
a gramática da fala e a gramática da escrita apresentam uma distância 
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de tal ordem que a aquisição desta pela criança pode ter a natureza 
da aprendizagem de uma segunda língua”. Ou seja, segundo a autora, 
o português brasileiro é uma língua que apresenta uma gramática 
completamente diferente em suas modalidades. Isso acontece porque 
enquanto a fala, adquirida pelo aluno naturalmente em seu âmbito 
sociocultural, ilustra os usos gramaticais e estruturais cotidianos deste 
falante, a escrita, modalidade ensinada na escola, é configurada como 
uma língua dotada de características gramaticais não dominadas pelos 
alunos, já que é mais conservadora em relação ao padrão e recupera um 
conhecimento gramatical de falantes de épocas passadas ao português 
brasileiro contemporâneo.

Reportemo-nos à atividade proposta aos alunos do sexto período 
do Instituto Federal do Rio de Janeiro (doravante IFRJ), campus Duque 
de Caxias, que fez parte de um projeto interdisciplinar entre história e 
Língua Portuguesa, cujo principal objetivo era levar os alunos a refletir 
sobre o poder de padronização e manipulação do discurso da mídia 
brasileira em relação à política, economia e cultura brasileiras desde o 
início da implementação da mídia televisa, que tem como intuito alcançar 
as massas. Vale mencionar ainda que a atividade foi pensada para esse 
grupo de alunos tendo em vista que se encontram no processo final 
de letramento e, por conseguinte, fazem pleno uso tanto da gramática 
internalizada como da gramática tradicional ensinada na escola.

Após aulas, palestras com especialistas e apresentação de 
documentários, acreditamos que os alunos já tinham, ao menos, 
iniciado a construção de suas opiniões e reflexões acerca do tema e que, 
portanto, seria mais fácil produzir textos sobre a temática amplamente 
discutida. Além disso, a atividade foi aplicada paulatinamente: a primeira 
foi a atividade referente à produção de um curta metragem (cf. anexo, 
atividade 3), já que, para essa realização, era necessário que o grupo 
interagisse entre si, a fim de entrar em um acordo sobre como produziriam 
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seu curta metragem e seu roteiro sobre esse curta. Vale ressaltar que 
esses gêneros foram abordados em sala e os alunos tiveram auxílio dos 
professores em relação às possíveis dúvidas que foram surgindo durante 
a produção. As outras atividades foram realizadas posteriormente, em um 
dia previamente agendado (cf. anexo, atividade 1 e 2).

Os gêneros selecionados na atividade proposta foram pensados com 
o intuito de abordar mais de uma tipologia e gênero textual inseridos em 
finalidades comunicativas diversas. Vale mencionar que, neste estudo, 
adotamos a conceituação de Marcuschi (2008) para tipo textual:

Tipo textual designa uma espécie de construção teórica 
{em geral uma sequência subjacente aos textos} definida 
pela natureza linguística de sua composição {aspectos 
lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas, 
estilo}. O tipo caracteriza-se muito mais como sequências 
linguísticas (sequências retóricas) do que como textos 
materializados; a rigor, são modos textuais. Em geral, 
os tipos textuais abrangem cerca de meia dúzia de 
categorias conhecidas como: narração, argumentação, 
exposição, descrição e injunção. O conjunto de categorias 
para designar tipos textuais é limitado e sem tendência a 
aumentar. Quando predomina um modo num dado texto 
concreto, dizemos que esse é um texto argumentativo 
[...] (MARCUSChI, 2008, p. 154)

Além da conceituação de Marcuschi sobre gêneros textuais, a saber:

Gênero textual refere os textos materializados em 
situações comunicativas recorrentes. Os gêneros textuais 
são textos que encontram 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. Em contraposição aos tipos, os gêneros são 
entidades empíricas em situações comunicativas e se 
expressam em designações diversas, constituindo em 
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princípio listagens abertas. Alguns exemplos de gêneros 
textuais seriam: telefonema, sermão, [...]. Como tal, os 
gêneros são formas textuais escritas ou orais bastante 
estáveis, histórica e socialmente situadas. (MARCUSChI, 
2008, p. 155)

Dessa forma, para elaborar as atividades, selecionamos os gêneros 
que variavam quanto ao grau de monitoramento e, consequentemente, 
de formalidade, além de possibilitarem aos alunos o uso da criatividade, 
permitindo que refletissem sobre as informações estudadas sobre a 
temática. Sendo assim, selecionamos a campanha publicitária, porque 
esta é um gênero textual composto, predominantemente, por sequências 
textuais argumentativas, além de possuir uma estrutura textual 
aparentemente simples e objetiva no slogan, porém que possibilita a 
expansão da criatividade dos alunos. Trata-se ainda de gênero semiformal. 
Já o roteiro de curta metragem, foi selecionado por ser um gênero textual 
complexo, isto é, composto por sequências textuais variadas, como 
narrativa, descritiva, expositiva e argumentativa. Ademais, o roteiro e a 
campanha publicitária constituem gêneros menos formais se comparados 
ao artigo de opinião. Além do mais, o roteiro pode ser considerado um 
gênero misto, produzido na modalidade escrita para ser encenado, isto 
é, reproduzido oralmente. Em contrapartida, o gênero artigo de opinião 
foi selecionado por ser um texto composto, predominantemente, pela 
sequência textual argumentativa, podendo apresentar outras sequências 
a depender do recurso e do raciocínio lógico utilizado pelo autor. O 
diferencial do gênero artigo de opinião é, principalmente, o grau de 
informação que o aluno pode utilizar, aspecto interessante tendo em vista 
a ampla discussão sobre a temática requerida. Esse gênero, em relação aos 
outros, é o mais monitorado e o que detém maior grau de formalidade.

Em relação ao número de textos, foram recolhidos 4 roteiros, 15 
campanhas publicitárias e 15 artigos de opinião. Os números díspares 
dos roteiros em relação aos outros dois gêneros textuais, se justifica pelo 
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fato de, conforme já mencionado, o trabalho de produção dos roteiros 
ter sido feito em grupo, em que era exigido número mínimo de 5 laudas 
por grupo. Nesses trinta e quatro textos produzidos, foram encontrados 
11 dados introduzidos pelo conector onde, conforme apresentado no 
quadro1 a seguir.

Gênero textual
Número de textos 

recolhidos
Número de dados 

encontrados

Campanha publicitária 15 2

Roteiro curta metragem 4 4

Artigo de opinião 15 5

Quadro 1: Distribuição de dados nos gêneros textuais analisados

5. Análise dos dados

Os dados analisados provêm de três corpora: (i) uma campanha 
publicitária; (ii) um roteiro de curta metragem e (iii) um artigo de opinião. 
A escolha desses corpora se deu pela necessidade de analisar o conector 
onde em gêneros textuais mais ou menos formais, a fim de comprovar que 
esses usos não parecem ser estigmatizados na língua escrita. Para isso, 
foram recolhidos textos de alunos de ensino médio, alunos no estágio final 
do seu processo de letramento, em que 11 dados desse conector, de uso 
padrão e não padrão, isto é, usos contemplados pela tradição gramatical e 
usos não contemplados por essa tradição, foram recolhidos nesses corpora. 
A análise dos dados se dará de duas formas: no primeiro momento, faremos 
uma breve revisão do tratamento funcionalista para esses dados, já que, 
em nossas análises, não utilizaremos a nomenclatura tradicional e, num 
segundo momento, trataremos de analisar os dados propriamente.

5.1. A proposta de análise funcionalista

Conforme já mencionado, em nossas análises não faremos uso das 
nomenclaturas tradicionais, por entender que os rótulos tradicionais 
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levam em conta, na maioria das vezes, aspectos formais e estruturais 
da língua, não contemplando, de fato, os aspectos discursivos e 
textuais. Assim, adotaremos, então, alguns aspectos e a nomenclatura 
específica da teoria funcionalista. Pensando assim, chamaremos de 
cláusula aquilo que a tradição gramatical chamaria de oração, embora 
no funcionalismo a noção de cláusula não seja, necessariamente, um 
sinônimo de oração. Para o funcionalismo, a noção de cláusula envolve 
aspectos não só gramaticais, como propõe o termo tradicional, mas 
também aspectos discursivos e textuais. Decat (2011) chama atenção 
para a importância de reconhecer a capacidade que uma cláusula tem 
de se combinar com as outras. A autora afirma ainda que reconhecer 
essa possibilidade de combinação de cláusulas importaria mais 
do que simplesmente classificá-las, o que normalmente se faz, no 
âmbito tradicional. Pensando assim, é que adotaremos a classificação, 
conforme demonstra o quadro 2 a seguir:

GT Funcionalismo

Substantivas Completivas

Adjetivas Relativas 

Adverbiais hipotáticas

Quadro 2: A proposta funcionalista em comparação com a proposta tradicional

De acordo com a proposta funcionalista, chamaremos, então, de 
cláusula o que, tradicionalmente, seria chamado de oração. Ainda que a 
proposta funcionalista não associe a noção de cláusula à noção de oração, 
em nossos dados analisados, essa associação se faz verdadeira. Seguindo 
essa linha de pensamento, adotaremos as seguintes nomenclaturas (i) 
cláusulas completivas/encaixadas; (ii) cláusulas relativas e (iii) cláusulas 
hipotáticas, para designar, respectivamente, o que tradicionalmente seria 
chamado de orações substantivas, orações adjetivas e orações adverbiais, 
respectivamente (cf. quadro 2).
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5.2. Os dados analisados

O conector onde tem sido interpretado de forma multifuncional pelo 
falante da língua, isto é, onde tem funcionado, em situações de interação, 
como um conector universal, a semelhança do conector que. Essa 
multifuncionalidade do conector não parece ser avaliada pelos usuários 
da língua de forma negativa. Pelo contrário, o estigma acerca dos usos 
de onde parece não mais ocorrer. Prova disso está em nossas análises, 
embora se saiba que a análise feita neste trabalho não contemple os 
falantes cultos e, por isso, toda conclusão acerca dos usos de onde e seus 
estigmas precise ser relativizada.

No entanto, dos 11 dados por nós analisados, em apenas 2 deles 
(conforme atestam os dados a seguir) foi encontrado o que, neste 
estudo, chamaremos de uso padrão, isto é, funcionamento como 
pronome relativo, cujo antecedente nominal é estritamente locativo. 
Destaca-se aqui o termo “estritamente”, por entendermos que se, 
além do valor locativo, puderem existir outros valores semânticos num 
mesmo dado, não mais o chamaremos de uso padrão (cf. Princípio da 
persistência, hOPPER, 1991).

(1) “Diante da diversidade de meios em que a informação 
é propagada, nós convidamos você a abrir seus horizontes 
e olhar todos os parâmetros da informação. Um lugar 
onde você recebe todos os pontos de vista da história e 
sua opinião não é manipulada. Não se limite a uma única 
história, busque a informação completa! Aqui, você a 
encontra!” (Campanha publicitária)

(2) “Repórter: estamos aqui em Duque de Caxias, na região 
de Sarapuí, perto da estação de trem de Gramacho aonde 
se encontra a IFRJ, um dos institutos mais importantes de 
profissionalização técnica, ensino médio e licenciatura e 
estamos abordando um tema curioso para essa escola: 
problemas!” (Roteiro)
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De acordo com os dados anteriores, conseguimos compreender 
melhor o que chamaremos de uso padrão e, consequentemente, de uso 
não padrão. O legítimo uso padrão, isto é, aquele que é tradicionalmente 
reconhecido, estaria por conta do dado (1), já que se trata do conector 
onde funcionando como um pronome relativo, cujo antecedente nominal 
[Lugar] apresenta, certamente, valor semântico locativo. No dado de 
número (2), embora também seja um pronome relativo, cujo antecedente 
[Duque de Caxias] seja locativo, a tradição gramatical chamaria atenção 
para o emprego, segundo ela, equivocado de aonde no lugar de onde.

Entendido o que, para nós, seriam os usos padrão, podemos, a partir 
de agora, analisar os usos não padrão, que serão, assim, chamados por nós, 
aqueles que apresentarem outros valores semânticos, além do tradicional 
locativo, bem como os funcionamentos como conjunção integrante e 
como conjunção subordinativa, para usar os rótulos tradicionais.

(i) Articulador de cláusulas completivas

O conector onde pode funcionar como um articulador de cláusulas 
completivas, isto é, estabelecendo maior nível de encaixamento sintático 
entre as cláusulas, conforme atestam os dados a seguir: 

(3) A mídia só passa o que a favorece, e nem sempre é 
a melhor informação para a sociedade. Pesquisar mais 
sobre as informações em diversos meios (TV, rádio, 
internet, etc.) para saber até onde podemos acreditar. 
(campanha publicitária)

(4) Repórter: Bom, estamos ao vivo querendo saber o real 
motivo deste protesto, porque já procuramos a fundo 
e quase ninguém está entendendo até aonde vocês 
querem chegar com o protesto. (roteiro)

Em (3) e (4), exemplifica-se o uso de onde como um articulador de 
cláusulas encaixadas, orações substantivas da tradição, ou seja, as cláusulas 
iniciadas por esse conector apresentam um maior vínculo sintático com 
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o sintagma verbal (para saber e está entendendo, respectivamente) da 
cláusula núcleo. Em (4), no entanto, destaca-se outra possibilidade de 
análise, o que nos permitiria chamá-lo de um dado híbrido, por apresentar 
a análise já comentada – articulador de cláusulas completivas – e, também, 
como um articulador de cláusulas hipotáticas, já que permite a inversão de 
ordem, em que a cláusula [até aonde vocês querem chegar com o protesto] 
pode vir anteposta à cláusula núcleo [quase ninguém está entendendo]. A 
mobilidade, além da ausência de um antecedente nominal e do conteúdo 
circunstancial, é um dos critérios utilizados para se reconhecer um 
articulador de cláusulas hipotáticas.

Em relação, ainda, ao uso como articulador de cláusulas completivas, 
o fato de alguns autores de gramáticas normativas, a saber Bechara (2009), 
admitirem a existência de orações substantivas introduzidas por pronomes 
ou advérbios interrogativos, quando estiverem na forma de uma oração 
interrogativa indireta, não inviabiliza nossa análise. Muito pelo contrário, a 
reforça, porque, os gramáticos que assim o fazem, percebem exatamente 
o mesmo que percebemos, isto é, o onde funcionando como se fosse uma 
conjunção integrante. Não podemos nos esquecer, também, de que tal 
abordagem não é consensual entre eles, o que nos ajuda a defender que 
não é, portanto, o uso padrão.

(ii) Articulador de cláusulas hipotáticas

O conectivo onde pode apresentar também seu funcionamento 
como um articulador de cláusulas hipotáticas, isto é, cláusulas também 
chamadas de circunstanciais, por apresentarem conteúdo semântico de 
lugar, conforme atesta o dado de número (4), já que nenhum outro dado, 
funcionando como um articulador de cláusulas hipotáticas, foi encontrado 
em nossas análises.

O uso do onde como um articulador de cláusulas hipotáticas é 
tradicionalmente descrito como subordinadas adverbiais, isto é, o vínculo 
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sintático entre as cláusulas, nesse contexto, é menor, já que a tradicional 
adverbial não é constituinte de um item lexical, como a adjetiva restritiva 
(encaixada ao sintagma nominal) e a substantiva (encaixada ao sintagma 
verbal), possibilitando, por exemplo, a maior mobilidade da hipotática, o 
que pode se confirmar no dado (4), já que a cláusula hipotática pode vir 
anteposta à cláusula núcleo, conforme já se comentou.

(iii) Articulador de cláusulas relativas (com leitura circunstancial) 

Conforme já dissemos, o conector onde é descrito tradicionalmente 
como um pronome relativo, portanto, um articulador de cláusulas relativas, 
desde que esteja antecedido de um sintagma nominal que indique a noção 
de lugar, conforme atestam os dados (1) e (2). No entanto, outros valores 
semânticos podem ser veiculados por onde, confirmando a tese de que as 
cláusulas relativas também podem apresentar leituras hipotáticas.

(5) “Ao assistir novelas da Rede Globo de televisão onde 
diversos personagens mencionados como “mocinhos” 
agem de forma inescrupulosa, ou então quando uma 
cena de estupro é retratada como culpa da vítima e que 
no dia seguinte tudo estará bem.” (Texto de opinião)

(6) “Essa manipulação está associada aos interesses de 
uma minoria, os grandes empresários, políticos liberais, 
onde a manipulação tende a favor deles.” (texto de 
opinião)

(7) “Um exemplo disso (de manipulação) é o debate que 
ocorreu entre Lula e Collor, nas eleições de 1989, onde o 
próprio diretor da Globo, o Boni, assumiu que o debate 
exibido no jornal foi manipulado.” (texto de opinião)

A partir da análise desses dados, compreendemos que, no que se 
refere ao seu funcionamento como articulador de cláusula relativa, onde 
parece apresentar algumas possibilidades de leitura além da locativa. 
Resgatando aqui a proposta de hopper (1991), podemos afirmar que 
há, nesse caso, indícios do princípio da persistência, pelo qual se prevê 
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a manutenção de alguns traços semânticos da forma-fonte na forma 
gramaticalizada. Isso porque é possível que, em um processo de mudança, 
o conteúdo de lugar, no caso do item em análise, se mantenha, ainda que 
haja outros valores semânticos coexistindo na mesma estrutura. Além 
disso, é possível encontrarmos também contextos híbridos, já que, em 
algumas análises, onde parece funcionar como um pronome relativo, cujo 
conteúdo semântico seria de valor nocional ou, ainda, de outros valores 
semânticos (neste caso, adota-se o recurso da paráfrase, isto é, substituiu-
se o onde por outro conectivo prototípico do conteúdo semântico a ser 
analisado). No exemplo (5), encontramos o funcionamento como pronome 
relativo, mas, nesse caso, com o que chamamos de valor nocional, isto 
é, valor em que o falante alarga/expande o conteúdo de lugar. Em (6’), é 
possível reconhecermos o conteúdo semântico causal, o que fica ainda 
mais evidente por meio da paráfrase, ou seja, da substituição do onde pelo 
conectivo prototípico de causa. Vejamos:

(6’) “Essa manipulação está associada aos interesses de 
uma minoria, os grandes empresários, políticos liberais, 
já que/porque a manipulação tende a favor deles.” 
(paráfrase do exemplo 6)

No exemplo (7), encontramos onde funcionando como pronome 
relativo, cujo conteúdo semântico, nesse dado, poderia ser híbrido, 
por apresentar o valor temporal, isto é, nesse caso, onde poderia estar 
retomando o debate entre os políticos no ano de 1989. Como também 
é possível analisarmos, de acordo com o valor causal, já que o debate no 
ano em questão poderia ser um argumento para justificar o exemplo de 
manipulação pela mídia. Essa segunda análise, nos parece mais evidente. 
Por meio do recurso estrutural da paráfrase, as noções de tempo e de 
causa parecem ainda mais evidentes. Vejamos:

(7’) “Um exemplo disso (de manipulação) é o debate 
que ocorreu entre Lula e Collor, nas eleições de 1989, 
quando o próprio diretor da Globo, o Boni, assumiu que 
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o debate exibido no jornal foi manipulado.” (paráfrase 
do exemplo 7)

(7’’) “Um exemplo disso (de manipulação) é o debate que 
ocorreu entre Lula e Collor, nas eleições de 1989, já que/
porque o próprio diretor da Globo, o Boni, assumiu que 
o debate exibido no jornal foi manipulado.” (paráfrase do 
exemplo 7)

Com base, então, no exposto, podemos considerar, de fato, que 
o usuário da língua tem apresentado usos de onde em contextos mais 
diversos que aqueles apresentados pela tradição gramatical. Além do 
mais, dos 11 dados analisados, como já mencionado, somente 2 eram 
de uso padrão, sendo os 9 restantes, de uso não padrão. Desses 9 dados 
de usos não padrão, 1 deles era, prototipicamente, de um articulador de 
cláusula completiva/encaixada, veiculado pela campanha publicitária; 1 
dado era híbrido, podendo ser analisado como um articulador de cláusula 
completiva e/ou hipotática, veiculado pelo roteiro de curta metragem e, por 
fim, 7 dados foram analisados como articuladores de cláusulas relativas, 
com leituras circunstanciais, sendo 3 deles de valor nocional, 3 de valor 
causal e 1 híbrido, podendo ser analisado como valor temporal e/ou causal, 
veiculados pelos artigos de opinião. Através desses dados, já que a maioria 
dos dados não padrão foram veiculados pelos textos argumentativos, 
tidos como os de maior nível de formalidade, compreendemos que, de 
fato, os usos de onde interpretados pelos falantes não parecem ser mais 
característicos de uma linguagem informal.

Destacamos ainda que nenhum dado de desgarramento foi encontrado 
em nossas análises, não sendo este, portanto, um assunto abordado por 
nós neste estudo, além do breve comentário na apresentação do tema. 
Ademais, vale apontar que a inexatidão da contagem dos dados na 
tabela, 12 dados ao invés de 11, se justifica pela presença do dado híbrido 
podendo ser analisado como um articulador de cláusula completiva ou um 
articulador de cláusula hipotática.
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Dados de ONDE
Padrão Não Padrão

2 Completivas
2

hipotáticas
1

Relativas
7

Total: 12
Quadro 3: Distribuição dos usos de ONDE

6. Considerações finais

A análise proposta, neste trabalho, a partir da perspectiva funcionalista 
e da perspectiva dos gêneros textuais, demonstra que os usos de onde 
encontrados em textos escolares parece ter atestado a multifuncionalidade 
do item, comprovada em outros trabalhos. Essa comprovação aponta 
que os usos do conector independem do gênero textual e do nível de 
formalidade, indicando que esses funcionamentos parecem não poder 
mais ser interpretados como estruturas estigmatizadas.

A seleção de informantes, alunos de ensino médio, foi essencial para 
verificar que falantes em fase final do processo de letramento também 
empregam o conector onde de forma multifuncional, nos permitindo 
compreender, assim, que o uso desse item não está atrelado ao não 
domínio da gramática tradicional ensinada na escola.

Vale ressaltar, ainda, que os gêneros selecionados variavam quanto ao 
grau de formalidade/monitoramento. Apesar disso, foi possível verificar 
que o conector em estudo foi utilizado nos três gêneros selecionados: 
curta metragem, artigo de opinião e campanha publicitária.

Outro dado importante verificado neste estudo se relaciona aos 
contextos em que o conector onde foi utilizado. Dos 11 dados encontrados 
no corpus, 9 configuraram um uso não padrão (não prescrito pela gramática 
tradicional) e dois representavam o uso padrão (prescritos pela tradição).

Desse modo, confirmamos a hipótese de que o uso de onde independe 
do grau de letramento, da influência da gramática tradicional, isto é, 
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mostra que a gramática possui regras não descritas pela tradição. Ademais, 
confirmamos que o uso desse conector não é associado a gêneros mais ou 
menos monitorados, ao contrário acreditamos que onde é um conector 
multifuncional e, por isso, é utilizado por falantes em diferentes gêneros 
e contextos.
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MORFOSSINTAXE E NARRATIVA POLICIAL: UM BEM-SUCEDIDO 
CASO DE EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

André Luís Mourão de Uzêda (CAp-UFRJ)

Gabriela Nunes Novello (UFRJ/Seeduc-RJ)

Para Ana Crélia Dias, com admiração e carinho.

Parte I – Da introdução ao caso

No clássico ensaio de Tzvetan Todorov “Tipologia do romance policial”, 
o crítico literário faz uma importante análise sobre a estrutura fechada dos 
gêneros de literatura de massa. Diferentemente da “grande literatura”, 
que vive a dicotomia dialética entre transgredir com os gêneros vigentes e 
fundar um novo gênero, a obra-prima da literatura de massa – na qual se 
enquadra perfeitamente o caso da literatura policial – é justamente aquela 
que melhor se adéqua e se insere na estrutura tipológica “ideal”. Com 
tal reflexão, Todorov inicia suas considerações sobre o gênero tomando 
como premissa a lógica de que, por princípio, “o romance policial tem suas 
normas” (TODOROV, 2008, p. 95).

A consideração nos serve perfeitamente para estabelecer um 
paralelo com o caso que aqui apresentamos: não só o romance 
policial tem suas normas, como a estrutura interna da língua também. 
Partindo desse pressuposto, e tendo Narrativa Policial e Introdução 
à Morfossintaxe como os componentes curriculares do programa de 
Língua Portuguesa do 7o ano do EF, o “caso” que apresentamos a seguir 
é uma positiva experiência pedagógica com o ensino de língua aliado 
ao ensino de literatura no Colégio de Aplicação da UFRJ em diálogo com 
a formação docente inicial. Ao propormos o diálogo, somos guiados 
pelas discussões teóricas de Ligia Chiappini (2011) para pensarmos 
em novas práticas e estratégias pedagógicas no ensino de Língua e 
Literatura que não as tome como disciplinas estanques e dissociadas, 
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mas como componentes que se imbricam e se entrelaçam visando ao 
desenvolvimento de habilidades e competências comuns.

Durante o segundo trimestre de 2013 foram pensadas estratégias 
pedagógicas com a narrativa policial que servissem de suporte para 
o desenvolvimento de um projeto curricular para o ensino de língua, 
literatura e produção textual. Tal projeto considerava as especificidades 
da faixa etária do seriado, de modo que o ensino se desse de forma 
lúdica, dinâmica e desafiadora, afastando-se da abordagem metodológica 
tradicional de assimilação e fixação de conceitos. Nosso principal objetivo 
consiste, portanto, em despertar o mútuo interesse na leitura do texto 
literário, pautados na teoria crítica da estética da recepção, e na reflexão 
crítica sobre a própria linguagem a partir dos pressupostos da linguística 
textual e da linguística aplicada ao uso.

Outro objetivo importante do trabalho consiste no espaço que é 
dado ao desenvolvimento da formação inicial de professores. Sendo o 
CAp-UFRJ um colégio de formação de professores e marcado por seu 
caráter de experimentação, o trabalho foi desenvolvido por licenciandas 
alocadas nas turmas do seriado sob a supervisão do professor regente. 
Sabemos que os currículos de Letras hoje dão muito espaço à formação 
de pesquisadores e críticos, mas é preciso pensar qual o espaço dado à 
formação de professores que reflitam sobre como aplicar o que há de mais 
inovador nos estudos linguísticos e literários em sua prática docente no 
Ensino Básico. Na prática, a experiência com o “Jogo de detetive” propiciou 
a essas estudantes o desafio de articularem os conteúdos curriculares do 
seriado às abordagens teóricas e às pesquisas mais recentes nas áreas da 
linguística e da literatura.

Passados três anos da consolidação do projeto, iniciado em 2013 
e aprimorado ao longo dos anos seguintes, professor regente e ex-
licencianda, hoje professora da rede pública estadual de ensino do Rio de 
Janeiro, apresentam os resultados da pesquisa didática empreendida com 
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as turmas de sétimo ano. Ao longo do texto, apresentam-se a problemática 
teórica, as hipóteses de trabalho, a resposta das aplicações com a turma 
e os produtos alcançados. Por fim, trazemos para o debate os desafios 
encontrados pelos professores na aplicação efetiva de um trabalho sólido 
e consistente entre língua e literatura na prática docente, em especial 
considerando-se a realidade do ensino público nacional.

Parte II – Da investigação

Ligia Chiappini (2011), no ensaio “Gramática e literatura, desafios 
e esperanças”, discorre sobre muitas de suas inquietações com relação 
à abordagem dada ao texto literário e à linguagem nas aulas de Língua 
Portuguesa no ensino básico. Suas provocações questionam a abordagem 
dada nas aulas de língua e literatura, especificamente no ensino médio, 
em que a divisão entre Língua Portuguesa e Literatura, compreendidas 
como disciplinas estanques (muitas vezes lecionadas por professores 
distintos), segrega enquanto campos do saber isolados da indissociável 
relação que existe entre texto, linguagem, enunciação e estética – esta 
última em especial no caso do texto literário – quando estes são, na 
realidade, aspectos complementares. Mais do que isso: se a linguagem 
é a materialidade do texto, este, enquanto lugar de concretização da 
enunciação, é o campo de desenvolvimento da língua. Estamos falando 
de uma via de mão dupla; logo, essa separação é uma abstração. Nesse 
debate, a autora traz como questão essencial se 

[...] haveria outra maneira de ensinar língua e literatura 
de modo a dinamizar e relacionar organicamente as 
duas. E, havendo possibilidade de transformar o ensino 
de comunicação e expressão, o que isso mudaria? O que 
ganhariam os alunos, os professores, a escola ou a sociedade 
com essa mudança? Os alunos aprenderiam mais ou melhor 
a língua e literatura? (ChIAPPINI, 2011, p. 18).

é necessário ponderar, nesse cenário, alguns limitadores que 
dificultam um trabalho articulado entre as duas grandes áreas, entre os 
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quais citamos os componentes curriculares no ensino médio de Língua 
e Literatura (sobretudo, neste último caso, com relação à historiografia 
literária), a divisão em disciplinas dissociadas, os poucos tempos de aula 
semanais, os diferentes professores para cada uma das disciplinas, como 
ocorre em muitos casos, entre diversos outros aspectos. Além disso, a 
pressão dos exames vestibulares de ingresso às universidades, bem como 
o foco na produção textual de caráter dissertativo-argumentativo, não 
contribuem para o desenvolvimento de um trabalho diferenciado no 
último segmento do Ensino Básico. 

O mesmo não ocorre, contudo, na realidade do segundo segmento 
do ensino fundamental, em que língua, literatura e produção textual são 
trabalhadas em uma mesma disciplina, Língua Portuguesa, com carga 
horária comumente mais generosa (em média cinco tempos semanais). 
Além disso, a atuação com a faixa etária dos seriados incentiva o 
desenvolvimento de projetos pedagógicos inovadores, em que se abre 
espaço para o trabalho lúdico da aprendizagem, nos termos em que 
Johan huizinga (2014) propõe. Para o teórico, o desenvolvimento da 
aprendizagem pela via do lúdico, enquanto uma habilidade intrínseca 
à condição humana, promove uma experiência real com o saber e o 
conhecimento. Assim, inquietados pela provocação de Chiappini e 
ancorados teoricamente pelos pressupostos de huizinga, apostamos em 
uma efetiva articulação entre língua e literatura pela via do aprendizado 
lúdico aplicado às práticas pedagógicas com as turmas de 7o ano.

é muito comum, no trabalho desenvolvido na disciplina de Língua 
Portuguesa no ensino fundamental, a articulação dos conteúdos 
curriculares pela via temática, geralmente em diálogo com a escolha do 
livro paradidático e dos gêneros textuais elegidos para serem estudados 
em cada bimestre/trimestre. Essa é a proposta elaborada em muitos 
livros didáticos e apostilas padronizadas para a rede pública de ensino. 
Na teoria, esse é um trabalho valorizado e defendido por teóricos da 



sumário

120Materiais didáticos, gêneros textuais e experiências didáticas no ensino de língua portuguesa  |

linguística textual, com o qual concordamos e defendemos. há que se 
ressaltar, contudo, que em muitos casos a teoria não é efetivada na 
prática cotidiana, correndo-se o risco de cairmos no perigo apontado 
por Santos, Riche e Teixeira (2012) de se recorrer ao texto como mero 
pretexto, de modo que o ensino gramatical e linguístico não passe de 
análises morfológicas, sintáticas e semânticas de exemplos transcritos 
do texto em questão.

Em nosso entendimento, a articulação entre língua, literatura e 
produção visa a uma melhor apropriação das habilidades e competências 
na formação do sujeito linguístico e do leitor literário. Desse modo, 
acreditamos que o ensino de língua deva garantir aos sujeitos em 
formação a potencialidade de seus conhecimentos linguísticos almejando 
a sua qualidade de vida (TRAVAGLIA, 2011) e que o ensino de literatura 
promova a reflexão crítica e emancipatória da realidade dos sujeitos em 
formação (TODOROV, 2010) – o que não se verifica implementado em 
um projeto pedagógico focado na assimilação e reprodução de conceitos 
(sobretudo os prescritos pela Norma Gramatical Brasileira), como ainda 
é muito valorizado em manuais didáticos distribuídos para as escolas 
públicas (fazendo mais uma vez do texto um mero pretexto).

Ancorados na relação de via de mão dupla explicitada anteriormente, 
propomos como estratégia didático-metodológica que o texto literário 
e o tema gerador trabalhado lancem chaves de leitura, por meio de um 
jogo metafórico, que promovam a construção dos conceitos e conteúdos 
curriculares selecionados para cada ano letivo. Em nosso caso, levantamos 
as possíveis chaves de leitura dentro da temática do detetive e do universo 
artístico-literário de Arthur Conan Doyle – mistério, investigação, crime, 
vítima, detetive, método da dedução e da observação, entre outros 
possíveis associados ao campo semântico da narrativa policial – para 
introduzir o estudo da morfossintaxe do português brasileiro à luz da 
descrição e do uso, o que passamos a desenvolver a seguir.
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Parte III – Das pistas

A ideia de desenvolver uma metodologia diferenciada para o 
ensino de língua atrelado ao ensino de gramática surgiu a partir das 
trocas e debates que travamos nas reuniões de orientação de estágio 
supervisionado com as licenciandas alocadas nas turmas de sétimo ano 
em 2013. Em nossos debates, as estudantes de licenciatura em Letras 
colocavam como questão a dificuldade de trazer para a realidade 
do ensino básico o ensino de língua portuguesa à luz das correntes 
linguísticas que questionavam a norma prescrita pelas gramáticas 
tradicionais sem se aterem ao uso e à descrição. Somado a esse desejo, 
rever a metodologia de ensino de gramática fazia-se necessário uma vez 
que o rendimento no primeiro trimestre daquele ano fora baixo entre 
muitos estudantes, que apresentaram dificuldade de aprendizagem 
com os conteúdos gramaticais abordados dentro de uma perspectiva 
mais convencional. Assim, apostávamos que o desenvolvimento de uma 
prática pedagógica do ensino de língua pelo viés da descrição e do uso do 
português brasileiro contribuísse para um melhor aproveitamento dos 
conteúdos curriculares de morfossintaxe, sem recorrer à metodologia 
da “decoreba” e que contribuísse para uma compreensão de fato do 
fenômeno linguístico.

Para tanto, era preciso adequar e modalizar a abordagem linguística, 
por vezes complexa e interpretada à luz de diferentes correntes teóricas 
na academia, à faixa etária do seriado (média entre 12 a 13 anos de idade), 
o que se dá pela implementação do chamado “Jogo de detetive”. Tal jogo 
desdobra-se em duas facetas: a primeira consiste em um jogo metafórico, 
em que se estabelece relação entre o universo da literatura policial e os 
conceitos linguísticos; a segunda consiste na prática de um jogo em si, com 
um desafio a ser solucionado/conquistado e participantes que disputam a 
conquista (Cf. hUIZINGA, 2014). A partir de tal proposta, colocamos nossos 
estudantes na posição de alunos-detetives responsáveis por investigar os 
mistérios da linguagem.
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O jogo metafórico promove a apropriação de conceitos da literatura 
policial, ilustrados pelas reflexões críticas de Todorov (2008) para o ensino 
de sintaxe à luz da descrição e do uso, conforme Duarte (2007): um “crime” 
compreende o caráter predicador da ação verbal e atua sobre agentes 
internos (vítimas), no caso dos verbos transitivos diretos, e externos 
(criminosos) nos casos de orações com sujeito. A partir da nova “roupagem” 
dada, conceitos como os de “sujeito”, “predicado”, “complemento verbal”, 
“objetos” entre outras funções sintáticas prescritas na NGB passavam a 
ser ressignificados pelos/as estudantes à luz do trabalho realizado com 
o texto literário, facilitando a sua compreensão, conforme exemplifica o 
quadro abaixo:

Quadro 1 – caráter predicador da ação verbal à luz do jogo metafórico

O ASSASSINO  ATACOU UM TRANSEUNTE 
(Um criminoso) (Um crime) (Uma vítima) 

↓ ↓ ↓
Argumento externo Predicador verbal Argumento interno

↓ ↓ ↓
Sujeito Verbo Complemento verbal

é importante salientar que a análise morfossintática de orações 
sempre se dá a partir do trabalho com o texto, o qual não é apropriado como 
mero pretexto. Em 2013 adotamos a coletânea de textos policiais Histórias 
de detetive, da coleção Para Gostar de Ler, volume 12 (1998). Fizemos a 
leitura oral de alguns textos em sala, interpretados pela turma com a 
mediação do professor e das licenciandas da turma, sempre atentando às 
características do gênero conforme os pressupostos teóricos de Todorov 
(2008). Com base nos textos da coletânea, acrescidos por outros trazidos 
pelo professor, evidenciaram-se alguns aspectos textuais e linguísticos, 
dentro do conteúdo programático da morfossintaxe, contribuindo para 
uma interpretação textual mais aprofundada – momento em que se 
recorria ao jogo metafórico para realizar a análise linguística à luz da 
descrição e do uso. 
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Exemplo de aplicação pode ser verificado em nossa proposta de aula sobre 
a indeterminação do sujeito com o uso da terceira pessoa do plural, para a qual 
trabalhamos com a leitura e interpretação do samba-canção “O assassinato 
do camarão”. Compreender os efeitos de sentido dados pelos trocadilhos 
presentes na canção passa necessariamente pelo entendimento do fenômeno 
da indeterminação do sujeito – “assassinaram”, mas não se sabe quem foi. Para 
tanto, seguimos a explicação dada por Duarte (2007) para a classificação do 
argumento externo (sujeito) com base na análise de três dados: a verificação da 
presença de um sujeito referente, expresso e identificável.

Tragédia no fundo do mar (assassinato do camarão)
Assassinaram o camarão
Assim começou a tragédia no fundo do mar
O caranguejo levou preso o tubarão
Siri sequestrou a sardinha
Tentando fazer confessar
O guaiamu que não se apavora
Disse: – eu que vou investigar
Vou dar um pau nas piranhas lá fora
Vocês vão ver, 
elas vão ter que entregar
Vou dar um pau nas piranhas lá fora
Vocês vão ver, 
elas vão ter que entregar
Logo ao saber da notícia 
a tainha tratou de se mandar
Até o peixe espada 
também foi se entocar
Malandro foi o peixe galo
Bateu asas e voou
Até hoje eu não sei como a briga terminou.
(ZERé; IBRAIM, 1969)
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Quadro 2 – classificação dos tipos de sujeito à luz do jogo metafórico

Referente Expresso Identificável Tipo de sujeito

“O caranguejo levou 
preso o tubarão” 

Simples

“Vou dar um pau nas 
piranhas” 

Desinencial

“Assassinaram o 
camarão”

Indeterminado

há uma semana o 
camarão sumiu 

Não há sujeito

Em seguida, aplicamos a conceituação à luz do jogo metafórico, 
conforme explicitado abaixo:

• Sujeito simples: o criminoso que “se entrega” ao detetive;

• Sujeito composto: o criminoso e seu comparsa (dois núcleos) 
exercem juntos a ação do crime (mas também se entregam ao detetive);

• Sujeito desinencial: o criminoso foge da cena do crime, mas deixa 
uma pista (a desinência verbal);

• Sujeito indeterminado: o crime perfeito – o criminoso foge da cena 
do crime, deixa uma pista (a desinência), mas não é possível identificá-lo.

Seguindo a lógica do quadro expressa pela autora, uma vez que não se 
encontra qualquer referente, que não está expresso nem é identificado na 
oração, o aluno-detetive deduz que não está diante de um crime, mas de 
um “acidente” – não há um criminoso (sujeito) responsável por exercer a 
ação criminosa (o verbo). Com isso, incorporamos ao jogo a aplicação das 
técnicas da investigação, como o método da dedução e da observação, 
por exemplo.

Explicada a primeira faceta do jogo – o trabalho com a conceituação 
metafórica à luz do universo da narrativa policial –, passamos à descrição 
da segunda faceta: a que consiste no jogo em si. Diferentes enigmas/
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mistérios foram apresentados aos estudantes que, divididos em grupos, 
deveriam solucioná-los conforme recebiam pistas para a solução do 
caso. é importante esclarecer que essa faceta do jogo trabalhava com 
importantes habilidades e competências que nos pareciam ainda pouco 
desenvolvidas entre os estudantes do seriado: a dificuldade de trabalhar 
determinadas atitudes e comportamentos importantes para a sua 
formação, como organização, responsabilidade e comprometimento, 
por exemplo, eram muitas vezes fatores que contribuíam para o baixo 
rendimento dos alunos.

Sendo uma de nossas preocupações o comprometimento com a 
resolução e entrega de tarefas, exercícios e atividades, apostamos que o 
envolvimento e engajamento dos estudantes no jogo pudessem motivá-
los a reverterem esse quadro de “descompromisso” com os deveres 
acadêmicos. Para tanto, o recebimento das pistas que levavam os alunos 
à solução do caso era condicionado à resolução e entrega das tarefas de 
rotina dentro dos prazos estipulados por todo o grupo. O efeito almejado 
foi alcançado e logo notamos que os estudantes estavam motivados para 
a realização de todas as atividades. Ao final do trimestre, munidos das oito 
pistas que levavam à solução do caso, os grupos apresentaram de forma 
criativa para a turma os resultados da investigação. Prêmios em livros 
foram dados a todos os alunos.

Em um balanço geral do trimestre, analisamos que o desempenho 
e o rendimento em nota dos estudantes cresceram significativamente. 
Motivados pela atividade lúdica, alunos e alunas do sétimo ano sentiram-se 
confiantes para a realização das avaliações, que também foram adequadas 
à proposta de trabalho desenvolvido ao longo do trimestre, sem levar em 
consideração necessariamente a memorização de conceitos sintáticos 
para serem reproduzidos, mas que verificava o nível de reflexão linguística 
sobre o fenômeno vivo da linguagem e a interpretação do texto literário 
em diálogo com a abordagem e o tratamento dados durante as aulas.
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Parte IV – Da (não) resolução do caso (ou à guisa de considerações finais)

A partir da experiência didático-metodológica aqui exposta, e aliando-
nos ao incessante processo de reflexão inerente à docência, encontramo-
nos com as seguintes questões e inquietações: estaria o ensino de 
literatura “em perigo”, como já nos alertava Todorov? Estaria também o 
ensino linguístico – e o ensino crítico-reflexivo, de modo geral – em perigo 
frente aos desafios políticos atuais, tais como o projeto de lei Escola sem 
Partido, a Base Nacional Curricular Comum, entre outros? E, tratando 
especificamente do ensino superior, retomando novamente o caráter de 
formação docente do Colégio de Aplicação, existiria um distanciamento 
entre a teoria e prática docente? E de que modo poderíamos reverter esse 
cenário? Aproveitamos agora essas considerações finais para discorrer um 
pouco acerca de tais provocações.

O Currículo Mínimo de Língua Portuguesa e Literatura imposto pela 
Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro nos traz importantes 
dados para análise e reflexão nesse sentido. Tomamos como exemplo as 
indicações do Currículo Mínimo no componente curricular de leitura do 
seriado alvo do trabalho apresentado, o 7o ano do ensino fundamental:

1° bimestre – diário, blog e perfil

2° bimestre – notícia, reportagem e entrevista

3° bimestre – narrativa de suspense, aventura e terror

4° bimestre – regra de jogo, receita e manual 

(RIO DE JANEIRO, 2012)

A proposta curricular da Seeduc-RJ privilegia como elemento 
norteador do Currículo Mínimo o estudo dos gêneros textuais. Entendemos 
que a subdivisão em bimestres e o agrupamento dos gêneros textuais 
seguiu a ordem do tipo de linguagem característica de cada um desses 
gêneros, numa tentativa de aliar o estudo linguístico ao estudo literário. 
Contudo, é possível perceber um desequilíbrio em relação ao estudo de 
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textos literários e de textos não-literários, visto que apenas um bimestre 
é dedicado, de fato, à literatura. Qualquer professor ou professora 
ponderaria que apenas um bimestre para tratar do universo narrativo 
e de três narrativas diferentes – terror, suspense e aventura – não é o 
suficiente para abarcar toda a multiplicidade e complexidade dos gêneros 
em pauta. Recorrendo mais uma vez ao ensaio de Todorov (2010), trata-
se claramente do perigo a que a Literatura está exposta de perder o seu 
lugar em sala de aula, cada vez mais tímida e à mercê da análise linguística. 
Por isso, faz-se urgente o esforço contínuo e crescente de diluição da 
disciplinarização entre língua e literatura como áreas estanques a fim de 
promover um ensino de fato crítico e reflexivo, bem como a formação não 
apenas de leitores, mas a formação de leitores literários. 

A preocupação com a redução do currículo de literatura nas aulas 
de Língua Portuguesa está dentro do debate atual em torno da Base 
Nacional Curricular Comum, reducionista, simplória e que não privilegia 
a articulação entre os compostos curriculares da disciplina (literatura, 
língua e produção textual). Esse perigo se agrava ainda mais no cenário 
aterrador trazido pelo PL Escola sem Partido, que coloca em xeque 
a multiplicidade de pensamentos para a formação de educandos/as 
críticos/as. No sentido de promovermos, como supracitado, um ensino 
de fato crítico-reflexivo, cabe a nós, educadores, sermos defensores 
de uma educação linguística e literária verdadeiramente emancipatória 
e igualitária e posicionarmo-nos contra um projeto que limita e 
silencia não apenas os professores e professoras, mas também, e 
principalmente, aqueles cujo direito à educação pública e de qualidade 
deve ser garantido: os estudantes. 

há de se falar ainda do distanciamento entre a formação docente 
e a prática cotidiana da realidade do ensino público nas redes estaduais 
e municipais em geral. Uma atividade diferenciada como a que aqui 
propomos ganha espaço para ser desenvolvida no Colégio de Aplicação 
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da UFRJ muito em decorrência de sua realidade enquanto um colégio 
experimental que privilegia o campo da pesquisa e da extensão e em 
constante diálogo com a universidade pelo seu caráter de atuação na 
formação docente dos estudantes das mais variadas licenciaturas. 
Ao ingressar na carreira do magistério na rede pública de ensino – e 
mesmo em muitas instituições da esfera privada – o professor recém-
formado encontra realidades muito diversas da que experienciou 
no campo de estágio: escolas que prezam por mera reprodução de 
conteúdo gramatical e uma infinidade de provas e testes, voltando-se 
para avaliações quantitativas em vez de qualitativas, muitas vezes sem 
quaisquer recursos didático-metodológicos – ou mesmo físicos, como é 
tão comum na realidade do ensino público. 

Deparar-se com essa realidade impõe aos novos professores e às novas 
professoras um grande desafio: colocar em prática as estratégias e ideias 
inovadoras desenvolvidas em um colégio como o CAp-UFRJ nessas outras 
realidades. O desejo de tornar público nosso trabalho vem no sentido de 
estimular também outros professores e professoras, recém-formados/
as ou experientes, a desenvolverem estratégias didáticas diferentes e 
inovadoras adequadas à realidade sociocultural dos estudantes. Provocar 
a aprendizagem por meio do lúdico, sempre aliando o ensino da língua 
portuguesa ao ensino de literatura de forma cada vez mais íntima e 
indissociável, é uma aposta em um trabalho diferenciado que preza pela 
formação de leitores e produtores de textos, enquanto sujeitos de sua 
própria enunciação, críticos e autônomos. 
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DOS CONTOS DE FADAS À LITERATURA DE CORDEL: 
APRIMORAMENTO DA ESCRITA POR MEIO DA RETEXTUALIZAÇÃO1

Daiane Alves Cordeiro Brites (UFRRJ)

Introdução

Sabendo que um dos principais entraves para a aquisição da língua 
escrita é a falta de confiança do aluno com relação àquilo que irá escrever, 
gerada, muitas vezes, pelo fato de o discente desconhecer a temática e/
ou a estrutura de determinados gêneros, o trabalho que deu origem a este 
artigo buscou uma maneira de motivar e de aperfeiçoar a escrita escolar 
através de gêneros literários que fazem parte da tradição ocidental (Contos 
de Fadas) e da cultura popular (Cordel). 

Tendo como ponto de partida o gênero Conto de fadas que faz parte 
do contexto do aluno desde muito pequeno, visto que, certamente, em 
algum momento de seu letramento, seja na escola ou em casa, o aluno já 
escutou alguma história desse gênero e o famoso “Era uma vez...” que a 
inicia, pretendia-se que o discente se sentisse mais seguro para escrever 
e assim conseguisse elaborar textos de modo mais prazeroso. Tal gênero 
serviu de inspiração para que os alunos conhecessem e escrevessem em 
outro gênero: o Cordel. A escolha por trabalhar com Cordel se deu por 
dois motivos: o primeiro é o fato de o Cordel ser um gênero bastante 
arraigado à cultura brasileira, principalmente a nordestina, e, por isso, 
acreditamos que essa seja uma boa oportunidade de o aluno conhecer e 
aprender a escrever nesse gênero; o segundo refere-se ao fato de o Cordel 
se apresentar em versos e rimas, uma estrutura também geralmente 
trabalhada na escola. Sabe-se que a noção de rima é uma das primeiras 
que o aluno adquire ainda bem pequeno, o que nos fez acreditar que 
alunos do sexto ano não teriam grandes dificuldades para trabalhar com 
versos rimados. 
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O trabalho em questão teve como objetivo apresentar uma proposta 
de ensino de escrita para alunos do 6o ano, de uma escola da rede municipal 
de educação do Rio de Janeiro, com base no processo de retextualização 
(DELL’ISOLA, 2007). Os discentes deveriam retextualizar o Conto de Fadas 
“A pequena vendedora de fósforos”2, de hans Christian Andersen, em 
versos de Cordel e, posteriormente, seria criado um livro com a produção 
dos alunos. Esse processo contribuiu para a melhora da escrita dos alunos, 
pois envolveu atividades direcionadas para a turma com o objetivo de 
aprimorar a escrita. Com isso, pretendia-se ampliar a capacidade de leitura 
e escrita dos alunos de uma turma de sexto ano de uma escola municipal 
da cidade do Rio de Janeiro, mostrando a eles que uma mesma história 
pode ser contada com a utilização de diferentes gêneros textuais e que 
esses gêneros precisam se adequar às necessidades de comunicação em 
seu dia a dia. 

Esta pesquisa se justifica para que, no final dos trabalhos, grande 
parte da turma se sinta mais segura com o ato da escrita e apresente uma 
melhora significativa em seus textos em Cordel e também nos demais 
gêneros usados nas atividades em sala de aula. Espera-se que, no final da 
pesquisa, o aluno se veja como autor e se sinta mais seguro ao escrever.

Para este artigo, foram utilizados como aporte teórico Marcuschi 
(2008; 2010); Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004); Bakhtin (1997); Santos, 
Riche e Teixeira (2013); Koch e Elias (2014); Marinho e Pinheiro (2012); 
Dell’Isola (2007); Moreira e Caleffe (2008); Thiollent (2009), além de 
outros autores, que tratam do tema da produção textual em sala de aula 
e de como o professor pode contribuir para que o aluno consiga melhorar 
a sua escrita.

O presente artigo foi dividido em três seções, além da introdução e 
das considerações finais. A primeira seção trata de conceitos importantes 
referentes aos gêneros textuais e também à retextualização; a segunda seção 
detalha os dois gêneros que foram trabalhados com a turma e a terceira 
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seção apresenta as atividades propostas para a turma. Nas considerações 
finais, comentaremos os resultados obtidos durante a pesquisa. 

Ensino de escrita, gêneros textuais e retextualização

Sabe-se que todas as atividades humanas são regidas pela linguagem, 
em maior ou menor grau, seja ela oral ou escrita. Por isso, é importante 
que a escola tenha uma prática pedagógica que privilegie experiências 
diversas e que faça com que o aluno perceba a importância da língua 
portuguesa para as suas atividades diárias, fazendo assim com que haja 
sentido no estudo do português praticado por cada educando. Bakhtin diz 
a esse respeito o seguinte: 

Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas 
que sejam, estão sempre relacionadas com a utilização 
da língua. Não é de surpreender que o caráter e os modos 
dessa utilização sejam tão variados como as próprias 
esferas da atividade humana, o que não contradiz a 
unidade nacional de uma língua. A utilização da língua 
efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos), 
concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma 
ou doutra esfera da atividade humana. (1997, p. 279)

Assim, não se pode desprezar e desqualificar a língua oral conhecida por 
nosso aluno, é preciso fazê-lo compreender que existe outra modalidade, 
a escrita, em geral formal, que precisa ser aprendida. Segundo Marcuschi 
(2010), a escrita não é a representação da fala; escrita e fala são modos 
de comunicação distintos e com recursos próprios. Na fala, utilizamos 
recursos como gestualidade, movimento corporal e prosódia. Na escrita, 
por sua vez, são utilizados tipos diferentes de letras, cores, pontuação e 
assim por diante. 

Para que nosso aluno se comunique plenamente, seja na modalidade 
oral ou na escrita, é preciso que o docente ensine as especificidades do 
português oral e escrito a eles. é necessário também que o professor 
esteja pautado em reflexões como a de Marcuschi que afirma que “Fala 
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e escrita são diferentes, mas as diferenças não são polares e sim graduais 
e contínuas. São duas alternativas de atualização da língua nas atividades 
sociointerativas diárias” (MARCUSChI, 2010, p. 46).

Trabalhar a escrita em sala de aula é possível fazendo com que os alunos 
tenham contato com diversos gêneros textuais e os fazendo perceber como 
esses elementos, que compõem cada gênero e os diferenciam, funcionam 
dentro do texto, ou seja, como um determinado vocábulo, por exemplo, 
contribui para o encadeamento das ideias apresentadas em um texto. 

Os gêneros textuais são definidos por Marcuschi da seguinte maneira:

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. [...] Alguns 
exemplos de gêneros textuais seriam: telefonema, 
sermão, carta comercial, carta pessoal, romance, bilhete 
reportagem [...]. (2008, p. 155)

Dependendo do tema que será tratado, do receptor da mensagem, do 
local onde estão os interlocutores e assim por diante, a escrita – e também 
a fala – deverão ser mais ou menos informais, por exemplo. Por isso, a 
escolha do gênero textual adequado é importante para que a mensagem 
que se pretende passar chegue corretamente ao receptor. O aluno, já no 
ensino fundamental, deve ser capaz de pouco a pouco compreender essas 
escolhas, seja na hora de escrever um texto ou para entender uma leitura. 
Koch e Elias esclarecem que

O como dizer o que se quer dizer é revelador de que a 
escrita é um processo que envolve escolha de um gênero 
textual em consonância com as práticas sociais, seleção, 
organização e revisão das ideias para os ajustes/reajustes 
necessários, tendo em vista a eficiência e a eficácia da 
comunicação. (2014, p. 36)



sumário

134Materiais didáticos, gêneros textuais e experiências didáticas no ensino de língua portuguesa  |

Percebemos que o trabalho com textos variados e a exploração da 
constituição dos gêneros formam um todo indivisível para a realização de 
uma prática educacional de qualidade, que leve o aluno a ser protagonista, 
uma vez que a textualidade se manifesta em um gênero específico e, 
logicamente, os gêneros se materializam em textos. Ao produzir um texto, 
o educando, teoricamente, deve saber as condições de produção e de 
circulação daquele, levando em conta o fato de sua produção textual ser 
escrita para alguém, em determinado tempo, abordando algum assunto e 
com determinado objetivo. 

Santos, Riche e Teixeira explicitam a importância do ensino de textos 
para a formação de cidadãos conscientes e leitores que entendem o 
mundo com independência. Nas palavras das autoras:

Assim, o ensino de textos precisa englobar aspectos 
variados como suporte onde ele circula, o gênero textual 
a que pertence, a tipologia textual predominante, 
considerando elementos verbais e não verbais 
constituintes desse texto, além da interação entre 
interlocutores. O objetivo principal dessa abordagem 
é a formação de leitores e produtores críticos, com 
conhecimentos linguísticos e textuais suficientes para 
serem cidadãos, leitores de mundo. (SANTOS; RIChE; 
TEIxEIRA, 2013, p. 25)

Os alunos precisavam perceber que o texto só existe quando possui 
significado. Coesão e coerência são elementos essenciais para que um texto 
se constitua e para que os significados da mensagem a ser transmitida por 
ele fiquem claros. Caso contrário, não há texto. Os textos se constituem 
dentro de algum gênero e possuem intenções comunicativas, por isso é 
tão importante que o discente conheça diversos gêneros textuais, entenda 
sua utilização e saiba quando usá-los.

Para facilitar esse trabalho de identificação do gênero e o 
desenvolvimento da competência escritora, optamos por trabalhar com o 
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mecanismo da retextualização que pode ser definido, segundo Dell’Isola, 
como transformação de um gênero textual para outro, ou seja, o aluno 
deve escrever novamente um texto que foi lido mudando seu gênero, e 
isso pode se dar tanto com gêneros orais quanto com gêneros escritos. 
Para Dell’Isola (2007, p. 36), “Retextualização é a refacção ou reescrita de 
um texto para outro, ou seja, trata-se de um processo de transformação 
de uma modalidade textual em outra, envolvendo operações específicas 
de acordo com o funcionamento da linguagem”.

A proposta apresentada neste artigo teve como base a solução de 
um problema ligado à compreensão de textos lidos e posteriormente 
escritos. O aluno teve de compreender muito bem aquela história que leu, 
no gênero Contos de Fadas, para que fosse capaz retextualizá-la, isto é, 
recontá-la com a maior riqueza de detalhes possível, no entanto utilizando 
a Literatura de Cordel.

Descrição dos gêneros: Contos de Fadas e Cordel

O ensino de textos literários na escola talvez tenha ficado um pouco 
esquecido se pensarmos na grande quantidade de outros gêneros que têm 
sido trabalhados no ambiente escolar nos dias atuais – principalmente 
pela recomendação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de 
que os professores utilizem a maior quantidade possível de gêneros em 
suas aulas. Essa variedade não é ruim e certamente aproxima o aluno 
das suas práticas sociais; no entanto, não se podem renegar os textos 
literários e a formação de leitores proficientes também com os gêneros 
textuais ligados à literatura. 

Não foi objetivo da pesquisa que originou este artigo utilizar os textos 
literários como ponto de partida para aulas de gramática – classificando 
termos e decorando regras. O que se pretendia neste estudo era que o 
aluno estudasse os textos com a finalidade de melhorar sua escrita e de 
fazer com que os educandos conhecessem gêneros literários que muitas 
vezes não fazem parte de sua vida cotidiana. 
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Também é recomendação dos PCN que não se deixe de trabalhar com 
os textos literários. O documento afirma que a literatura aproxima o sujeito 
do mundo e que ela é uma excelente fonte de produção e apreensão de 
conhecimento. Os PCN seguem enfatizando que, ao se trabalhar com os 
textos literários, é preciso ter cautela para que não se deixe de enfocar 
aspectos textuais em detrimento das normas gramaticais, como se pode 
observar no trecho a seguir:

O tratamento do texto literário oral ou escrito envolve 
o exercício de reconhecimento de singularidades e 
propriedades que matizam um tipo particular de uso da 
linguagem. é possível afastar uma série de equívocos 
que costumam estar presentes na escola em relação 
aos textos literários, ou seja, tomá-los como pretexto 
para o tratamento de questões outras (valores morais, 
tópicos gramaticais) que não aquelas que contribuem 
para a formação de leitores capazes de reconhecer as 
sutilezas, as particularidades, os sentidos, a extensão 
e a profundidade das construções literárias. (BRASIL, 
1998, p. 27)

Sabe-se que a aproximação do sujeito com o texto literário acontece, 
principalmente, por causa dos elos estabelecidos entre a ficção do texto e 
a realidade do leitor – no caso o aluno. Por esse motivo, escolher trabalhar 
com os Contos de Fadas – textos que em maior ou menor escala fizeram 
parte da infância de todos os leitores – foi também uma estratégia para 
que os alunos de sexto ano, recém-saídos do primeiro segmento do ensino 
fundamental, pudessem se identificar com esse gênero textual a ser 
trabalhado e tivessem maior interesse pelas atividades de leitura e escrita. 

A aproximação do aluno/leitor com o gênero Contos de Fadas, 
também conhecido como Contos Maravilhosos, acontece ainda por 
causa das características que definem tal gênero. Nele, podem ou não 
haver a presença de fadas, mas há sempre uma atmosfera voltada para o 
encantamento e para o deslumbramento. Outra característica do gênero 
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é a manutenção da estrutura textual em uma sequência clássica: início, 
meio e fim, não havendo ruptura com a sequência lógica do texto. O uso 
de adjetivos durante todo o texto ajuda a construir o encantamento dos 
contos, tanto a maldade quanto a bondade são enfatizadas com a ajuda 
da adjetivação. Por fim, Príncipes e princesas precisam solucionar um 
problema para depois serem felizes para sempre e assim há uma reflexão 
sobre valores sociais que podem ser trazidos para a realidade do discente.

A autora Ana Maria Machado chama a atenção também para a 
questão de a tradição oral ser a principal referência para os Contos de 
Fadas. Isso será importante para nós, pois trabalhamos com Literatura 
de Cordel, outro gênero de tradição oral. A autora fala da importância 
da valorização dessa tradição para a conservação da cultura de um povo 
e também para a identificação de uma população com aquilo que ela 
vivencia. Machado afirma:

Esse universo tem a ver também com outro aspecto: o 
da cultura oral. Trata-se de contos populares, de uma 
tradição anônima e coletiva, transmitidos oralmente 
de geração a geração e transportados de país em país. 
Muitos deles foram depois recolhidos em antologias 
por estudiosos, com maior ou menor fidelidade à 
versão original de seus contadores e contadoras. 
(CONTOS..., 2010, p. 9)

O Cordel foi o segundo gênero trabalhado em sala com os alunos. 
Escolhemos esse gênero por algumas razões: por ele ter grande 
identificação com a cultura popular brasileira e consideramos que é 
importante nossos alunos o conhecerem; por ele também ter uma 
tradição oral, o que faz com que haja uma identificação com os alunos; 
por ele trabalhar com rimas, o que gera nos alunos uma identificação com 
outros textos do cotidiano dos discentes – as letras de funk, por exemplo; 
e por eles contarem histórias do dia a dia, em tom informal, o que faz com 
que o aluno se aproxime dos textos que está lendo. Cabe ressaltar aqui 
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que, apesar de nos dias atuais a Literatura de Cordel ter uma identificação 
muito forte com o nosso país e principalmente com o Nordeste brasileiro, 
o termo Cordel surgiu em Portugal e foi trazido posteriormente ao Brasil. 
Marinho e Pinheiro explicam que 

A expressão “Literatura de Cordel” foi inicialmente 
empregada pelos estudiosos da nossa cultura para 
designar os folhetos vendidos nas feiras, sobretudo 
em pequenas cidades do interior do Nordeste, em uma 
aproximação com o que acontecia em terras portuguesas. 
(2012, p. 18)

Todavia, não há consenso entre os autores a respeito da origem desse 
gênero textual. Silva afirma que apenas o nome teve origem em Portugal. 
Segundo o autor, os brasileiros já faziam Cordel, porém esses textos 
eram chamados de literatura popular, folheto, livrinho de feira ou poesia 
popular. A esse respeito, o autor afirma:

Oriundo de Portugal, o verbete Cordel começou a marcar 
os primeiros e vacilantes passos a partir da publicação 
do dicionário contemporâneo de Aulete, 1881. No Brasil, 
nosso atual cordel tinha os nomes de literatura popular, 
folheto, livrinho de feira ou poesia popular, até porque 
aqui no Brasil nunca nos ocorreu chamar cordão de 
cordel. (SILVA, 2012, p. 22)

Salles, por sua vez, afirma que não apenas o nome, mas o gênero 
Literatura de Cordel surgiu em Portugal e foi trazido para o Brasil 
posteriormente, tendo primeiramente se instalado na Bahia e depois se 
espalhado por todo o Nordeste. 

Originária de Portugal, a Literatura de Cordel instalou-se 
em Salvador, na Bahia, que foi a primeira capital do Brasil, 
e dali irradiou-se para os demais estados do Nordeste. 
Por essa razão, os livretos de feira, como também são 
conhecidos, se desenvolveram substancialmente entre 
os nordestinos. (SALLES, 2008, p. 13)
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Assim como nos Contos de Fadas, também com a Literatura de 
Cordel, acreditamos que seja importante a identificação do aluno com o 
texto para que haja sucesso no processo de aprendizagem. A Literatura 
de Cordel, com sua abordagem social em muitos textos, faz com que 
o aluno se identifique e tenha curiosidade sobre o que lê. Marinho e 
Pinheiro afirmam:

A Literatura de Cordel, ao longo de sua história, tem sido 
instrumento de lazer, de informação, de reinvindicações 
de cunho social, realizadas, muitas vezes, sem uma 
intencionalidade clara. Podemos apontar no cordel uma 
acentuação do caráter de denúncia de injustiças sociais que 
há séculos estão presentes em nossa sociedade. (2012, p. 88)

Então, pretendemos com este trabalho unir os Contos de Fadas à 
Literatura de Cordel para que os alunos tenham a chance de conhecer 
e de se aprofundar um pouco mais nos dois gêneros textuais. Como a 
nossa proposta é de retextualização, isto é, os alunos transformaram 
uma história de Conto de Fadas para Literatura de Cordel, pretendíamos 
mostrar a eles uma série de instrumentos que a língua nos possibilita. 
Tais como: apresentar uma mesma história em gêneros diferentes, 
escrever uma história que não é nova, mas com marcas de autoria e 
discutir aspectos da narrativa que dão forma a um Conto de Fadas ou à 
Literatura de Cordel, ou seja, em quais pontos elas se assemelham e em 
quais elas se distanciam. 

Apresentação da sequência didática

A intervenção elaborada para a turma 1606 visou fazer com que o 
aluno, gradativamente, se aprimorasse na questão da escrita e, assim, 
ganhasse mais experiência e confiança para continuar escrevendo até que 
redigir fosse algo agradável em seu cotidiano. 

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, o professor possui mais 
liberdade para lidar com o problema a ser pesquisado e também para 
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usar estratégias que realmente contribuam com a resolução do problema 
investigado. De acordo com Moreira e Caleffe:

Os pesquisadores qualitativos têm estilos investigatórios 
bastante diversos e essa diversidade não se origina 
apenas dos compromissos e talentos dos pesquisadores, 
mas também do problema a ser pesquisado, da variedade 
dos cenários sociais e das contingências encontradas. 
(2008, p. 165)

Além de produzir uma pesquisa qualitativa, o presente trabalho 
também seguiu a proposta de Thiollent no que concerne à pesquisa-ação, 
assim definida pelo autor:

[...] a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com 
base empírica que é concebida e realizada em estreita 
associação com uma ação ou com uma resolução de 
um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 
participantes representativos da situação ou do problema 
estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. 
(2009, p. 20)

Para organizar as atividades e fazê-las ter sentido e ordem, foi 
elaborada uma sequência didática com base na proposta de Dolz, 
Noverraz e Schneuwly. A partir dela, os alunos tiveram a oportunidade 
de aprender a transferir uma determinada história de um gênero para 
outro, Contos de Fadas para Cordel, por meio de atividades planejadas 
e interligadas, ou seja, os discentes avançaram por etapas, junto com o 
professor, sem que fosse exigido deles o conteúdo final apenas. Dolz, 
Noverraz e Schneuwly definem sequência didática da seguinte maneira: 
“Uma ‘seqüência didática’ é um conjunto de atividades escolares 
organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual 
oral ou escrito” (2004, p. 82). Assim, foram trabalhados com os alunos 
dois gêneros escritos: Contos de Fadas e Cordel. No primeiro, foram 
exploradas atividades de leitura e compreensão textual. No segundo, 
foi desenvolvida uma proposta de produção textual. Os Contos de 
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Fadas foram utilizados como ponto de partida para a aprendizagem da 
escrita do Cordel.

A sequência didática trabalhada teve como finalidade estudar as 
características próprias dos gêneros Contos de Fadas e Literatura de 
Cordel e praticar particularidades da escrita do segundo gênero, antes de 
chegar à etapa final, na qual o aluno deveria escrever um texto no gênero 
trabalhado. Para Dolz, Noverraz e Schneuwly:

Uma seqüência didática tem precisamente, a finalidade 
de ajudar o aluno a dominar melhor um gênero de texto, 
permitindo-lhe, assim, escrever ou falar de uma maneira 
mais adequada numa dada situação de comunicação. O 
trabalho escolar será realizado, evidentemente, sobre 
gêneros que o aluno não domina ou o faz de maneira 
insuficiente; sobre aqueles dificilmente acessíveis, 
espontaneamente, pela maioria dos alunos; e sobre 
gêneros públicos e não privados (voltaremos à questão 
da escolha dos gêneros no próximo item). As seqüências 
didáticas servem, portanto, para dar acesso aos alunos a 
práticas de linguagem novas ou dificilmente domináveis. 
(2004, p. 83)

A sequência didática preparada, e que foi aplicada na turma, é 
composta pela seguinte estrutura desenvolvida por Dolz, Noverraz 
e Schneuwly: Apresentação da situação, produção inicial, módulos e 
produção final. 

A apresentação da situação foi feita com uma abordagem sobre o 
que são Contos de Fadas, como eles foram elaborados, através de que 
autores esse gênero foi difundido e mostrou também uma pequena 
biografia desses autores. Após a primeira apresentação, os alunos 
fizeram a biografia de um colega de classe, foi o primeiro passo para o 
exercício da escrita. Ainda sobre a apresentação da situação, foi feita uma 
atividade para que os alunos conhecessem o gênero Cordel. Por meio 
dessa atividade, os alunos deveriam aprender o que é Cordel e entender 
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que neste trabalho precisariam escrever com as métricas do tipo sextilha, 
se aprofundaram na questão da importância da rima na Literatura de 
Cordel e entenderam sua formação em versos e estrofes. Consoante Dolz, 
Noverraz e Schneuwly, “a fase inicial de apresentação da situação permite, 
portanto, fornecer aos alunos todas as informações necessárias para que 
conheçam o projeto comunicativo visado e a aprendizagem de linguagem 
a que está relacionado” (2004, p. 85).

Depois da apresentação da situação, os alunos escreveram a 
primeira produção, que é a segunda etapa da sequência didática. Neste 
momento, os alunos tentaram elaborar o primeiro texto já no gênero 
escolhido, ou seja, Cordel. Essa etapa do ensino é de grande importância 
para a aprendizagem dos alunos, pois é nela que se podem perceber os 
conhecimentos que os alunos já possuíam e aqueles que eles ainda não 
tinham bom domínio. A partir desse diagnóstico, o professor pode traçar 
as estratégias para encaminhar os módulos que viriam e assim fazer com 
que o aluno conseguisse sanar as dificuldades desta etapa para chegar à 
produção final. Dolz, Schneuwly e Noverraz apresentam a produção inicial 
da seguinte forma:

a produção inicial tem um papel central como reguladora 
da sequência didática, tanto para os alunos quanto 
para o professor. Para os alunos, a realização de um 
texto oral ou escrito concretiza os elementos dados na 
apresentação da situação e esclarece, portanto, quanto 
ao gênero abordado na sequência didática. Ao mesmo 
tempo, isso lhes permite descobrir o que já sabem fazer 
e conscientizar-se dos problemas que eles mesmos, ou 
outros alunos, encontram. (2004, p. 86)

Como produzir o texto final é uma atividade complexa e que demanda 
diversos conhecimentos consolidados que, provavelmente, os alunos 
ainda não dominavam completamente, a próxima etapa da sequência 
didática previa módulos. Nos módulos da pesquisa, foram trabalhados 
aspectos do texto escrito que encaminharam o aluno para a produção 
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final na qual um Conto de Fadas “A pequena vendedora de fósforos” 
foi transformado em Cordel. Dolz, Noverraz e Schneuwly afirmam que 
“nos módulos, trata-se de trabalhar os problemas que apareceram na 
primeira produção e de dar aos alunos os instrumentos necessários para 
superá-los” (2004, p. 87). Pela afirmação dos autores, entende-se que, 
durante a realização dos módulos, é preciso que o professor trabalhe 
com diferentes níveis de problema para que o discente seja capaz 
de, posteriormente, resolver esses problemas através de sua própria 
compreensão. Outro cuidado importante por parte do professor é com 
a variação de atividades, foram pensadas atividades individuais e em 
grupo; atividades de observação e análise de textos; além de atividades 
de produção, que podem ser desmembradas de modo que o aluno 
trabalhe com situações mais simplificadas e possa se sentir, aos poucos, 
mais confiante com a tarefa de escrever.

As etapas da sequência didática apresentadas acima têm como 
finalidade preparar o aluno para a produção final. Certamente, não 
se objetiva apenas essa produção simplesmente, o aluno conhecerá 
mais profundamente o gênero Cordel e terá mais experiências ligadas 
à escrita e à produção de texto, são conhecimentos importantes 
para sua vida acadêmica. No entanto, no que diz respeito ao trabalho 
desenvolvido com a turma, almeja-se uma produção final capaz de 
abarcar todos os conhecimentos vistos nos módulos. Nesse trabalho, 
a produção final se dará por meio da criação de um livro que contará 
a história “A pequena vendedora de fósforos”, porém em versos de 
Cordel. Toda a história foi reescrita seguindo a sequência narrativa 
do tradicional Conto de Fadas, mas inovando no que diz respeito ao 
gênero utilizado para apresentá-la. 

Paralelamente a todas essas etapas, houve também uma avaliação 
somativa, como sugerida por Dolz, Noverraz e Schneuwly. Essa avaliação 
não teve como objetivo medir conhecimentos ou punir o aluno que não 
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os alcançou. A avaliação foi contínua e visou observar a construção de 
conhecimento dos alunos com base nas diferentes etapas apresentadas 
durante a sequência didática. 

Considerações Finais

Por meio dos instrumentos de coleta de dados e da revisão bibliográfica 
realizada ao longo da pesquisa, foram obtidos os resultados que serão 
apresentados a seguir.

Primeiramente, é possível afirmar que, a partir dos autores 
pesquisados e da prática docente, percebemos que o trabalho com 
gêneros textuais em sala de aula é muito importante para a melhora 
da escrita dos educandos. Por isso, promovemos o contato dos alunos 
com gêneros diferentes para que eles pudessem ter convívio com vários 
deles, já que essa pluralidade de gêneros textuais também contribui para 
o ensino da escrita. Privilegiamos, no entanto, o trabalho com os gêneros 
Contos de Fadas e Cordel.

Por sua vez, com a análise dos dados, foi possível perceber que 
havia muitas dificuldades com relação à escrita por parte dos alunos. 
Essas dificuldades, na maioria das vezes, estavam relacionadas à falta 
de leitura – ou por dificuldade ou por eles não terem esse hábito. Além 
disso, muitos alunos apresentam dificuldades com a linguagem escrita 
por não terem sido ensinados, isto é, eles não sabem como devem 
escrever em um determinado gênero. Existe ainda a falta de confiança 
do discente para escrever, já que, em geral, seus erros, principalmente 
ortográficos, são muito corrigidos e evidenciados quando eles escrevem, 
porém, em muitos casos, não é explicado a eles como não cometer mais 
os mesmos erros.

Ao longo da pesquisa foi possível perceber que a maioria dos alunos 
avançou e que a turma começou a entender a escrita como um processo 
de reescrita que se constrói ao longo do tempo. Além disso, pelo fato de 
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trabalharmos com a retextualização, os alunos já começavam seus textos 
com um enredo pronto, o que fez com que a turma se sentisse mais 
confiante para produzir e criar a sua versão da história. Desse modo, 
obtivemos resultados satisfatórios.
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LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA NA ESCOLA: 
CONSTRUINDO DIÁLOGOS

Dayse Oliveira Barbosa (USP)

Introdução

Tendo em vista a Lei no 11.645, de 10 de março de 2008, este 
trabalho realizou a elaboração de sequências didáticas bimestrais 
que contemplam o estudo comparativo de textos provenientes das 
literaturas africanas de língua portuguesa – em especial, as literaturas 
angolana, moçambicana e cabo-verdiana – e a literatura brasileira, 
prioritariamente, em sua dicção afro-brasileira. 

Essas sequências didáticas foram elaboradas para o primeiro ano do 
ensino médio da rede estadual paulista, a partir do conteúdo previsto na 
matriz curricular do estado de São Paulo para cada bimestre. A matriz 
curricular, também denominada Currículo do Estado de São Paulo, é o 
documento básico no qual todos os professores da rede estadual devem 
se basear para elaborarem seus planejamentos de aula.

Para a melhor compreensão da importância de sequências 
didáticas específicas que privilegiam, na educação básica, o estudo 
de literaturas africanas de língua portuguesa comparativamente à 
literatura brasileira, primeiro será realizada uma reflexão sobre a 
importância da Lei no 11.645/08 no cenário educacional brasileiro e 
também sobre as possibilidades de aplicação dessa lei no tocante às 
literaturas africanas de língua oficial portuguesa e à literatura afro-
brasileira na educação básica. 

Em seguida, será abordada a aplicabilidade da Lei no 11.645/08 na 
matriz curricular do estado de São Paulo, bem como o roteiro de elaboração 
das sequências didáticas elaboradas nesta pesquisa, especificando-se 
como essas sequências se adéquam às exigências dessa matriz. 
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Espera-se, dessa forma, contribuir para o desenvolvimento de pesquisas 
que reflitam sobre a aplicação da Lei no 11.645/08 na educação básica.

A inserção da Lei no 11.645/08 no ensino de literatura no Brasil

Em janeiro de 2003 foi publicada a Lei no 10.639, de 9 de janeiro 
de 2003 que modificou significativamente a Lei no 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, também conhecida como Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional.

A Lei no 10.639/03 determina a obrigatoriedade do ensino de história 
e Culturas Africanas e Afro-Brasileiras na educação básica. Além disso, a lei 
explicita que os conteúdos referentes à história e Culturas Afro-Brasileiras 
serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, especialmente, 
nas disciplinas de Educação Artística, Literatura e historia do Brasil.

Por isso, a Lei no 10.639/03 representa uma conquista dos vários 
movimentos negros do Brasil. Ela evidencia a necessidade de recortes e 
especificações históricas inerentes à trajetória dos grupos raciais negros 
excluídos e, com isso, cria legalmente espaço para a construção de diálogo, 
no ambiente escolar, com as diferentes culturas africanas e afro-brasileira, 
rompendo a visão eurocêntrica vigente na educação brasileira.

Conforme evidencia Santana apud Silva (2011, p. 123), antes da 
publicação da Lei no 10.639/03:

As práticas educacionais que focalizavam diretamente 
“as relações raciais” eram em geral organizadas por 
professores afrodescendentes de diferentes áreas do 
conhecimento. As motivações para a introdução da 
cultura afro-brasileira nas disciplinas que ministravam 
foram sempre apresentadas como de natureza pessoal, 
impulsionadas por situações que emergiam do exercício 
da profissão. Nessa condição, constataram que o “mito” 
da democracia racial [passava] a não condizer com a 
realidade vivida [...] marcada de não-ditos, de situações 
constrangedoras, mal-entendidos e humilhações. 
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Isso demonstra o quanto a Lei no 10.639/03 foi importante para 
transpor do âmbito particular para o âmbito político o trabalho com 
conteúdos pertinentes às culturas africanas e afro-brasileiras. 

Em março de 2008, a Lei no 10.639/03 foi aperfeiçoada pela Lei 
no 11.645/08, que reafirma a obrigatoriedade do ensino de história 
e culturas afro-brasileiras e também determina a obrigatoriedade 
do ensino de história e culturas dos povos indígenas em todos os 
estabelecimentos de educação básica, públicos ou privados, brasileiros. 
Convém ressaltar que neste trabalho, será abordada especificamente 
a aplicação da Lei no 11.645/08 no tocante ao ensino de história e 
culturas africanas e afro-brasileiras.

De acordo com Nilma Lino Gomes (2003), a educação escolar ocupa um 
lugar de destaque em nossa sociedade e, consequentemente, na discussão 
sobre a diversidade cultural, pois a escola é um espaço sociocultural em 
que diferentes presenças se encontram. 

Assim, é responsabilidade dos profissionais da educação inserir no 
ambiente escolar a discussão sobre diversidade cultural, entendendo-a 
como um dado social inerente à nossa história. Isso implica na construção 
de um olhar mais ampliado que consiga abarcar a multiplicidade étnica e 
cultural da sociedade brasileira para, efetivamente, romper preconceitos 
e superar opiniões formadas sem reflexão.

Conforme demonstram Abramowicz e Oliveira (2006), a escola possui 
uma base conservadora e excludente, pois não inclui no currículo conteúdos 
nos quais alunos e alunas negras se vejam contemplados. Percebe-se, por 
parte da equipe pedagógica, o silêncio no tocante às contribuições da 
população negra no desenvolvimento da nação e de sua cultura, que se faz 
presente em nosso cotidiano. Esse silêncio colabora para a construção de 
estereótipos discriminadores dos alunos e alunas negros/as, contrariando 
o papel da instituição escolar, cuja função é criar um ambiente acolhedor à 
diversidade e à heterogeneidade que marca a sociedade brasileira.
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Nesse sentido, evidencia-se um problema muito sério no ambiente 
educacional brasileiro. Os professores e demais membros da equipe 
pedagógica, em grande parte, ainda são formados para trabalhar com 
alunos “ideais”, hipotéticos, contudo, esses alunos “ideais” não existem, 
visto que a realidade é complexa e múltipla. 

Na prática cotidiana do ambiente escolar, quando os profissionais 
da educação se defrontam com as questões referentes à diversidade, 
há o embate entre ideal e real. Nesse embate, o mais comum é que 
se opte por suprimir toda forma de diferença e, com isso, inviabiliza-
se a possibilidade de diálogo com aquele(s) que não se encaixa(m) nos 
padrões previamente determinados.

é possível afirmar que a diversidade, quando tratada no interior da 
escola, é entendida como algo exótico, um desvio ou uma patologia, dando 
margem a posturas intolerantes, agressivas e autoritárias que, não raro, 
extrapolam o ambiente escolar conduzindo ou – o que é pior – justificando 
práticas de violência e criminalidade. 

De acordo com Nilma Lino Gomes (2003, p. 74-75):

Avançar na construção de práticas educativas que 
contemplem o uno e o múltiplo significa romper com a 
idéia de homogeneidade e de uniformização que ainda 
impera no campo educacional. Representa entender 
a educação para além do seu aspecto institucional e 
compreendê-la dentro do processo de desenvolvimento 
humano. Isso nos coloca diante dos diversos espaços 
sociais em que o educativo acontece e nos convida a 
extrapolar os muros da escola e a ressignificar a prática 
educativa, a relação com o conhecimento, o currículo e a 
comunidade escolar.

Dessa forma, não basta que se façam projetos em datas específicas 
como 13 de maio e 20 de novembro ou menções superficiais a respeito da 
discriminação étnico-racial em reuniões pedagógicas; é necessário que 
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se construam práticas pedagógicas inovadoras, que escolhas curriculares 
e relações de poder sejam rediscutidas no interior da escola para que 
todos os alunos, efetivamente, se sintam integrados ao espaço escolar 
e, dessa forma, ocupem o papel de protagonistas na construção de uma 
sociedade democrática, na qual a justiça social esteja presente dentro e 
fora da escola.

Para isso, é essencial que os educadores dos diferentes campos do 
saber se apropriem do texto legal – a Lei no 11.645/08 – para reverem suas 
práticas pedagógicas, adequando o conteúdo da lei às disciplinas específicas.

No âmbito de literatura (uma das três disciplinas que a Lei no 
11.645/08 destaca como prioritária no estudo de história e Culturas 
Afro-Brasileiras) cabe ao professor levar para a sala de aula textos 
poéticos ou em prosa que apresentem as literaturas africanas – em 
especial, as literaturas africanas de língua oficial portuguesa, já que o 
estudo de literatura, na educação básica, se insere na disciplina de Língua 
Portuguesa – e a literatura afro-brasileira despida de folclorização, pois, 
conforme Candido (1988, p. 54), menciona:

a literatura tem sido um instrumento poderoso de 
instrução e educação, entrando nos currículos, sendo 
proposta a cada um como equipamento intelectual e 
afetivo. Os valores que a sociedade preconiza, ou que 
considera prejudiciais, estão presentes nas diversas 
manifestações da ficção, da poesia e da ação dramática. 
A literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia 
e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos 
dialeticamente os problemas. Por isso, é indispensável 
tanto a literatura sancionada quanto a literatura proscrita; 
a que os poderes sugerem e a que nasce dos movimentos 
de negação do estado de coisas predominante. 

Dessa forma, o estudo de textos literários que apresentem o negro 
como sujeito e as populações da áfrica de língua oficial portuguesa 
como agentes da própria história permite aos alunos compreenderem 
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os mecanismos de ação da ideologia fundamentada em princípios da 
exclusão social do negro e das populações marginalizadas e, por meio 
da compreensão dessa ideologia excludente, é possível que os alunos 
(principalmente, os alunos que são vítimas dessa exclusão social) 
reorientem seus pontos de vista e, consequentemente, recriem seus 
percursos de vida, pois como Petit (2008) esclarece, a literatura estimula 
a pessoa a se tornar:

um pouco mais rebelde e lhe dará a ideia de que é 
possível sair do caminho que tinham traçado para ela, 
escolher sua própria estrada, sua própria maneira de 
dizer, ter direito a tomar decisões e participar de um 
futuro compartilhado, em vez de sempre se submeter 
aos outros

Assim, por meio do estudo de textos literários africanos de língua 
oficial portuguesa e afro-brasileiros, os alunos, independentemente da 
origem étnica, têm a oportunidade de entrar em contato com outras 
formas de organizar o mundo e, assim, serem capazes de romper 
estereótipos, estigmas e preconceitos e, com isso, têm mais caminhos 
para a construção de uma identidade positiva, calcada na compreensão e 
no respeito à heterogeneidade étnico-cultural brasileira.

é importante lembrar que as orientações curriculares de 2006 
mencionam que o letramento literário deve ser inserido no projeto 
pedagógico, a fim de que a escola se transforme efetivamente em um 
espaço de formação de leitores literários. Esse documento esclarece 
ainda que os estudantes realizam “escolhas anárquicas” fora do ambiente 
escolar, ou seja, leituras aleatórias que nem sempre são fundamentadas 
em parâmetros qualitativos.

O letramento literário seria assim essencial para a formação dos 
jovens na educação básica, especialmente, no ensino médio, período 
educacional em que a literatura ganha destaque como componente 
curricular da disciplina de Língua Portuguesa. O letramento literário 



sumário

154Materiais didáticos, gêneros textuais e experiências didáticas no ensino de língua portuguesa  |

consiste em possibilitar que alunos leiam textos literários, trabalhando-
se especificidades estéticas em que se evidencie que o foco principal no 
estudo literário é “como” o texto trabalha determinadas questões e não 
apenas “o que” o texto aborda. 

Por meio do estudo das especificidades do texto literário, os 
alunos tornam-se capazes de apropriarem-se das leituras literárias para 
reinterpretarem questões pungentes do próprio cotidiano e da vida social 
como um todo.

A partir do respaldo legal oferecido pela Lei no 11.645/08 é 
essencial que o ambiente educacional e, sobretudo, os professores de 
Língua Portuguesa se sensibilizem para a necessidade de inserirem no 
letramento literário de seus alunos o estudo de textos poéticos ou em 
prosa representativos das literaturas africanas de língua oficial portuguesa 
e da literatura afro-brasileira, a fim de que os estudantes compreendam 
por meio do estudo literário tanto a multiplicidade cultural e as diferenças 
político-econômicas características dos países africanos de língua oficial 
portuguesa quanto a escravidão e a construção da identidade do negro na 
sociedade brasileira.

De acordo com Versiani, Yunes e Carvalho (2012), dadas as 
carências sócio-político-culturais ainda existentes no Brasil, a escola 
configura-se como o espaço privilegiado da leitura. Dessa forma, ao 
inserir textos das literaturas africanas de língua oficial portuguesa e da 
literatura afro-brasileira em seu planejamento pedagógico, o professor 
constrói com os alunos um caminho para a leitura e vivência desses 
textos literários, oportunidade que muitos alunos não teriam fora do 
ambiente escolar. 

Assim, as aulas de literatura na educação básica estarão efetivamente 
cumprindo seu papel de formação de leitores críticos, autônomos 
e, até mesmo, mais humanizados, uma vez que o contato direto com 
textos, construindo uma vivência literária dinâmica, em um ambiente 
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que propicie o diálogo, permite aos jovens romperem as barreiras 
que o distanciam do conhecimento mais amplo, que se situa além do 
meramente visível e palpável. 

Por isso, é urgente a necessidade de formação de professores 
qualificados – não apenas professores de Língua Portuguesa, mas de todas 
as disciplinas do currículo de educação básica – que saibam trabalhar 
no âmbito do ensino fundamental e médio as questões pertinentes à 
diversidade étnico-cultural brasileira tanto quanto a multiplicidade das 
identidades africanas.

No entanto, é necessário apontar algumas questões que afetam o 
cumprimento da Lei no 11.645/08. 

Em primeiro lugar, os livros didáticos (um dos recursos pedagógicos 
mais utilizados em sala de aula na educação básica) ainda estão se 
adaptando às exigências legais. Por isso, esses livros contêm ainda poucas 
informações sobre áfrica e culturas afro-brasileiras. 

Em segundo lugar, nota-se que a publicação de títulos de autores 
africanos ainda é rara no Brasil, assim como a produção literária afro-
brasileira ainda está muito restrita a algumas raras editoras. 

Por isso, é de suma importância o investimento do governo federal 
e de governos estaduais na compra de livros destas literaturas para 
distribuição gratuita às bibliotecas escolares e aos professores dessas 
redes de ensino. é uma iniciativa que poderia incentivar a difusão dessas 
literaturas entre os profissionais da educação e, principalmente, entre os 
jovens brasileiros.

Como é possível perceber, algumas dificuldades significativas para o 
efetivo cumprimento da Lei no 11.645/08 na educação básica brasileira 
ainda persistem. Contudo, a lei não só ampara os profissionais que desejam 
trabalhar no ambiente educacional as questões pertinentes à diversidade 
étnico-cultural brasileira e as culturas africanas, como também incentiva 
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novas posturas de toda a equipe pedagógica, que é incitada a repensar 
o caráter de formação humana do processo educacional, para além do 
contexto escolar.

A aplicabilidade da Lei no 11.645/08 na matriz curricular do estado de 
São Paulo

Neste momento, serão explicitados os fundamentos e o 
funcionamento da matriz curricular do estado de São Paulo, assim 
como o roteiro de elaboração das sequências didáticas elaboradas 
nesta pesquisa, especificando-se como essas sequências se adéquam às 
exigências dessa matriz. 

Cabe mencionar que a matriz curricular, também denominada de 
Currículo do Estado de São Paulo é seguida, obrigatoriamente, em todas as 
escolas da rede estadual de São Paulo. 

O professor é responsável por selecionar na matriz curricular, de acordo 
com as necessidades dos educandos, os conteúdos e as habilidades que 
devem ser desenvolvidas a cada bimestre, bem como elaborar as atividades 
didáticas mais adequadas para o efetivo aprendizado dos alunos.

Para contribuir na elaboração das atividades didáticas, o professor 
conta com o livro didático – escolhido pelos próprios professores de cada 
escola quadrienalmente e distribuído gratuitamente aos alunos no início 
de cada ano letivo –, os cadernos do professor – que apresentam variadas 
situações de aprendizagem –, os cadernos do aluno – que contém as 
mesmas atividades dos cadernos do professor – e os recursos específicos 
de cada escola como, por exemplo, sala de leitura, sala de informática ou 
sala multimídia e anfiteatro.

Nota-se que o professor tem à sua disposição alguns suportes 
facilitadores do ensino. No entanto, a escolha do conteúdo, das habilidades 
a serem desenvolvidas e da metodologia de ensino é da responsabilidade 
do docente, que deve priorizar as necessidades de seus alunos.
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é importante salientar ainda que especificamente na disciplina Língua 
Portuguesa o Currículo estabelece quatro campos de estudo, quais sejam: 
Linguagem e sociedade; Leitura e expressão escrita; Funcionamento da 
língua; Produção e compreensão oral.

Esses campos de estudo são eixos nos quais os conteúdos disciplinares 
são organizados. Os campos de estudo entrecruzam-se, procurando 
estabelecer uma interação entre o estritamente linguístico e as dimensões 
sociais e subjetivas da linguagem. 

Dessa forma, valendo-se do suporte legal – a Lei no 11.645/08 –, o 
docente de Língua Portuguesa pode inserir, em suas aulas, textos das 
literaturas africanas de língua portuguesa e da literatura afro-brasileira. 
Para isso, é necessário que ele adéque suas aulas à matriz curricular. 

Logo, há espaço na matriz curricular do estado de São Paulo para que 
os professores de Língua Portuguesa levem para a sala de aula materiais 
pertinentes às culturas africanas de países de língua oficial portuguesa e 
de cultura afro-brasileira, principalmente, por meio de textos literários. 
Para isso, é essencial que os professores realizem a opção política de 
apropriarem-se desse espaço e assumirem a responsabilidade legal que 
lhes cabe, a fim de que os alunos tenham realmente um ensino que priorize 
a diversidade étnico-racial.

Assim, o roteiro de sequências didáticas apresentadas neste trabalho 
pretendem ser um suporte pedagógico para o professor que leciona 
Língua Portuguesa no primeiro ano do ensino médio da rede estadual dar 
cumprimento efetivo, em sala de aula, à Lei no 11.645/08.

As sequências didáticas são estruturadas da seguinte maneira: Objetivo 
geral (o que se pretende, em linhas gerais, alcançar com a realização 
daquela sequência didática); objetivos específicos (o que se pretende, 
mais pormenorizadamente, alcançar com a realização daquela sequência 
didática); conteúdos (os textos que serão abordados), a sequência de 
atividades didáticas (estruturada passo-a-passo, partindo sempre de uma 
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atividade motivacional para estimular a atenção dos alunos); habilidades 
do Currículo trabalhadas nessa sequência (as habilidades elencadas 
na matriz curricular – para cada bimestre – que são desenvolvidas por 
meio daquela sequência específica); recursos (os materiais de suporte 
pedagógico utilizados no transcorrer das atividades didáticas); avaliação 
(as formas possíveis de mensurar o desenvolvimento dos alunos no 
percurso das atividades).

Cada sequência didática foi elaborada prevendo-se entre dez e quinze 
aulas, o que significa entre duas e duas semanas e meia de aulas no período 
diurno e duas semanas e meia a três semanas e meia no período noturno. 
Acredita-se que esse tempo é adequado para o estudo comparativo entre 
literatura brasileira ou afro-brasileira e as literaturas africanas de língua 
oficial portuguesa, sem prejuízo dos outros conteúdos que devem ser 
ministrados no bimestre.

Quando analisadas integralmente, percebe-se que todas as sequências 
didáticas se relacionam aos quatro campos de estudo de Língua Portuguesa, 
que são estruturados no Currículo. Uma vez que os campos de estudo se 
entrecruzam, optou-se por abordá-los de maneira global, sem nenhuma 
segmentação, para o melhor aproveitamento das atividades didáticas. 

Todas as sequências didáticas centram-se no estudo comparativo de 
textos literários. A seleção do gênero abordado em cada sequência seguiu 
a orientação da matriz curricular, que prioriza o estudo de determinados 
gêneros a cada bimestre. 

Para os dois primeiros bimestres foram selecionados textos poéticos. 
No primeiro bimestre, um poema da literatura afro-brasileira (“Vento forte 
– poesia”, de Lepê Correia) em comparação com um poema da literatura 
angolana (“Criar”, de Agostinho Neto). No segundo bimestre, um poema 
do modernismo brasileiro (Morte e vida severina, de João Cabral de Melo 
Neto) em comparação com um poema cabo-verdiano (“Flagelados do 
vento-leste”, de Ovídio Martins).
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Para os dois últimos bimestres foram selecionados textos em prosa. 
No terceiro bimestre, foi privilegiada a comparação de dois contos 
provenientes da literatura brasileira contemporânea (“Frio”, de João 
Antônio; “Carreto”, de Cuti). No quarto bimestre, uma crônica cabo-
verdiana (“Natal”, de Dina Salústio) em comparação com um conto 
moçambicano (“Natal”, de José Craveirinha).

Todas as sequências didáticas enfatizam o contato direto dos alunos 
com os textos abordados, no intuito de que o professor oriente as 
atividades didáticas, mas valorize o potencial dos alunos, deixando que 
eles se exercitem, leiam, releiam, pensem, reformulem seus pensamentos, 
busque auxílio com o próprio professor ou em material de apoio e, com 
isso, insiram-se no estudo comparativo, compreendendo as similaridades 
e as divergências características de cada par de textos apresentados em 
cada sequência didática.

é importante mencionar também que no início de cada sequência 
didática há atividades que valorizam o conhecimento prévio dos alunos a 
fim de estimular os estudantes na criação de redes cognitivas. 

O conhecimento prévio do aluno pode não estar diretamente 
relacionado ao conteúdo que será abordado, no entanto, por meio 
de um referencial, o aluno pode acessar outros conhecimentos e 
criar “pontes” essenciais na produção de sentido. Assim, é necessário 
instigar os alunos a retomarem seus referenciais, ou seja, ativarem seus 
conhecimentos prévios, relacionando-os com o que está sendo exposto 
naquele momento específico.

Da mesma forma em que se valoriza o conhecimento prévio, no final de 
todas as sequências há uma atividade que deve ser entregue ao professor, 
a fim de que ele a corrija fora da sala de aula, com mais tranquilidade, 
realizando um balanço do aproveitamento geral de cada turma e 
levantando aspectos que necessitam de revisão ou aprofundamento. 
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Nas sequências não há nenhuma orientação quanto à nota das 
atividades, pois se entende que o foco deste trabalho é demonstrar que é 
possível inserir o estudo comparativo de textos provenientes da literatura 
brasileira, afro-brasileira e literaturas africanas de língua oficial portuguesa 
em ensino médio. Logo, a preocupação deste trabalho é com a melhor 
forma de ensino do conteúdo. A menção das atividades fica a cargo de 
cada professor.

Considerações finais

Neste trabalho, procurou-se evidenciar como é possível atender as 
exigências da Lei no 11.645/08 nas aulas de Língua Portuguesa (a partir do 
componente curricular de estudos literários) do primeiro ano do ensino 
médio na rede estadual paulista.

Em primeiro lugar, foi feita uma reflexão teórica que demonstrou 
a importância da Lei no 10.639/03 para a desmistificação do “mito 
de democracia racial” existente na sociedade brasileira, entre outras 
questões. A Lei no 10.639/03 pressupõe que haja um rompimento da visão 
eurocêntrica vigente nos currículos escolares e, além disso, exige que toda 
a equipe escolar tome providências para inserir em seus planejamentos 
pedagógicos atividades que valorizassem as contribuições das culturas 
africanas e afro-brasileira na constituição da vida social brasileira.

Cabe mencionar que a lei referida foi aperfeiçoada pela Lei no 11.645/08. 
Essa lei determina que as culturas indígenas também sejam tópicos dos 
currículos escolares no Brasil. Como a linha de pesquisa deste trabalho é 
restrita aos estudos literários africanos em comparação aos afro-brasileiros, 
as contribuições das culturas indígenas não foram abordadas.

Em segundo lugar, foram elencados os principais aspectos da matriz 
curricular do estado de São Paulo, evidenciando como essa matriz oferece 
aos professores uma relativa flexibilidade, que permite aos docentes 
inserir em seus planos de aulas conteúdos diversificados, por meio de 
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metodologias adequadas às características das turmas com as quais os 
docentes lidam no cotidiano. 

Neste trecho também foi apresentada a estrutura elementar 
das sequências didáticas elaboradas a partir desta pesquisa, a fim de 
demonstrar que há diferentes maneiras de aplicação da Lei no 11.645/08 
na matriz curricular do estado de São Paulo. 

Acredita-se que, dessa forma, foi possível demonstrar como a Lei 
no 11.645/08 pode ser aplicada nos primeiros anos do ensino médio da 
rede estadual paulista, sem prejuízo dos demais conteúdos que devem 
ser ministrados nessa série escolar, atendendo aos requisitos da matriz 
curricular e criando na sala de aula um ambiente de reflexão acolhedor e 
dialético que permita aos alunos compreender as singularidades literárias 
dos países africanos de língua oficial portuguesa em comparação com 
as características elementares da literatura brasileira, em sua dicção 
afro-brasileira, abordada nessa pesquisa e, com isso, esses alunos são 
estimulados a compreenderem a percepção intrínseca entre literatura 
e vida social, formando, desse modo, um repertório baseado na 
heterogeneidade e diversidade de perspectivas.
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SEMINÁRIOS SOBRE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE NO 
ENSINO MÉDIO

Dayse Oliveira Barbosa (USP)

Introdução

Este trabalho visa a refletir sobre o estudo de poemas significativos da 
obra de Carlos Drummond de Andrade. A partir desse estudo da poética 
de Drummond, realizado por alunos do primeiro ano do ensino médio da 
rede estadual de São Paulo, foram apresentados seminários pelos próprios 
alunos, evidenciando a importância da análise de poemas, principalmente, 
de poetas canônicos da literatura brasileira, ser introduzido na sala de aula 
da educação básica brasileira.

Primeiramente, será lançado um olhar sobre as ponderações trazidas 
por especialistas da área da educação, para que se reflita com mais amplitude 
sobre as questões que envolvem o estudo de literatura no ensino médio.

Em seguida, será analisado por qual motivo o estudo do texto literário 
deve se manter no currículo nesses tempos em que o tecnicismo dita as 
regras na sociedade e, por consequência, na educação. A partir daí, serão 
apresentadas sugestões de como levar o estudo da literatura para dentro 
da sala de aula.

Por último, será apresentada a organização da sequência didática 
que direcionou a análise de poemas de Carlos Drummond de Andrade, 
possibilitando aos alunos do primeiro ano do ensino médio ter contato 
direto com poemas significativos da obra de Drummond.

O estudo de literatura conforme as orientações curriculares de 2004 e 2006

 A partir das informações extraídas nas Orientações Curriculares de 
2004 e 2006 construir-se-á um breve histórico do processo de ensino de 
literatura no Brasil.
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De acordo com Brasil (2004), percebe-se que o estabelecimento 
da ciência linguística e a redemocratização do ensino, processos 
historicamente simultâneos, estabeleceram os divisores de águas entre o 
que era e o que é o ensino na atualidade.

Compreende-se que a redemocratização do ensino modelada em 
1967 resultou no “rebaixamento de nível e de exigências de ensino, 
rebaixamento justificado por uma suspeita preocupação de adequar 
o ensino às condições do aluno” (BRASIL, 2004). O efeito redutor óbvio 
dessa atitude está em que se procurou ministrar unicamente os conteúdos 
que estivessem supostamente ao alcance dos alunos.

Outro aspecto a ser notado refere-se ao estabelecimento da 
linguística. Ainda hoje persistem as dificuldades em lidar com os 
estatutos criados pelo novo campo de investigação, que apontam para 
o dever de relativizar a língua em função dos resultados provindos de 
pesquisas sociolinguísticas.

O resultado prático de priorização das variantes linguísticas e 
do ensino de gêneros textuais em sala de aula foi o “deslocamento 
de foco”. Adotando esse procedimento, o professor desviou o aluno 
do objeto literário em si para informações pertinentes às abordagens 
linguístico-gramaticais.

Em Brasil (2006), percebemos que o ensino de literatura foi por 
muitos anos centrado no estudo de “escolas literárias”, o texto literário 
era tratado como produto fixo e exclusivo de determinado tempo 
histórico. Com isso, a leitura do texto literário foi relegada a segundo 
plano, pois a prioridade das aulas de literatura era a memorização 
das características das escolas literárias, que eram sempre abordadas 
cronologicamente, em cada ano do ensino médio.

Dessa forma, o estudo de literatura era caracterizado pela metaleitura, 
ou seja, leitura de trechos ou resumos de obras literárias, tendo como 
padrão a visão estanque da literatura no tempo.
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Os PCN de 2000 e 2002 aboliram o estudo de literatura centrada 
nas características das escolas literárias, contudo, equiparou o estudo 
de literatura ao dos demais gêneros discursivos, desconsiderando as 
singularidades do texto literário.

Assim, rompeu-se o ensino dos períodos literários na escola, no 
entanto, os textos literários eram acoplados ao ensino dos gêneros 
discursivos. Com isso, os estudos das obras literárias continuaram relegados 
a segundo plano, como se a literatura fosse submissa à linguística.

Apenas com as Orientações Curriculares de 2006, a literatura foi 
desmembrada da língua portuguesa e teve sua autonomia reconhecida. 
Percebe-se nesse documento a preocupação com o estudo do texto 
literário. O professor é incitado a ler e a colocar o aluno em contato direto 
com as obras literárias, formando o próprio gosto literário e tornando-se 
um leitor crítico, ou seja, um leitor que sabe apropriar-se do material lido 
para questionar e transformar a própria realidade.

A importância do estudo do texto literário

Eagleton (2001) explica que a literatura não tem caráter pragmático. 
Logo, essa arte não pode ser cientificamente conceituada porque se 
vincula a fatores instáveis, como o juízo de valor.

A valoração de um texto sofre constantes modificações ao longo 
do tempo e dos processos de mudanças sociais, pois, segundo Eagleton 
(2001), as obras são reescritas pela sociedade. As obras são reescritas 
porque levam em consideração os interesses e preocupações próprios 
do tempo em que são lidas, ou mais propriamente, relidas. Por isso, os 
textos clássicos remetem a uma simbologia diversa daquela para a qual 
remetiam na sua origem.

Na mesma linha de raciocínio, Perrone-Moises (2006), considera 
que os textos literários são “aqueles em que a linguagem atinge seu mais 
alto grau de precisão e sua maior potência de significação” e também 
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que essa significação não se reduz ao significado, “mas opera a interação 
de vários níveis semânticos e resulta numa possibilidade teoricamente 
infinita de interpretações”.

Assim, o dramaturgo Shakespeare, por exemplo, mantém-se por 
tanto tempo na lista de obras clássicas e imortais porque tem tido algo 
a dizer às pessoas desde o final do século xVI até a atualidade, ainda 
que o dramaturgo não tenha podido imaginar os novos sentidos que os 
seus textos iriam ter nas incontáveis releituras que sofreram ao longo 
dos séculos.

Logo, o estudo do texto literário permite que o indivíduo recrie 
percursos e, nessa recriação compreenda o que a ideologia ou o sistema 
político dominante tenta escamotear. Conforme menciona Petit (2008), a 
literatura estimula a pessoa a se tornar:

um pouco mais rebelde e lhe dará a ideia de que é possível 
sair do caminho que tinham traçado para ela, escolher sua 
própria estrada, sua própria maneira de dizer, ter direito a 
tomar decisões e participar de um futuro compartilhado, 
em vez de sempre se submeter aos outros.

Dessa forma, a literatura contribui para a formação de leitores 
mais críticos, autônomos e, até mesmo, mais humanizados, uma vez 
que ela permite ao indivíduo quebrar as travas que o distanciavam do 
conhecimento mais amplo, além do meramente visível e palpável.

Nesse momento, surge outra questão: Como abordar a literatura em 
sala de aula? há textos melhores do que outros para o trabalho em sala 
de aula? A resposta não é definitiva, mas no próximo tópico, analisaremos 
mais cuidadosamente esse assunto.

Como apresentar a literatura em sala de aula

Percebe-se que as Orientações Curriculares de 2006 propõem aos 
professores colocarem os alunos em contato direto com as obras literárias, 
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a fim de que formem o próprio gosto literário e saibam se apropriarem 
desse material para transformarem a realidade.

é perceptível também que o significado das obras é reconstruído ao 
longo dos tempos. Assim, por meio do estudo do texto literário, o leitor 
recria percursos que lhes permite realizar inferências, conectar contextos 
distintos, reler analogias, compreender aspectos intertextuais, que 
confere mais criticidade e autonomia nas escolhas que esse leitor realiza 
na própria vida.

De acordo com Versiani, Yunes & Carvalho (2012), dadas as carências 
sócio-político-culturais ainda existentes no Brasil, a escola configura-se 
como o espaço privilegiado da leitura. Assim, qual a melhor alternativa 
para o trabalho com o texto literário em sala de aula?

Perrone-Moises (2006) menciona que o educador precisa ouvir o 
aluno. Isso significa:

compreender o patamar de conhecimento em que se 
encontra o repertório de que ele (o aluno) dispõe, não para 
“respeitar” e confirmar a sua “individualidade” irredutível, 
mas para, a partir desses dados estimulá-lo a ascender a 
um patamar superior, mais amplo e mais informado.

Dessa forma, entende-se que a literatura não deve ser uma imposição 
do professor, pelo contrário, o professor deve considerar que diante de si 
conta com um grupo de indivíduos que detêm cada qual a leitura particular 
dos símbolos e o conhecimento do mundo que lhe é própria, e que tanto 
essa leitura quanto esse conhecimento não pode ser desprezado em 
momento algum.

Dessa forma, independentemente, do extrato social e das carências 
culturais do aluno, cabe ao professor estimulá-lo a romper a visão estanque 
da literatura (que aparece quase sempre esquematizada e segmentada nos 
manuais didáticos) por meio do contato direto com diferentes obras literárias, 
ensinando-o a compreender os múltiplos significados dos textos literários.
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Nesse processo de aprendizado, não há “o texto” ou “um texto” que 
seja mais adequado a determinada série do ensino. é responsabilidade 
do professor selecionar quais textos serão oferecidos aos seus alunos, 
considerando os conhecimentos prévios e as possíveis preferências 
literárias deles. Assim, o professor apresenta a obra, direciona a leitura, 
norteia a construção de sentido, mas não impõe a própria opinião. é um 
processo dialógico, construído no cotidiano da sala de aula.

Deve-se lembrar também que o texto literário é polifônico por 
natureza, portanto, são cabíveis distintas interpretações e, talvez, os 
alunos venham a estabelecer relações muito peculiares intertextuais e/
ou intercontextuais, relações essas que não tenham sido pensadas pelo 
professor. Ele necessita avaliar cada proposição particularmente, acatando 
as que são pertinentes e corrigindo as que são implausíveis, visto que 
diferentes interpretações não significam qualquer interpretação.

Essa percepção de que são possíveis diferentes interpretações, mas 
não todas ou qualquer interpretação para um texto literário advém do 
estudo constante de obras literárias. é no “manuseio” permanente da 
literatura que se aprende os limites e os intercâmbios possíveis dentro 
dessa área.

 Não se pode ignorar que o estudo da literatura realizado dessa maneira 
é um desafio constante para o professor, exigindo dele um grau maior de 
preparo das aulas, mais abertura para interagir e dialogar com os alunos, 
além de flexibilidade para rever suas próprias leituras e interpretações, 
aperfeiçoando-se continuamente.

Não é um caminho fácil, pois a maioria dos professores trabalha mais 
de um turno, têm que deslocar grandes distâncias entre a sua residência 
e a escola ou entre as escolas em que leciona, têm que administrar as 
atividades de um currículo muito extenso, alguns professores ministram 
mais de uma disciplina e, portanto, têm que lidar com as devidas 
responsabilidades de cada disciplina.
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Contudo, é necessário lembrar-se que é apenas o início da 
difusão da leitura literária no Brasil. Logo, é responsabilidade de 
cada um (especialmente dos professores de literatura) aproveitar as 
oportunidades que lhe são oferecidas, mesmo que sejam oportunidades 
mínimas, para formar-se como leitor, a fim de transformar-se em um 
difusor da leitura literária.

A poética de Carlos Drummond de Andrade na sala de aula da educação básica

A partir das reflexões realizadas acima, percebe-se a importância da 
inserção do estudo de autores significativos das diferentes literaturas, 
especialmente, a literatura brasileira desde a educação básica.

Por isso, esta pesquisa centrou-se no contato direto dos alunos com 
poemas de Carlos Drummond de Andrade, um dos autores de maior 
destaque da literatura brasileira do século xx.

Esta pesquisa foi realizada com alunos do primeiro ano do ensino 
médio da Escola Estadual do Jardim Paulista, localizada no município 
de Barueri, um dos municípios que compõe a Grande São Paulo, tendo 
por objetivo desenvolver nesses estudantes a habilidade de reconhecer 
diferentes elementos internos e externos que estruturam os poemas de 
Carlos Drummond de Andrade.

Para isso, esta pesquisa foi dividida em quatro etapas principais, cada 
qual constituída de subdivisões que melhor orientaram o norteamento de 
todo o trabalho. Em conjunto, as etapas totalizaram entre 15 e 18 aulas, 
cerca de três a três semanas e meia de aulas. Segue abaixo a descrição 
detalhada de cada etapa e as devidas subdivisões que ajudaram a alicerçar 
o trabalho:

1. Etapa de motivação e envolvimento dos alunos, cujo objetivo 
foi mobilizá-los para o trabalho que seria desenvolvido. Esta etapa foi 
composta das seguintes subdivisões: apresentação sucinta da poética de 
Drummond (feita pela professora); apresentação aos alunos das etapas 
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do trabalho que deveria ser realizado por eles; divisão dos grupos de cada 
classe; seleção, por parte dos alunos, do livro que seria estudado por eles; 
indicação, por parte da professora, dos poemas que seriam analisados por 
cada grupo.

2. Etapa de análise estética dos poemas de Drummond: Apesar de 
não haver subdivisões, esta foi a etapa mais extensa do trabalho, pois se 
concentrou na “dissecação” da estrutura fonética, morfológica, sintática e 
semântica dos textos. Foi o momento em que os alunos desmembraram 
cada um dos poemas que estavam sendo estudados por eles, analisando-
os estruturalmente para, em seguida, recompor a unidade significativa 
dos poemas.

3. Etapa de reconhecimento dos elementos contextuais que integram 
os poemas de Drummond: Após o estudo analítico-estrutural dos poemas, 
os alunos realizaram uma sucinta pesquisa do contexto histórico-social de 
publicação da obra analisada e o levantamento das possíveis relações dos 
poemas com o contexto em que a obra está inserida.

4. Etapa de finalização e apresentação dos seminários. Com a 
análise estrutural dos poemas realizada e tecidas as possíveis relações 
contextuais entre a obra analisada e o período histórico-social, partiu-se 
para a última etapa, composta pelas seguintes subdivisões: elaboração 
de roteiro para apresentação dos seminários; preparação dos slides; 
apresentação dos seminários.

Todos os poemas analisados foram extraídos do primeiro volume da 
antologia de poemas de Carlos Drummond de Andrade, intitulada Nova 
reunião – 23 livros de poesia (2013). Este volume contém uma coletânea de 
poemas dos livros Alguma poesia, Brejo das almas, Sentimento do mundo, 
José, A rosa do povo, Novos poemas, Claro enigma e Fazendeiro do ar. Os 
livros Novos poemas e Fazendeiro do ar não foram escolhidos por nenhum 
dos grupos.
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Cada classe organizou-se em seis grupos com aproximadamente seis 
integrantes. Conforme mencionado anteriormente, o grupo escolhia o 
livro que seria estudado e a professora indicava os poemas que deveriam 
ser analisados em perspectiva comparativa e orientava os estudantes no 
percurso de análise, estimulando-os à leitura atenta dos poemas e ao 
manuseio do texto literário.

O primeiro grupo analisou os poemas Infância e Cantiga do viúvo, do 
livro Alguma poesia; o segundo grupo analisou os poemas hino nacional 
e Coisa miserável, do livro Brejo das almas; o terceiro grupo analisou 
os poemas Congresso internacional do medo e Os ombros suportam o 
mundo, do livro Sentimento do mundo; o quarto grupo analisou os poemas 
Tristeza no céu e Noturno oprimido, do livro José; o quinto grupo analisou 
os poemas Anoitecer e Vida menor, do livro A rosa do povo; o sexto grupo 
analisou os poemas Legado e Encontro, do livro Claro enigma.

Notou-se, inicialmente, o estranhamento dos alunos ao lidarem 
com o texto literário. A cada passo da análise empreendida os 
estudantes eram convidados a saírem da “zona de conforto” gerada 
pela comodidade de receberem todas as informações prontas do 
professor, os alunos eram incitados a refletir, a debater, a ouvirem 
opiniões divergentes, a produzirem respostas tanto para as indagações 
do docente responsável pela atividade quanto dos próprios colegas 
de grupo e, sobretudo, voltassem-se para o estudo do texto literário, 
uma vez que todo o percurso analítico foi percorrido fundamentado no 
texto literário.

Na etapa final do trabalho, houve a apresentação dos seminários, que 
foi o momento no qual os alunos compartilharam as análises desenvolvidas 
com os outros colegas da turma. Assim, de alguma forma, toda a classe 
teve a oportunidade de conhecer de maneira mais aprofundada a obra 
de Drummond e compreender o significado da poética desse autor para a 
literatura brasileira.
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Em razão dos seminários realizados, pode-se concluir que este trabalho 
atingiu os objetivos propostos, uma vez que levou os alunos, por meio da 
análise pormenorizada dos poemas, a produzirem sentido sobre a estética 
dos poemas de Carlos Drummond de Andrade bem como reconhecerem a 
importância da obra desse poeta para a literatura brasileira.

Considerações finais

A partir das reflexões construídas ao longo deste trabalho, é possível 
afirmar que as Orientações Curriculares apresentaram evolução na 
abordagem do ensino da literatura.

Em 2004, a literatura era uma ramificação do ensino da Língua 
Portuguesa. Já em 2006 teve sua importância reconhecida na construção 
de leitores críticos, sendo a ela conferida autonomia. Dessa forma, a 
literatura pode se tornar objeto de estudo mais detido, e por consequência, 
mais produtivo.

Na medida em que os documentos oficiais tornam possível uma maior 
aproximação do aluno ao texto literário, priorizando o contato direto 
dos estudantes com obras diversas, a literatura pode se transformar 
em um meio facilitador para a construção de indivíduos independentes, 
autônomos e críticos.

Sem dúvida, isso propicia o estudo analítico de autores significativos 
da literatura brasileira, como Carlos Drummond de Andrade, na sala de 
aula da educação básica. A elaboração de uma sequência didática que 
se fundamenta na análise de poemas de um autor tão importante para 
a nossa literatura quanto Drummond exige maior comprometimento do 
professor que, apesar das dificuldades de ordem prática, tem de estar mais 
atento aos seus alunos. Não apenas para reconhecer o repertório que eles 
trazem, como também para estimulá-los a almejar novos patamares.

Para tanto é necessário que o estudo dos textos literários seja 
realizado em perspectiva dialógica e que o professor trabalhe em todo o 
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percurso instigando seus alunos a “olharem” diretamente para o material 
literário. Essa metodologia exige grande empenho do docente não apenas 
na escolha das obras, mas na condução das discussões em sala de aula, 
uma vez que embora o texto literário seja relativamente aberto, há que se 
reconhecer os limites de sua interpretação.

 Nesse múltiplo processo de dialogismo entre leitor e obra nasce o 
indivíduo autônomo e crítico. O professor atua como alavanca ao oferecer 
oportunidade de o aluno expor o próprio repertório e compartilhar o 
conteúdo que detêm para se apropriar de outro e mais outro.

Promover o intercâmbio entre o grupo e a obra é um caminho 
que torna possível ao professor poder interferir de maneira positiva na 
construção de indivíduos autônomos e críticos.
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O WHATSAPP COMO FERRAMENTA DE MOBILIZAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA ARGUMENTAÇÃO DE ALUNOS DO ENSINO 

MÉDIO DE ESCOLAS PÚBLICAS
Edda Maria Peixoto Barreto (Uenf)1 

Gerson Tavares do Carmo (Uenf)2 
Nathalia Ribeiro de Cerqueira (Unopar)3

Introdução

O trabalho pedagógico com a língua portuguesa deve estar voltado 
a preparar os alunos para se expressarem com segurança, tanto no 
âmbito oral quanto no escrito. é certo que as produções e os resultados 
dos estudantes serão cada vez maiores e melhores à medida que mais 
seguros eles se sentirem. Vale ressaltar que a segurança na prática 
argumentativa é fundamental para a expressão efetiva de sua autonomia 
enquanto cidadãos. Em busca de um desenvolvimento/aprimoramento 
da capacidade argumentativa dos discentes, a Educação precisa levar em 
consideração o caráter contextual da expressão de seus pensamentos.

Ademais, é necessário fazer com que os alunos da escola pública se 
percebam como agentes sociais e autores de discursos próprios – um 
sujeito-chave da interação dialógica, uma vez que a relação com o mundo 
só é possível por meio de diálogo e de interação entre os sujeitos. Em 
sua maioria, os estudantes da escola pública revelam-se certos de que 
detêm pouco capital cultural, o que acentua a sensação de insegurança 
em situações de discursos mais formais, seja na oralidade ou na escrita. 
Em virtude da valorização do uso formal da língua e da linguagem escrita, 
a fala que determina a expressão de seu pensamento cotidiano é ignorada 
em várias situações e a sala de aula perde, assim, o status de espaço de 
interlocução e de possibilidade de consolidação da argumentação, e não 
cria maiores oportunidades de trabalho com a oralidade e com a escrita 
desvinculada de autocrítica, tal como ocorrem as manifestações realizadas 
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em redes sociais. A vivência do ensino e da aprendizagem precisa ser 
perceptiva à necessidade de elaborar textos – orais ou não – de modo a 
não ser discriminado nessa prática.

Considerando que, segundo Dionisio (2002), “o foco dos estudos sobre 
a língua vem mudando e os autores vão tentando compreender as diversas 
demandas sociais e o aparecimento de novas propostas das ciências da 
linguagem na busca de incluir em seus programas editoriais o que pode 
ser útil para o ensino da língua portuguesa”, a análise da conversação – 
tanto as estabelecidas em textos orais, quanto as produzidas nos textos 
escritos em redes sociais, espaço em que, normalmente, a expressão é 
genuinamente espontânea, pois a ausência do contato pessoal com o 
interlocutor permite maior conforto para a exposição do pensamento – 
vem a ser um campo pleno de possibilidades para o desenvolvimento do 
caráter argumentativo do discurso. Por essa via, um trabalho desenvolvido 
a partir de conversas em sala de aula e de conversas realizadas pelo 
aplicativo WhatsApp despertará, nos alunos, a consciência do uso da 
argumentação como prática diária e possibilitará maior autonomia e 
segurança na produção de textos – orais ou escritos – em situações que 
exijam um discurso mais formal.

O silenciamento proveniente de práticas que desvalorizam o 
discurso espontâneo

A perspectiva do ensino de língua portuguesa atual é de que o aluno 
seja preparado para ler e produzir textos – orais ou escritos – de modo 
eficiente. Diante disso, as diretrizes escolares elaboradas em todo o país, 
segundo as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 
direcionam os docentes a um trabalho em que não haja distanciamentos 
entre a vivência do aluno fora e dentro do espaço escolar. Nesse sentido, 
o ensino da língua materna está pautado na exploração de gêneros 
textuais diversificados que circulam em nossa esfera social, considerando 
que aprender saberes linguísticos, segundo os PCN, é muito mais que 
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aprender gramática. Volta-se o olhar para os diversos gêneros que 
circulam nas esferas sociais. Segundo Marcuschi (2002), os gêneros 
surgem diante das necessidades e atividades socioculturais e na relação 
com as inovações tecnológicas, pois a intensidade do uso dessas novas 
tecnologias e sua interferência nas atividades comunicativas diárias 
motivam a explosão de novos gêneros e novas formas de comunicação, 
quer na oralidade, quer na escrita. Os gêneros textuais que são oriundos 
de situações de comunicação verbal espontâneas, não elaboradas, 
que, pela informalidade de suas produções, conseguem manter uma 
relação mais imediata com a realidade, devem ser, portanto, valorizados 
e utilizados pelos professores em sua prática pedagógica. O contato 
com esses gêneros – categorizados como primários (simples), segundo 
Bakhtin (2010) – em sala de aula não dispensa a busca pela intimidade 
com a linguagem nos considerados gêneros secundários (complexos) 
– ainda conforme agrupamento feito por Bakhtin – que utiliza uma 
forma de uso mais elaborada da linguagem diante de condições de 
comunicação cultural mais complexa, que requer, em muitos casos, que 
a argumentação seja mais pontual.

A questão argumentativa em situações mais formais de uso da 
linguagem, por sua vez, torna-se uma das maiores dificuldades do aluno. 
Aprender o uso mais formal da língua é, na visão do aluno, aprender regras 
que ele não reconhece em situação de uso, e, por isso, cria uma espécie de 
barreira que o impede de expressar seu pensamento de forma eficiente e 
com naturalidade. Considerando que os alunos da escola pública, em sua 
maioria, se percebem portadores de pouco capital cultural, além de não se 
reconhecerem como agentes sociais no exercício da cidadania, precisam 
ser estimulados a transformar o olhar sobre si mesmos e a vencer a 
barreira que existe dentro dela, que os impede de se perceberem capazes 
de elaborar textos com autonomia e propriedade. Para que o falante 
tenha competência para articular seu discurso em todas as dimensões da 
linguagem – no uso formal e no informal, o trabalho com a oralidade deve 
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ser visto como espaço de construção cognitiva e semântica, como assinala 
Marcuschi (2002), para quem o texto, oral ou escrito, mais do que uma 
unidade de sentido, é um evento discursivo.

Diante desses estudos, assegura-se que a interação verbal 
apresentada pelos usuários do WhatsApp é, também, um campo 
complementar ao trabalho de ensino de uso da língua, para que se 
observe a forma como a comunicação acontece em seu caráter discursivo 
argumentativo. é importante que o professor se proponha a um trabalho 
que promova a integração de seus alunos com o saber, lançando mão de 
recursos atrativos e ferramentas tecnológicas que já fazem parte do uso 
cotidiano desses alunos.

Sabendo que a formação docente deve objetivar a criação de um 
pensamento crítico, reflexivo e transformador do professor diante do 
conhecimento e diante do sujeito aluno, a compreensão da evolução do 
conhecimento, em termos conceituais, conforme Freire (1996), possibilita 
que os docentes, refletindo epistemologicamente em comunhão com 
a realidade que os norteiam, saibam explicar, justificar e reconhecer a 
urgência de modificar sua prática.

Ao perceber mecanismos que podem trazer funcionalidade e eficácia 
ao discurso, o professor encontrará em sua tarefa pedagógica, maior 
facilidade no trabalho de aprimoramento da capacidade argumentativa 
dos alunos e de estímulo a uma escrita de autoria. Para tal, também é 
importante que o aluno – sujeito ativo – esteja mobilizado, dirigindo seu 
pensamento, sua atenção, seu sentimento, seu fazer sobre o objeto de 
conhecimento, desenvolvendo uma escrita interessada, pois “o homem, 
para conhecer as coisas em si, deve primeiro transformá-las em coisas 
para si” (KOSIK, 2010, p. 22), com o intuito de “que se estabeleça uma 
relação entre o sujeito e o objeto de conhecimento e que esse objeto 
tenha validade e possa ser aplicado ao cotidiano dos alunos”, segundo 
Silva e Moreira (2007), na perspectiva da construção de um discurso 
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argumentativo mais consistente e mais seguro, conferindo funcionalidade 
à aprendizagem e para que, por meio dessa relação mais íntima, os 
alunos possam prosseguir, com sucesso, o caminho em busca de obter e 
de produzir conhecimento. O fato é que os alunos, no estudo da língua, 
sentem um distanciamento entre a língua(gem) utilizada em seu cotidiano 
e a ensinada na escola, além de se identificarem como sujeitos de menor 
capital cultural, o que determina um silenciamento oral e escrito em 
momentos em que o professor requer expressão de seus pensamentos e 
autoria em seus discursos.

Sendo assim, ao valorizar os discursos espontâneos, o professor 
conduz o trabalho com a língua de modo com que alunos se sintam 
mais mobilizados a experimentarem a reflexão da própria linguagem, a 
análise da situação sociocomunicativa e o uso de argumentos adequados 
à defesa de seu posicionamento. é necessário considerar a diferença 
entre motivação e mobilização, visto que a motivação configura uma 
ação externa, pois só se é motivado por alguém ou algo, e a “mobilização 
refere à dinâmica interna, traz a ideia de movimento e tem a ver com a 
trama dos sentidos que o aluno vai dando às suas ações”, segundo Charlot 
(2005). Reitera-se a importância de eles não se sentirem excluídos na 
dinâmica de aprendizagem de um discurso argumentativo e poderem 
vivenciar estratégias que possibilitem a apropriação de um discurso 
crítico e reflexivo, o que lhes confere a oportunidade de opinar, de utilizar 
recursos argumentativos retóricos na prática, com competência. Isso 
estabelece uma relação dialética entre teoria e prática, em um processo 
de “empoderamento”, quando há relação com o saber envolvendo ideias, 
emoções e percepções oriundas do dia a dia do aluno, permeando o 
entendimento do uso social da linguagem em seus diversos contextos e 
diante de diferentes interlocutores, considerando que, segundo Charlot 
(2005), “a relação com o saber é uma relação social com o saber”. 
Dessa forma, inserir o uso de sua linguagem no contexto pedagógico os 
distanciam da prática do silenciamento.
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Falo do silêncio da boca do aluno que nunca aprendeu 
a falar. Daquele aluno que chega às minhas mãos aqui 
na universidade e ainda não é hábil para apresentar um 
trabalho à frente de sua turma – nem mediocremente! 
– só porque nunca aprendeu a falar! Falo do silêncio 
da pena daquele aluno que nunca aprendeu a escrever. 
Daquele aluno que chega às minhas mãos aqui na 
universidade e ainda não é hábil para produzir um texto – 
nem mediocremente produzido! – porque, simplesmente, 
nunca aprendeu a escrever. Falo do silêncio que 
assombra o ouvido daquele aluno que nunca aprendeu a 
ouvir. Daquele aluno que chega às minhas mãos aqui na 
universidade e ainda não é hábil para compreender o que 
os outros dizem [...] Falo do silêncio aterrador da mente 
daquele aluno que tenta e retenta compreender o mais 
básico dos textos que lhe cai nas mãos e não consegue. 
Daquele aluno que chega as minhas mãos na universidade 
e ainda não é hábil para compreender ou interpretar – 
nem de forma mais medíocre! – o mais banal dos textos 
necessários à execução de alguma tarefa acadêmica, e 
que – envergonhada, mas corajosamente –, vem pedir 
que eu explique o texto à classe porque “ninguém 
entendeu nada. (FERRAREZI JR., 2014, p. 11-12).

Nesse contexto, o discurso oral em situações cotidianas do aluno 
e os textos escritos por ele em redes sociais configura ponte para se 
estabelecer uma ligação com o objeto do conhecimento em questão e 
busca romper as barreiras do silêncio que muitos alunos expressam diante 
da necessidade do uso da linguagem em situações não espontâneas, sejam 
orais ou escritas.

O uso dos contextos sociais informais no desenvolvimento da 
capacidade argumentativa

Diante de uma classe em que os trabalhos com textos 
argumentativos eram sempre situações de desconforto e de rejeição e 
frente a um silenciamento constante em situações avaliativas em que 
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se exigia o uso mais formal da língua(gem), percebeu-se a necessidade 
de novas estratégias visando a um empoderamento da língua(gem) por 
parte dos alunos.

A observação, contudo, de uma linguagem opinativa e com defesa de 
tese em conversas informais na sala de aula e também nas interlocuções 
escritas em grupos de WhatsApp despertou o desejo de desenvolver um 
trabalho pautado nos discursos orais elaborados pelos alunos e aqueles 
produzidos nas redes sociais, considerando-se o contexto social em que 
são produzidos, o suporte e a intenção comunicativa.

Criou-se, pois, um grupo no WhatsApp, em que os alunos discutiam 
os assuntos mais comentados nas diversas redes sociais, contemplando 
situações políticas e econômicas, violência, comportamentos sociais 
entre outros. As conversas no aplicativo, em que não acontecia diante 
de interlocutores diretos e livres de julgamentos quanto acertos e erros, 
revelavam-se com argumentos suficientes para estudo na sala de aula. 
Essa prática gerou nos estudantes maior interesse em apresentar suas 
ideias e opiniões e ao trazer os assuntos para a discussão em sala de aula, 
os mesmos defendiam seus posicionamentos com segurança, o que os 
distanciavam da postura de silenciamento de outrora.

A dinâmica desse trabalho desenvolveu uma relação mais intimista 
entre o educando e o espaço escolar, pois a distância entre a realidade do 
aluno e a forma em que se apresentavam as propostas de atividades de 
produção de texto argumentativo, muitas vezes, evidenciavam ao aluno 
as suas dificuldades em relação ao letramento, provocando, assim, o 
desinteresse e a evasão escolar.

Destaca-se, pois, que a percepção, por parte dos alunos, da necessidade 
do domínio de uma argumentação consistente e da habilidade de explicar 
claramente o próprio pensamento – como um papel fundamental no 
processo de interação entre os indivíduos. Ao considerar o contexto 
social em que o texto era produzido, o suporte e a intenção comunicativa, 
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os alunos lançaram-se ao desafio de produzir textos mais elaborados, 
buscando apresentar seus pensamentos em uma linguagem mais formal, 
considerando novos interlocutores, possibilitaram maior competência no 
uso da linguagem, com utilização de argumentos pertinentes para a defesa 
de seus pontos de vista.

Sendo assim, o trabalho com a valorização do discurso dos alunos na 
proposta de promover situações em que aconteça o aprimoramento de 
sua capacidade argumentativa – por meio de conversas no WhatsApp e 
debates em sala de aula – contribuiu para ampliar seu domínio linguístico, 
capacitando-os a utilizarem a linguagem em suas práticas sociais com 
mais segurança.

Considerações finais

O aprimoramento das competências lógico-linguísticas e das 
habilidades argumentativas dos estudantes deve ser realizado a partir 
da valorização dos discursos dos mesmos e, para tal, o estudo da 
argumentação deve tomar, como esteio e método, a linguagem empregada 
nos contextos linguísticos em que os alunos se encontram. As formalidades, 
supostamente, não fazem parte do cotidiano dos alunos, portanto, não 
se pode esperar a assimilação completa de um estudo da argumentação 
que seja estranho aos contextos e condições gerais de uso. Diante das 
normas formais que o ensino da argumentação impõe, os alunos sentem-
se intimidados e inseguros ao expressar seus pensamentos, uma vez que 
a maneira como fazem isso é muitas vezes encarado como incorreto e 
reprovável pelos professores. Com essa ênfase, parece pertinente usar o 
próprio discurso dos educandos, considerando suas relações em diversos 
contextos sociais para que seja aprimorada a capacidade argumentativa 
em suas produções diárias.

Ao proporcionar condições para a construção de uma prática 
docente favorável – menos hostil, livre do temor que imobiliza o 
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pensamento – ao desenvolvimento de discursos seguros e consistentes 
por parte dos alunos, a escola avança na condução de um ensino pautado 
na construção da cidadania, em que o aluno seja capaz de produzir um 
discurso autônomo e legítimo.



sumário

185Materiais didáticos, gêneros textuais e experiências didáticas no ensino de língua portuguesa  |

REFERÊNCIAS
BAKhTIN, M. M. Os gêneros do discurso. In:______. Estética da criação verbal. 
Tradução de Paulo Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 2010a [1952-1953].

______. Para uma filosofia do ato responsável. Organização de Augusto Ponzio. 
Tradução de Carlos Alberto Faraco e Valdemir Miotello. São Carlos: Pedro & 
João Editores, 2010b [1920-1924].

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Parâmetros 
Curriculares Nacionais (ensino médio). Parte II: Linguagens, códigos e suas 
tecnologias. Brasília: MEC/SEB, 2000.

ChARLOT, B. Relação com o saber, formação de professores e globalização: 
questões para a educação hoje. Porto Alegre: Artmed, 2005.

DIONISIO, A. P.; Gêneros textuais e multimodalidade. In: BEZERRA, M. A.; 
MAChADO, A. R.; MARCUSChI, L. A. Gêneros textuais e ensino. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Lucerna, 2002.

FERRAREZI JR., C. Pedagogia do silenciamento: a escola brasileira e o ensino da 
língua materna. São Paulo: Parábola, 2014.

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 
São Paulo: Paz e Terra, 1996.

KLEIMAN, A. Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a 
prática social da escrita. Campinas: Mercado de Letras, 2008.

KOSIK, K. Dialética do concreto. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985.

SILVA, G. L. da; MOREIRA, M. I. I. Saberes significativos e temas transversais: uma 
concepção de cidadania no currículo da EJA. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Especialização em Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrado ao 
Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos)–Centro Federal 
de Educação Tecnológica, Ceará, 2007.

(Endnotes)
1 Professora de Língua Portuguesa e Literatura do Colégio Estadual Dr. Sylvio Bastos 
Tavares. Mestranda em Cognição e Linguagem pela Uenf. E-mail: eddampb13@gmail.com.
2 Professor da Uenf. Doutor em Sociologia Política pela Uenf. E-mail: gtavares33@
gmail.com.
3 Professora de Língua Portuguesa e de Língua Inglesa da Universidade Norte do 
Paraná (Unopar).



sumário

186Materiais didáticos, gêneros textuais e experiências didáticas no ensino de língua portuguesa  |

CONTRIBUIÇÕES DO LETRAMENTO E DO INTERACIONISMO 
SOCIODISCURSIVO NA CONSTRUÇÃO DA METODOLOGIA DE 

ENSINO DE LíNGUA PORTUGUESA DO PROjETO LETRAjOVEM
Elaine Cristina da Rocha Coelho (FFP/Uerj)

Introdução

As práticas cristalizadas e dominantes do ensino de Língua Portuguesa 
se restringem ao uso formalizado da língua e sujeitando a oralidade às 
convenções da escrita, sem levar em consideração as práticas sociais 
intrínsecas à leitura e a escrita. Assim, há pouca, ou nenhuma, discussão 
sobre os sentidos da linguagem.

Os alunos oriundos das comunidades conflagradas possuem pouco 
contato com a escrita formal, como também com a oralidade formal, assim, 
se faz necessário pensar em metodologias apropriadas às necessidades 
desses sujeitos que permitam a superação de suas dificuldades, 
considerando-se os diversos níveis de escolarização que apresentam. 
Para planejar uma metodologia que amplie o repertório linguístico 
desses atores sociais, que proporcione o seu acesso aos bens culturais 
da chamada “comunidade letrada” é necessário realizar uma mediação 
entre as formas de letramento comunitário e letramento escolar e que dê 
atenção merecida ao seu Discurso (GEE, 2008).

No presente trabalho, tomamos como campo de pesquisa o projeto 
de extensão, iniciação científica e iniciação à docência Letrajovem (FFP/
Uerj-Cetreina-Depext-Faperj), que opera em parceria com o Deape/TJRJ1, 
sob a ótica dos letramentos sociais. 

As oficinas de língua portuguesa realizadas semanalmente pela equipe 
Letrajovem visam o desenvolvimento linguístico, sociocultural e discursivo 

1  Departamento de Ações Pró-Sustentabilidade (Deape) do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).
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de adolescentes, jovens e adultos em situação de risco social, com ênfase 
na educação de adolescentes em conflito com a lei. 

O nosso público no Deape/TJRJ é composto por adolescentes, jovens 
e adultos em situação de vulnerabilidade social que participam dos 
seguintes programas de inclusão: 

• Justiça Pelos Jovens (JPJ): oferece aos jovens de 16 a 24 anos que 
cometeram ato infracional e que cumprem ou já concluíram a medida 
socioeducativa de liberdade assistida a oportunidade da primeira 
experiência profissional e a mudança de comportamento através da 
convivência social em local adequado e acolhedor.

• Jovens Mensageiros (JM): tem por objetivo capacitar para o mercado 
de trabalho jovens na faixa etária de 18 a 24 anos, oriundos de famílias de 
baixa renda e/ou em situação de risco social.

• Pais Trabalhando (PT): tem por principal finalidade a melhoria 
na estrutura familiar dos participantes, por meio da inserção no 
mercado formal de trabalho, propiciando condições concretas de se 
apresentarem junto à sociedade como pessoas capazes de proverem o 
sustento dos filhos.

• Começar de Novo (CN): oportuniza aos egressos do sistema 
penitenciário a inserção no mercado de trabalho formal, possibilitando-
lhes novas perspectivas de vida, e o resgate de sua cidadania.

A pesquisa está ancorada em pressupostos teórico-metodológicos 
relacionados aos Novos Estudos de Letramento, ou NEL (GEE, 2008; STREET, 
2014), e às reflexões acerca dos sentidos do letramento em diferentes 
comunidades de práticas (ECKERT; MCCONNELL-GINET, 2010). Quanto à 
estratégia metodológica de ensino apresentada neste trabalho, terá como 
suporte as contribuições de Jean-Paul Bronckart acerca do interacionismo 
sociodiscursivo e de Joaquim Dolz e Bernard Schneuwly sobre o enfoque 
em gêneros discursivos nas práticas de ensino.
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Neste contexto, este trabalho pretende colaborar na inserção e 
na permanência escolar de atores sociais oriundos de comunidades 
conflagradas, que possuem pouco contato com a escrita e a oralidade 
formal, por meio da reflexão e ação de uma metodologia de ensino de língua 
portuguesa que faça uma negociação pedagógica entre práticas sociais 
de letramentos escolares e de letramento comunitário, considerando o 
Discurso (GEE, 2008) desses atores sociais.

2. A metodologia sociocultural do projeto Letrajovem: pesquisa na 
ação, ação na pesquisa

Para construir uma metodologia você precisa 
sentir o campo, botar o pé na água. 

Ana Lúcia Silva Souza2

Partindo dos princípios da abordagem metodológica de pesquisa-
ação, interligamos continuamente a produção de conhecimentos às 
intervenções realizadas, buscando assegurar a participação de todos os 
atores sociais envolvidos, propiciando o estabelecimento de um processo 
de aprendizagem coletiva (TOLEDO; JACOBI, 2013). E neste processo em 
que se articula extensão, iniciação à docência e ensino, somos conduzidos 
naturalmente a “molhar os nossos pés” no contexto sociocultural e na 
realidade multifacetada que experienciamos no diálogo com nossos 
alunos, em nossas reflexões e práticas.

A pesquisa-ação se inscreve no processo de ensino-aprendizagem 
coletivo nas oficinas e acontece na participação de todos os sujeitos 
envolvidos (orientadora, licenciandas, participantes e equipe técnica 
do Deape), no qual cada um se envolve direta ou indiretamente no 
aprimoramento das estratégias metodológicas de ensino, na elaboração 
e reelaboração das mesmas, de acordo com as necessidades encontradas.

2 Afirmação feita pela professora doutora Ana Lúcia Silva e Souza em sua apresentação 
no II Seminário do Grupo de Pesquisa Linguagem e Sociedade (CNPq/Uerj), realizado na Faculdade 
de Formação de Professores da Uerj, em São Gonçalo, no dia 30 de novembro de 2015.
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Um dos instrumentos de coleta de dados que usamos para o 
planejamento das oficinas é um questionário estruturado, cujas 
respostas são tabuladas e analisadas. Partimos das referências 
socioculturais dos participantes, estabelecendo pontos de contato 
e negociação entre suas experiências de letramento e os gêneros 
previstos no currículo escolar.

Ao término de cada semestre, temos outro instrumento de 
geração de dados, os relatórios individuais de aprendizagem, que 
são os resultados das percepções dos alunos acerca das estratégias 
metodológicas que desenvolvemos nas oficinas, como também suas 
concepções sobre o aprendizado da língua portuguesa, visão sobre 
o projeto Letrajovem e sugestões. Estas avaliações e autoavaliações 
escritas possibilitam avaliar os processos individuais e coletivos dos 
participantes das oficinas. 

Ao iniciar cada módulo semestral é realizada uma apresentação 
da metodologia utilizada nas oficinas, que se materializa numa 
sequência didática ressignificada e elaborada em três etapas ilustradas 
por linguagem metafórica relacionadas à natação, para melhor 
entendimento da proposta metodológica. São elas: Mergulho no tema, 
Imersão no gênero e Afloramento das ideias, que serão elucidadas no 
item 2.2. No momento em que apresentamos a metodologia discutimos 
com os alunos suas etapas, como também a escolha dos temas que 
serão abordados. 

Os temas propostos, geralmente, são relacionados a atualidades, 
ou assuntos polêmicos cujo impacto social emerge curiosidades, 
questionamentos e pressuposições dos alunos. São propostos, também, 
assuntos relacionados às suas experiências de vida e que, por vezes, 
relacionam-se às temáticas de filmes, documentários, minisséries, novelas, 
reportagens, entre outros veículos/suportes midiáticos contextualizados 
às suas práticas.
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Os assuntos sugeridos pelos alunos são os que atravessam sua vida 
social. Segue uma listagem de propostas de temas, recomendados pelos 
alunos, para serem abordados nas oficinas do segundo semestre de 
2015: Rio 450 anos; Olimpíadas 2016; superação de vida (pensaram neste 
assunto a partir do filme À procura da felicidade); violência; diversidade 
(raças, etnias...); crise econômica brasileira; meio ambiente; crise da água; 
maioridade penal; saúde; cultura brasileira; cotas universitárias etc. (Fonte: 
Diário de Bordo, 19 ago. 2015).

Essas possíveis temáticas são registradas em nosso diário de bordo 
unindo-se a algumas colocações e/ou ações de alunos que, de algum 
modo, nos influenciam no processo reflexivo de construção e organização 
das oficinas nos fornecendo pistas para a elaboração das mesmas. 
Da negociação entre os assuntos citados acima e as necessidades do 
momento, abordamos o tema Diversidade, Identidade e Ninguendade3, no 
primeiro módulo temático da segunda metade de 2015. 

Assim como as sugestões dos alunos, os resultados alcançados 
mediante aplicação das oficinas estão presentes nos diários atuando como 
um feedback que nos permite refletir sobre as estratégias pedagógicas 
empregadas e como estas têm contribuído de modo significativo para a 
ampliação do repertório linguístico, social e cultural dos educandos, como 
também, a sua reintegração social.

A relação dialógica que se estabelece entre nós, licenciandas, e 
os alunos do Letrajovem, nos revela descobertas que nos conduzem a 
realizar mudanças nos planejamentos de nossas aulas. Os índices ou pistas 
que percebemos durante a aplicação das atividades nos direcionam a 
prolongar ou reduzir as etapas da sequência metodológica, aprofundar ou 
dar brevidade a uma temática que já saciou as expectativas dos alunos, ou 
até mesmo dedicar maior atenção na reflexão sobre alguns conhecimentos 
linguísticos que eles não assimilaram. 

3  Termo usado pelo antropólogo Darcy Ribeiro (1922-1997).



sumário

191Materiais didáticos, gêneros textuais e experiências didáticas no ensino de língua portuguesa  |

O ajuste nos planejamentos das aulas, dadas as demandas do 
momento, dá-nos a concepção de “consciência do inacabamento” (FREIRE, 
2010) que nos inscreve num contínuo movimento de busca e de ação na 
pesquisa, dentro deste cenário de interação. 

Ao final de cada ciclo semestral realizamos uma confraternização 
para comemorar a conclusão de mais uma etapa. Cria-se um ambiente 
de descontração e de trocas no qual acontecem as apresentações das 
atividades organizadas no último dia de aula. Neste momento, nos 
colocando na posição de espectadores admirados assim como de atores. 

Na festa de encerramento da primeira fase de 2015, foi solicitado 
a todos os participantes do Letrajovem, inclusive as licenciandas, que 
levassem poemas para a realização de um sarau. Túlio Mattos, um dos 
alunos do projeto, perguntou se poderia ler “algo” que ele tinha escrito 
quando estava preso, e quando ele começou a ler o seu poema “Pairam 
além dos muros”, todos se comoveram com tamanha carga significativa 
do poema.

Este poema demarcou a identificação social do Túlio como um poeta, 
repercutindo na divulgação do seu poema na página oficial do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro4.

No encerramento da segunda fase de 2015, realizamos apresentações 
utilizando o gênero textual cartaz. Na última aula deste semestre, 
propusemos um trabalho em pequenos grupos, de recorte e colagem, que 
fizesse um paradoxo sobre o que vivemos no presente e o que esperamos 
para o nosso futuro. Os cartazes foram elaborados com muito cuidado, no 
esforço de expressar fidedignamente o Discurso de todos os engajados. 
As apresentações foram dinâmicas e criativas favorecendo a interação 
de todos os presentes. Outro ponto, que vale salientar, foram os sentidos 
que cada participante atribuiu as imagens nos seus cartazes. Durante a 

4 http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16903?p_p_
state=maximized

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16903?p_p_state=maximized
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16903?p_p_state=maximized


sumário

192Materiais didáticos, gêneros textuais e experiências didáticas no ensino de língua portuguesa  |

apresentação, um dos alunos fez uma analogia conferindo às imagens 
de um carro velho e um carro novo, a sua posição no presente e as suas 
expectativas para o futuro, dizendo que “o carro simboliza não um bem 
material, mas simboliza este carro velho que nós somos hoje e seríamos 
um carro novo amanhã”. As imagens dos carros revelam sua identidade 
social no momento do seu Discurso.

Ao planejar uma metodologia que vise ampliar o repertório 
linguístico desses sujeitos sociais, contextualizada, é importante atentar 
aos seus Discursos.

2.1 Bases conceituais da Metodologia Sociocultural Letrajovem

Partimos da concepção de Comunidade de Práticas, que se pode 
entender como um conjunto de pessoas agregadas que partilham 
experiências coletivas “em razão de um engajamento mútuo em um 
empreendimento comum” (ECKERT; MCCONNELL-GINET, 2010, p.102). 
Em cada uma dessas comunidades, costumam haver modos peculiares 
de falar (normas específicas), comportamentos próprios como o modo 
de fazer as coisas, crenças, valores, relação de poder, que emergem das 
práticas desses grupos como constructo social. 

Para pensar esse conceito no Letrajovem, podemos, inicialmente, 
detectar traços comuns à maioria dos alunos: 

Figura 1 – Perfil sociocultural dos alunos do projeto Letrajovem
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Os atores sociais do Letrajovem possuem perfis semelhantes, um 
dos traços que os aproxima é o pertencimento a comunidades periféricas 
do estado do Rio de Janeiro. A maioria dos alunos reside na cidade de 
São Gonçalo, outros em localidades como o Jacaré, bairro da Zona Norte 
onde se localiza uma das maiores favelas do estado, o Jacarezinho. Este 
bairro faz limite com os bairros Manguinhos, Benfica, Rocha, Riachuelo, 
Engenho Novo, Cachambi e higienópolis. há os que são de Belford Roxo, 
bairro que faz parte da chamada “periferia metropolitana” do Rio de 
Janeiro, uns são de Guadalupe, onde se situa a favela do Muquinho, 
entres outras comunidades conflagradas em que convivem expostos a 
diversos riscos sociais.

Outro traço comum aos alunos do Letrajovem é o baixo índice de 
escolaridade. Este pode ser atribuído, no caso dos participantes do 
programa Pais Trabalhadores (PT) do Deape/TJRJ, ao desgaste físico 
e mental ligado à atuação desses no mercado de trabalho que, como 
consequência, gera o precoce afastamento desses da escola. A baixa 
escolaridade trouxe reflexos na renda desses trabalhadores e na sua 
capacidade de se manter, pois, quando sacrificam seus estudos, não 
atendendo às altas expectativas de letramento do mercado de trabalho, 
condicionam as oportunidades de crescimento pessoal na vida adulta à 
“sorte”, sujeitando-se a receber baixos salários, fixando sua posição social 
às margens da linha da pobreza.

Os vulneráveis sociais que estão submergidos na rede pública de 
ensino do estado, por vezes, estão aprisionados a um sistema educacional 
não acolhedor, que não compreende as suas necessidades, seu contexto 
sócio-histórico e sociocultural, atuando com práticas de ensino distantes 
das práticas sociais de Letramento, deste modo, a tendência será o 
alargamento dos índices de defasagens escolares já existentes.

Os participantes do projeto apresentam uma linguagem não-padrão, 
que não segue o modelo do português formal. Esta linguagem é usada nas 
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relações interpessoais em que não se faz necessário o uso de formalidades, 
tida como coloquial. A linguagem informal estabelece uma ligação estreita 
com a oralidade.

Outro aspecto analisado é quanto à etnia. A identidade étnica dos 
alunos atuantes no projeto é de negros e mestiços. Perfil constantemente 
alvo de atos preconceituosos e de marginalização.

Ao analisar a figura 1, compreendemos um pouco do contexto 
sociocultural dos participantes do Letrajovem. Os traços comuns aqui 
destacados revelam os grupos sociais dos quais estes fazem parte. Esses 
são traços que não caracterizam o que as autoras, Penelope Eckert e 
Sally McConnell-Ginet, consideram como uma comunidade de práticas, 
porque esses grupos sociais não apresentam engajamento mútuo e não 
necessariamente compartilham experiências.

Por outro lado, podemos reconhecer algumas comunidades de 
práticas de que os alunos participam:

Figura 2 – Comunidades de práticas que se entrelaçam no projeto Letrajovem

O esquema acima ilustra o modo como as comunidades de práticas 
dos alunos do Letrajovem se entrelaçam. Esses pertencem à comunidade 
TJRJ enquanto funcionários engajados no desempenho de suas funções, 
tais como: auxiliar de documentos, tipo de Office Boy responsável pela 
entrega de documentos jurídicos; auxiliar de jardinagem; auxiliares de 
manutenção de máquinas e de manutenção elétrica; entre outras. A 
comunidade de prática TJRJ entrecruza-se com a comunidade Deape, 
que os une ao objetivo comum de possibilitar-lhes a reintegração social. 
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E esta, por sua vez, abriga outras quatro comunidades, os programas de 
ressocialização. Cada programa configura uma comunidade em que os 
integrantes se identificam por possuir traços identitários semelhantes, e 
constroem relações sociais próprias, expressas no comportamento e na 
linguagem que utilizam entre si. E, por fim, o Letrajovem integra-se a essas 
comunidades, no compartilhar de experiências, na troca de conhecimentos 
e no interesse mútuo em adquirir conhecimento.

O conceito de Discurso também é bastante importante para 
entendermos o que ocorre nas oficinas Letrajovem. 

O ato da fala diz o que somos e o que pretendemos. Quando falamos 
ou escrevemos, usamos os recursos da língua marcadores de nossa 
identidade social, mas os Discursos com “D” maiúsculo incluem mais 
do que linguagem, mas também as formas de agir, de se comportar, de 
interagir, de avaliar, de pensar, de acreditar, de falar compõem o Discurso 
como modo de ser no mundo (GEE, 2008, p. 161).

Figura 3 – Discurso
Fonte: Oliveira, 2014.

James Paul Gee entende por Letramento “um conjunto plural de 
práticas sociais de uso da escrita que assumem sentidos variados em 
diferentes contextos sociais” (GEE, 2008, p. 16). Nessa perspectiva, propor 
práticas sociais de letramento pressupõe uma abordagem sociocultural em 
que o contexto social e o Discurso dos envolvidos devem ser considerados.

No contexto do projeto ficam pouco aparentes as diferenças entre 
os jovens que estão incluídos em determinadas comunidades de práticas 
relacionadas aos programas de que participam, pois só o uniforme 
marca isso. Talvez isso ocorra porque preferem ser identificados como 
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pessoas que trabalham no TJRJ, pois os programas demarcam os erros ou 
problemas que enfrentaram e se tornam um peso, uma marca negativa 
para a imagem deles, especialmente dentro do Tribunal. Por isso, 
ninguém gosta dos uniformes obrigatórios, cuja cor sinaliza o programa 
a que estão ligados. 

Consequentemente, a cor da camisa identifica sua situação na 
sociedade e suscita preconceitos (“menor infrator”, “presidiário”, “pobre”).

Já o fato de estarem no Deape, que é o departamento de inclusão do 
TJRJ, pressupõe que todos têm um objetivo comum, que é a reintegração 
à sociedade, daí entenderem o projeto Letrajovem e o aprendizagem da 
língua portuguesa como uma oportunidade de ascenderem no mercado 
de trabalho, conforme destacaremos nos relatórios que analisaremos no 
capítulo seguinte.

Isso não quer dizer que rejeitem os programas, pois, muito ao 
contrário, costumam identificar as siglas os programas nas atividades, ao 
lado da assinatura. Além disso, preferem se agrupar de acordo com os 
programas do Deape de que participam, inclusive nas tarefas das oficinas. 
Ou seja, a pertença ao programa JPJ, CN, PT ou JM torna-se um traço 
identitário importante nos dois anos que passam no Deape.

O problema é como os “Outros”, ou seja, os demais funcionários do 
Tribunal, os vêem.

A pertença à comunidade de práticas do TJRJ, por outro lado, é 
muito marcada. Quando estão dentro da instituição, instintivamente, 
eles assumem o comportamento e a linguagem peculiar ao ambiente 
do Tribunal, evitando conversar ou rir muito alto em determinados 
espaços, cumprindo prazos e horários, fazendo brincadeiras saudáveis 
em momento propício, a quem é receptível a elas, usando um linguajar 
mais formal, esforçando-se para não proferir gírias ou palavras de 
caráter obsceno. 
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Ao trabalharmos o gênero debate regrado em uma das etapas do 
módulo temático “Família Contemporânea”, lemos com os participantes 
do projeto textos que narravam a postura de pais diante do conciliador em 
audiências de pensão alimentícia. No momento em que analisávamos e 
discutíamos as relações conflituosas entre os pais personagens dos textos 
e as possibilidades de estabelecer um acordo favorável entre as partes, 
aflorou-se a conjuntura de tensão do texto em discussões e aproximações, 
foi então que um dos alunos que trabalha na vara da família exclamou: “A 
minha juíza é muito justa!”. 

A relação de pertencimento dele na comunidade de prática TJRJ está 
tão estabelecida que ele usa o pronome possessivo “minha” como forma 
de apropriação da juíza com quem ele trabalha. 

Ainda neste módulo temático, pedimos que os alunos se agrupassem 
em duplas e escrevessem argumentos de defesa e de acusação para os 
personagens dos textos mencionados acima, e a partir do que escreveram, 
medializamos um debate regrado. Durante a fictícia audiência os 
participantes assumiram os traços identitários dos profissionais da área 
jurídica em que eles compartilham suas práticas cotidianas no Tribunal, 
reproduzindo o comportamento e a linguagem que lhes são próprios. 
Percebemos, nesta atividade, o quanto a pertença à comunidade de 
prática TJRJ está internalizada. 

No campo dos Novos Estudos do Letramento, tomamos também 
as concepções de Letramento autônomo e Letramento ideológico, 
desenvolvidas por Brian Street (2014).

A natureza social do letramento caminha em oposição ao que 
Street (1984 apud KLEIMAN, 1995, p. 20-21) denomina de perspectiva 
“autônoma” do letramento, orientada para as habilidades. No modelo 
autônomo de letramento a escrita é autossuficiente, pois independe de 
seu contexto de produção e de uso. Este modelo pressupõe um ensino 
para a funcionalidade, uma técnica em que a aprendizagem da leitura e 
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da escrita tem fim em si mesma. Em contraposição a esta perspectiva, 
o autor propõe um modelo “ideológico” de letramento, segundo o qual 
as práticas de leitura e escrita estão estritamente ligadas aos significados 
socioculturais, bem como o significado que as pessoas atribuem à escrita 
e as relações de poder que regem os seus usos. No modelo ideológico, 
o letramento é concebido como uma prática social no âmbito de 
acontecimentos históricos e aspectos interculturais. 

As práticas sociais letradas são feitas de tensões, conflitos. Reconhecer 
a existência dos múltiplos letramentos praticados em contextos reais na 
vida de cada sujeito torna-se fundamental para não privilegiar uma forma 
particular de letramento dentre muitas variedades existentes.

Durante a abordagem do tema “Família Contemporânea”, já 
mencionado, os participantes do Letrajovem leram textos da vara de 
família que descreviam audiências de conciliação de pensão alimentícia, e 
aos lê-los houve imediata identificação com os textos dada a significação 
atribuída aos mesmos. E esta relação significativa se estabelece pela 
contextualização do texto lido às suas práticas no TJRJ e as suas próprias 
vivências. No processo de construção das estratégias de ensino, 
compreendemos que é fundamental que as escolhas dos temas e dos 
conteúdos esteja estritamente relacionada com as práticas sociais situadas 
no contexto que vivenciam os participantes do projeto. 

Deste modo, a perspectiva ideológica de letramento nos possibilita 
elaborar propostas de ensino a partir dos conhecimentos que os 
participantes constroem em suas relações socioculturais.

2.2 As etapas da Metodologia Sociocultural Letrajovem

O processo de ação-reflexão-ação sobre a prática que desenvolvemos 
no projeto Letrajovem, nos conduziu à configuração atual das etapas em 
que organizamos o trabalho pedagógico na realização das oficinas. As 
etapas se organizam num módulo temático numa proposta ressignificada 
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de uma sequência didática (DOLZ; SChNEUWLY, 1997, 1999), em que se 
articula tema e gênero textual, sob perspectiva sociocultural.

Para melhor compreensão das etapas pelos participantes, usamos 
a metáfora da natação, sinalizada em cada atividade, e explicamos os 
objetivos de cada estratégia, pois por se tratar de uma pesquisa-ação, é 
de suma importância que todos os sujeitos compreendam cada proposta.

Os módulos temáticos são estruturados em uma sequência das 
etapas que tem por objetivos, respectivamente: (1) (re)organizar 
referências pessoais sobre o tema discutido no módulo; (2) sistematizar 
conhecimentos sobre temática, construção composicional e estilo de um 
gênero textual; (3) produzir textos escritos sobre o tema discutido no 
módulo, atualizando a estrutura do gênero estudado de acordo com uma 
situação de interação proposta.

 Na primeira etapa, chamada de Mergulho no tema, exploramos 
gêneros diversos de linguagem simples, mais próxima do cotidiano dos 
participantes, a partir de estímulos audiovisuais, tais como, videoclipes, 
filmes de animação, comerciais televisivos, fragmentos de filmes ou 
documentários, que funcionam como ponto de partida para as discussões 
orais que buscam analisar o conteúdo e a forma desses discursos. 

Utilizamos também quadros, fotografias, charges e outras linguagens, 
numa abordagem intersemiótica, de interpretação oral, com o propósito 
de constituir um texto de leitura coletiva, ampliando horizontes na 
abordagem da temática.

Ainda nesta etapa, exploramos textos escritos de pouca complexidade 
estrutural e linguística, considerando as referências socioculturais dos 
participantes. A escolha desses textos está sempre relacionada ao tema 
trabalhado, pois desta forma é possível estabelecer relações intertextuais 
após a leitura e promoção de debates.

Ao final de cada encontro semanal, solicitamos que os alunos redijam 
um texto pequeno com o propósito de reorganizar as ideias e de interação.
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A etapa Mergulho no tema tem duração de aproximadamente três 
encontros, podendo estender-se dependendo da complexidade do assunto 
e do desempenho dos participantes. 

Em síntese, esta etapa se organiza a partir de quatro estratégias: 
(1) ênfase sobre a oralidade; (2) leitura de textos escritos menos 
complexos com diferentes pontos de vista sobre o tema; (3) trabalho 
com diferentes linguagens e (4) propostas de produção escrita simples 
(iniciais e contextualizadas).

A segunda etapa do módulo temático é a Imersão no Gênero. 
Neste momento ocorre o aprofundamento em um gênero textual e 
o levantamento de aspectos do conteúdo, do estilo e da composição 
(BAKhTIN, 2011). Os textos para a leitura são mais complexos, em 
linguagem formal, evidenciando traços do gênero secundário.

A estratégia utilizada nesta etapa é a realização de círculos de 
leitura. Mediamos a leitura dos textos buscando estimular a aquisição 
de vocabulário e de estruturas textuais e linguísticas mais apropriadas 
a escrita formais, exigidas na escola e no mundo do trabalho. Na leitura 
dos textos buscamos conscientizá-los a reconhecer o gênero a que ele 
pertence, o que é muito importante para a compreensão dos significados 
e dos modos de ler cada gênero.

Nessa etapa, as atividades de leitura, sejam orais ou escritas, 
compreendem alternadamente quatro campos de conhecimento 
necessários à compreensão leitora: conhecimentos relativos ao texto; 
conhecimentos relativos ao(s) objetivo(s) da leitura; conhecimentos 
relativos às estratégias de leitura; conhecimentos relativos ao papel do 
sujeito como leitor. 

Nosso interesse é estimular o desenvolvimento de habilidades 
do tipo metacognitivo, as quais permitem aos alunos refletir sobre os 
conhecimentos próprios e sobre o(s) objetivo(s) de leitura, favorecendo a 
melhora das capacidades de controle da compreensão leitora. 
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Seguindo a proposta de Isabel Solé, a mediação de práticas de leitura 
compreende três momentos: pré-leitura, leitura e pós-leitura. No primeiro 
momento se estabelece a motivação, enunciam-se os objetivos, revisam-
se e se atualizam os conhecimentos prévios sobre o tema, o gênero e 
outros aspectos do texto. é também nesse momento preparatório que se 
estabelecem predições e se formulam perguntas que podem orientar a 
entrada no texto. O segundo momento é propriamente o da leitura, que 
compartilhada com o professor, minimiza as eventuais dificuldades e auxilia 
na ativação de estratégias necessárias para o entendimento do texto. O 
terceiro momento consiste na construção de um texto de leitura, em que 
o professor busca integrar os sentidos do texto, para estabelecer relações 
entre os propósitos da leitura, o conhecimento prévio e a informação 
disponibilizada no texto (SOLé, 1997; 1998). 

A negociação de sentidos nas interações antes, durante e 
depois da leitura, fundamentam a nossa proposta pedagógica no 
que concerne à compreensão de sentidos que se estabelecem nas 
relações socioculturais.

Chamamos de Afloramento de ideias e de linguagem, a terceira 
etapa do módulo temático. O “aflorar” consiste em uma situação 
contextualizada de produção de texto, que põe em cena o tema e o 
gênero discutidos no módulo. 

Cientes que nos textos as atividades verbais se materializam 
empiricamente em diferentes situações de comunicação, embora não se 
possa afirmar que haja uma correspondência biunívoca entre atividades 
verbais e textos. (BRONCKART, 2007, p. 74-75). Diante das discussões 
terminológicas travadas no que diz respeito à relação entre discurso e texto, 
adotamos a terminologia gêneros textuais na metodologia de ensino, pois 
consideramos a definição de Jean-Paul Bronckart, segundo o qual:

Toda produção textual implica algumas eleições com 
relação à seleção e à combinação dos mecanismos 
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estruturantes e também operações cognitivas e suas 
modalidades linguísticas de realização. Nessa perspectiva, 
os gêneros de textos são o produto de configurações de 
eleição entre algumas possibilidades momentaneamente 
“cristalizadas” ou estabilizadas pelo uso. Estas seleções 
originam-se do trabalho realizado pelas formações 
socioverbais para que os textos se adaptem às atividades 
que comentam, a um meio comunicativo dado e 
sejam eficazes frente a certas implicações sociais, etc. 
(BRONCKART, 2007, p. 79, tradução nossa, grifos do autor)

Mediante a perspectiva de Bronckart (2007), desejamos que os 
participantes do Letrajovem compreendam que a cada vez que organizamos 
um texto oral ou escrito, acionamos dentre os modelos de gêneros que 
conhecemos o mais adequado para aquela situação específica de interação 
e que, para escolhermos esse modelo, levamos sempre em consideração 
nosso propósito comunicativo. 

Outro aspecto importante a ser compreendido é que tais modelos 
são relativamente estáveis, na medida em que, ao atualizarmos essas 
estruturas, concretizando-as em textos, o estilo pessoal, as convenções 
do contexto em que estamos inseridos e o contexto sociocultural dos 
interlocutores são determinantes para o arranjo do texto.

Segundo Bronckart, no processo de produção textual ocorrem a 
adoção e a adaptação de um modelo de gênero, o que “gera um novo 
texto que apresentará as marcas do gênero escolhido e do processo de 
adaptação às particularidades da situação. (BRONCKART, 2007, p. 81)

As produções textuais dos participantes são revisadas e sinalizadas, 
conforme código de correção acordado com os participantes, e reescritos 
em sala no encontro seguinte, com a orientação da equipe do Letrajovem. 

Na busca de minimizar a artificialidade da situação de interlocução 
gerada por essa proposta para que os participantes da oficina escrevam para 
alguém, com um dado objetivo, numa situação de interlocução específica, 
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que num primeiro momento, foi preciso assumir um interlocutor ficcional, 
estamos trabalhando na construção do blog do projeto. Este será um meio 
de circulação para as produções dos participantes e suporte de divulgação 
das estratégias metodológicas empregadas pelo projeto Letrajovem.

Considerações finais

O projeto Letrajovem nos inscreve num espaço fértil de formação 
e de reflexão, no processo de produção de conhecimentos, em que a 
teoria acadêmica se funde à nossa prática. O trabalho com alunos em 
situação de risco social, em condição extraescolar, mas com propósitos 
de aproximação escolar, de retorno dos participantes à escola, muito nos 
dignifica e a interação com os participantes nos faz pensar em propostas 
contextualizadas de ensino de língua portuguesa.

Este processo de ensino-aprendizagem e de liberdade pedagógica 
nos permitiu construir uma metodologia sociocultural articulada em 
gêneros textuais, diferentes linguagens, valores e organizadas em 
módulos temáticos.

Quanto à educação linguística, compreendemos como fundamental 
a uma prática ética de ensino, o respeito e a valorização do discurso dos 
participantes do projeto Letrajovem buscando ampliar o seu repertório 
linguístico e, ao mesmo tempo, estimular seu contato com as formas da 
língua mais valorizadas socialmente. 

Compreendemos que o modo de pensar e agir e de usar a língua 
devem estar incorporados às suas experiências sociais.

Buscamos ampliar o repertório sociocultural dos participantes, como 
também promover a reflexão sobre aspectos ligados ao exercício da cidadania 
crítica e construtiva, desenvolvendo conhecimentos, comportamentos e 
competências que contribuam para sua reintegração social.
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ABORDAGENS DE LETRAMENTO NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE 
LíNGUA INGLESA COMO L2

Elielma Ramos Sertão (Uesb) 
Rosana Ferreira Alves (Uesb)

Introdução

Este artigo objetiva-se em apresentar algumas reflexões sobre o 
ensino de inglês, considerando abordagens de letramento em L.E como 
segunda língua.

Em se tratando de objetivos específicos, pretende-se verificar 
conforme seguem: (a) as possíveis conexões entre gramática e texto que 
são apresentadas tanto em contexto de explicação quanto de aplicação 
de exercícios; (b) como o material didático dialoga saberes da gramática 
inglesa com saberes do dia a dia; (c) busca-se também analisar o que rezam 
os documentos oficiais, o currículo e os materiais didáticos, a respeito de 
questões de letramento. 

Este trabalho tem como suporte teórico as contribuições da linguística, 
focando-se, sobremaneira, no que tange ao letramento (SOARES, 
2013; KLEIMAN, 2008; PAIVA 2014; LEFFA, 1999; RAJAGOPALAN, 2003; 
LIMA, 2011; entre outros). Sobre a metodologia utilizada, desenvolve-
se uma pesquisa bibliográfica e analisa-se material didático, buscando 
verificar se proposta pedagógica na área de língua inglesa contempla 
as novas concepções de ensino de língua em que se busca não apenas 
o desenvolvimento das habilidades linguísticas (fala, audição, leitura e 
escrita), mas também, o senso crítico e a capacidade de se relacionar com 
outras culturas, em outros contextos. Assim, é relevante investigar se há 
uma interação dos assuntos abordados nos gêneros, com os aspectos 
cultural, social e histórico dos educandos como elementos imprescindíveis 
as práticas de letramento. é oportuno observar também como o trabalho 
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realizado com o letramento crítico promove a emancipação do sujeito no 
contexto sociopolítico e econômico global. Em relação aos procedimentos 
metodológicos, o corpus deste trabalho é constituído por questões, tanto 
de gramática quanto de leitura e interpretação textual, presentes no livro 
didático de língua inglesa Alive! 6, do 6o ano do ensino fundamental II.

1. Revisão da literatura

1.1. Sobre o conceito de letramento

Esta pesquisa traz a contribuição dos estudos de Soares (2013), 
Kleiman (1998), Paiva (2009), Leffa (1988), Rajagopalan (2011), Lima (2009), 
entre outros. Atualmente, muitos estudos (KLEIMAN, 2007; SILVA, 2008; 
GUILhERME; SANTOS, 2014; FIGUEIREDO, 2009) vêm sendo desenvolvidos 
sobre a temática do letramento, bem como sobre sua importância nos 
processos de ensino aprendizagem em diversas áreas e campos de 
estudos. Entretanto, muitas dúvidas surgiram no que se refere ao conceito 
e a proposta do letramento para o ensino.

O termo “letramento” é recente no campo educacional brasileiro. 
De acordo com Soares (2009), o termo surgiu no Brasil na década de 80, 
derivando-se da palavra inglesa “literacy”. Foi utilizado pela primeira vez 
por Kato (1986) na obra intitulada No mundo da escrita: uma perspectiva 
psicolinguística e, ainda, nos livros Os significados do letramento, de 
Kleiman (1995), e Alfabetização e letramento, de Tfouni (2010).

Na década de 80, o Brasil passava por um período marcado por altas 
taxas de repetência e de analfabetismo. No momento em que a condição 
de analfabetismo em que as pessoas se encontravam começou a mudar, 
era preciso encontrar uma palavra que desse conta de explicar o estado 
contrário ao do analfabetismo, ou seja, uma palavra que representasse o 
estado ou condição de quem estivesse alfabetizado, de quem dominasse o 
uso da leitura e da escrita. Soares (2013) assinala que uma nova realidade 
social trouxe a necessidade de uma nova palavra, surgindo então o conceito 
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de alfabetismo. Para Soares (2013, p. 30), “o alfabetismo entendido como 
um estado ou uma condição refere-se não a um único comportamento, 
mas a um conjunto de comportamentos, que se caracteriza por sua 
variedade e complexidade”. O termo “alfabetismo” não criou raízes na 
literatura e foi gradativamente sendo substituído pelo termo de origem 
inglesa “literacy”.

O conceito do termo “letramento” é amplo e complexo. Ainda de 
acordo com Soares (2009):

[...] as dificuldades e impossibilidades devem-se ao 
fato de que o letramento cobre uma vasta gama de 
conhecimentos, habilidades, capacidades, valores, 
usos e funções sociais; o conceito de letramento 
envolve, portanto, sutilezas e complexidades difíceis 
de serem contempladas em uma única definição. 
(SOARES, 2009, p. 65). 

Kleiman (2008) dialoga com Soares (2009) ao compreender o 
letramento como “um conjunto de práticas sociais que usam a escrita, 
como sistema simbólico e como tecnologia, em contextos específicos, 
para objetivos específicos” (KLEIMAN, 2008, p. 18). Para Mortatti (2004), a 
definição do termo “letramento” se relaciona as funções da língua escrita 
em sociedades letradas, eis conforme segue:

Letramento está diretamente relacionado com a língua 
escrita e seu lugar, suas funções e seus usos nas sociedades 
letradas, ou, mais especificamente, grafocêntricas, isto 
é, sociedades organizadas em torno de um sistema de 
escrita, e em que está, sobretudo por meio do texto 
escrito e impresso, assume importância central na vida 
das pessoas e em suas relações com os outros e com o 

mundo em que vivem. (MORTATTI, 2004, p. 98).

Para a autora, o letramento promove o surgimento de relações do 
sujeito com a sociedade e também com outros sujeitos. Tfouni (2010) vê 
o letramento como um processo socio-histórico muito mais amplo não 
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podendo ser reduzido e equiparado a alfabetização e ao ensino formal. 
Sendo, portanto, o letramento um processo muito mais complexo que se 
estende a várias instâncias sociais, extrapolando, assim, a alfabetização 
“tem por objetivo investigar não somente quem é alfabetizado, mas 
também quem não é alfabetizado, e, nesse sentido, desliga-se de verificar 
o individual e centra-se no social mais amplo” (TFOUNI, 1988 apud 
MORTATTI, 2004, p. 890).

Kleiman (2008) corrobora Tfouni (1988) ao entender o letramento 
como um processo muito mais amplo que ultrapassa os domínios da escola. 
“podemos definir hoje o letramento como um conjunto de práticas sociais 
que usam a escrita, como sistema simbólico e tecnologia, em contextos 
específicos, para objetivos específicos”. há um entendimento por parte 
da autora de que o letramento cumpre uma função, um papel social e que 
seu uso está imbricado nas práticas sociais objetivando a fins específicos 
em contextos específicos, que envolvem a escrita. A escola, nesse sentido, 
é uma agência de letramento, se consideradas as outras fora do espaço 
escolar, e tem a função de realizar algumas práticas letradas situadas no 
tempo e espaço próprios.

1.2. Sobre a importância de ensinar letrando

Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (no 
9.394/96), a inserção do inglês na escola pública se dá apenas no 
ensino fundamental II, precisamente a partir do 6o ano. Para muitos 
estudantes, oriundos da escola pública e de baixo poder aquisitivo, 
esse é o primeiro contato sistematizado com o idioma. De acordo com 
os PCN de língua estrangeira:

a aprendizagem de leitura em Língua Estrangeira pode 
ajudar o desenvolvimento integral do letramento do aluno. 
A leitura tem função primordial na escola e aprender a ler 
em outra língua pode colaborar no desempenho do aluno 
como leitor em sua língua materna. (BRASIL, 1998, p. 20).
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Vivemos numa sociedade letrada. O som da buzina do carro, o 
sinal verde do semáforo, a imagem no outdoor, a sirene da ambulância 
ligada, as diversas placas de trânsito espalhadas pela cidade. Todo esse 
movimento tem o seu lugar na sociedade. Todo esse movimento, seja ele 
verbal ou não, nos conduz a agir de determinada maneira e em função de. 
O mundo mudou e consequentemente as relações estabelecidas entre as 
pessoas também mudaram, alterando, sobremaneira, as concepções entre 
língua, linguagem e ensino. Nesse sentido, o letramento tem se tornado 
indispensável também para aquisição de uma segunda língua, pois todas 
as práticas sociais que estão presentes na sociedade contemporânea 
conduzem, de alguma maneira, mesmo que incipiente, para o aprendizado 
dessa língua.

A escola é uma agência de Letramento por excelência. Ela é uma das 
agências voltadas para a vida, o trabalho e o exercício de cidadania de 
seus alunos (BRASIL, 1998). é um palco em que se ensaiam movimentos 
que acontecem o tempo todo por trás das cortinas. Nesse movimento, 
as experiências vividas pelos estudantes devem ser contextualizadas, 
significativas e atrativas. As pessoas não vão à escola aprender o que 
supostamente já sabem ou deveriam saber; vão em busca do novo, do útil, 
do que realmente faça sentido em seu dia a dia, em situações reais que 
exigem o uso de determinadas competências e habilidades para solucionar 
um problema, por exemplo. O letramento surge como um conjunto de 
práticas sociais que articulam a leitura e a produção textual em contextos 
diversificados; em situações específicas de aprendizagem que requer não 
apenas a decodificação do código escrito, mas a sua relevância enquanto 
prática social (KLEIMAN, 2007).

Essa instituição de ensino existe para cumprir uma função, um papel. 
é um espaço de socialização de saberes acumulados durante anos em 
que as pessoas consideram como necessários para a organização da 
vida em sociedade; é um espaço em que “existem (ou deveriam existir) 
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possibilidades de experimentação que estão ausentes de situações mais 
tensas e competitivas como as do local de trabalho.” (KLEIMAN, 2007, p. 
4). No ambiente escolar são desenvolvidas diversas atividades para que 
o aluno venha atingir, no decurso de um prazo estipulado, determinadas 
habilidades, que não se restrinjam e se anulem, mas que, se bem 
trabalhadas e esquematizadas, promovem a emancipação do sujeito 
enquanto produtor e transformador de realidades.

O espaço escolar, enquanto agência de letramento é responsável 
por criar e proporcionar aos discentes um real engajamento em práticas 
sociais letradas e não apenas em reproduzir práticas trazidas pelos 
materiais didáticos como sendo uma bússola que guia um viajante em 
terras estranhas. Não se pode mais pensar a escola enquanto agência de 
um só tipo de letramento, mas de letramentos múltiplos. 

Na perspectiva do letramento enquanto um conjunto de práticas 
sociais e da escola como sendo uma agência de letramentos, pensa-se 
numa proposta de ensino, com vários eventos de letramento que não se 
diferenciam de outras situações da vida social. Mais importante do que 
saber um conhecimento gramatical e reconhecê-lo é saber usá-lo em 
diferentes situações, quando necessário. é necessário mobilizar diferentes 
saberes, segundo interesses, intenções e objetivos para que se possa 
atingir a competência comunicativa do falante, frente aos inesperáveis 
contextos em que se desenvolvem. é nesse sentido, que o letramento 
assume total relevância para o ensino, pois extrapola os muros da escola 
dando vida e resignificando esse mesmo ensino. 

Vale ressaltar ainda, que a finalidade do ensino de Língua estrangeira 
deve estar de acordo com as necessidades atuais, com as exigências da 
sociedade de hoje, visto que o mundo mudou, a atual conjectura mundial 
requer outra forma de ensino. Com o advento da internet, das novas 
tecnologias, com o encontro das diversas culturas, faz-se urgente um 
ensino de línguas dinâmico, envolvente e útil, que atenda o verdadeiro 
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propósito em se falar uma língua estrangeira. Nesse sentido, Rajagopalan 
(2003, p. 70) esclarece que “o verdadeiro propósito do ensino de línguas 
estrangeiras é formar indivíduos capazes de interagir com pessoas de 
outras culturas e modos de pensar e agir. Significa transformar-se em 
cidadãos do mundo”.

Assim, no ambiente escolar, como segunda língua (L2), há a 
necessidade de incluir práticas letradas no intuito de resignificar esse 
ensino, principalmente em escolas públicas, cuja oferta se dá apenas no 
ensino fundamental II. O ensino de uma língua requer prática, visto que 
não se consegue aprender consolidadamente alguma língua de forma 
fragmentada. Por isso, é necessário se ampliar possibilidades de acesso, 
pois as aprendizagens ocorrem de forma variada entre diferentes discentes. 
Trazer o letramento para o ensino do inglês é proporcionar eventos dos 
usos reais da língua em situações reais e necessárias como ampliação da 
competência sócio-comunicativa. 

A necessidade de ampliação dessa competência reside no fato de que 
já não vivemos mais isolados em nossa cultura; estamos inseridos numa 
aldeia global em que as relações comerciais e as trocas culturais ocorrem 
o tempo todo. Podemos perceber isso mais claramente quando passamos 
a observar as coisas ao nosso redor: a língua inglesa nos invadiu. Quem 
não sabe o que significa um hot dog, quem é que não pede um time ou um 
stop de vez em quando. 

Muitos estudos vêm sendo desenvolvidos no Brasil em torno do 
ensino e da aprendizagem de língua inglesa na perspectiva do letramento. 
No artigo intitulado O letramento crítico e o ensino de inglês: reflexões 
sobre a prática do professor em formação continuada, Santos (2013) traz 
algumas discussões e propostas de ensino dentro das concepções teóricas 
do letramento. Nesse trabalho, o autor optou em enfocar uma atividade 
elaborada e aplicada por uma professora de inglês, em seis semanas, na 
sua turma de 9o ano do ensino fundamental, composta por 25 alunos da 
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zona rural da cidade de Igaci, em Alagoas. A atividade foi elaborada, e 
foram realizados diários pela professora e comentários dos alunos como 
instrumentos de coleta.

A atividade tinha como objetivos o desenvolvimento 
tanto da competência linguística dos alunos em língua 
inglesa como da consciência crítica e foi trabalhada 
durante três semanas, totalizando seis horas aula. Nas 
três primeiras aulas, a professora trabalhou com a leitura 
e a interpretação do texto, fazendo o letramento crítico 
dos alunos e as atividades de compreensão do texto. Nas 
três aulas seguintes, trabalhou estrutura gramatical e 

produção escrita em Inglês. (SANTOS, 2013, p. 9).

De acordo com os resultados desse trabalho, pode-se perceber que 
práticas letradas situadas são de grande relevância, motivando o aluno a 
uma participação plena, além de despertando nele o interesse pelo estudo 
do idioma.

2. Descrição e análise de dados

O corpus deste trabalho é constituído por questões, tanto de 
gramática quanto de leitura e interpretação textual, presentes no livro 
didático de língua inglesa Alive! 6, do 6o ano do ensino fundamental II, 
sendo estruturado em quatro partes, cada uma com duas unidades, a 
saber: Part 1 – People and School; Part 2 – Family and home; Part 3 – 
Eating and Living; Part 4 – Acting in The World.

Na apresentação do livro, os autores esclarecem que o material 
didático em questão foi elaborado pensando-se num ensino de inglês para 
jovens. A partir de então, antes e durante a confecção desse material, 
eles ouviram a opinião de alguns jovens que os disseram que queriam um 
material didático que se “ensinasse a falar Inglês usando a linguagem dos 
jovens, com músicas, assuntos atuais, tecnologia, e que, além disso, fosse 
bonito” (MENEZES et al, 2012, p. 3).
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Sendo assim, os autores criaram um livro com linguagem do dia a 
dia, com textos reais, orais e escritos, com temas variados, dinâmicos, 
oportunizando ao aluno falar sobre si mesmo e sobre as reais situações 
de seu cotidiano e do mundo ao seu redor em diferentes contextos, 
impulsionando o aprendiz a possuir maiores experiências com o uso do 
idioma e a se tornar um sujeito capaz de ler, ouvir, falar, escrever em inglês 
e, acima de tudo, saber usar esse mesmo inglês, em diferentes situações 
sócio-comunicativas quando requisitado. 

 
Exemplo 1: Figuras 1 e 2

No exemplo 1, tanto na imagem 1 quanto na imagem 2, pode-
se perceber que o falante se depara diante de situações sócio-
comunicativas situadas no tempo e espaço, ou seja, se encontra 
diante de uma situação que exige dele se comunicar, usando os 
recursos considerados básicos na língua – perguntar o nome, dizer a 
nacionalidade, saudar, etc. Sendo assim, o letramento em L2 cumprirá 
o seu papel, na medida em que, o sujeito, quando solicitado, recorrer 
a essa língua no momento de interação com um falante nativo, por 
exemplo, retirando das páginas do livro didático todo o conhecimento 
socializado em sala de aula.

O objeto de estudo deste trabalho, ao descrever tal material didático, 
será analisar como o mesmo aborda o letramento numa perspectiva de 
reconhecer a linguagem como prática social. Ao se observarem os textos, 
pode-se verificar que o livro traz uma variedade de gêneros: músicas, 
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charges, entrevistas, cartuns, utilizando assim, uma linguagem muito 
simples e diversificada. Eis algumas demonstrações desses gêneros:

Exemplo 2: Figura 3

No exemplo 2, pode-se visualizar o gênero textual tirinha (do inglês 
comic strip). Esse gênero, além de possuir grande carga humorística, trata, 
por meio do humor, de temas relacionados à vida corriqueira (temas 
banais) de questões sociais, políticas e filosóficas mais sérias, mesmo que 
seja para fazer rir. Por muito tempo elas ficaram distantes dos materiais 
didáticos, pois, acreditava-se que não tinham grande relevância. Na 
tirinha acima, pode-se observar que Calvin, personagem muito conhecido 
por sua grande criatividade e humor, resolve mudar a sua rotina diária, 
alegando que todos os dias de sua vida acontecem as mesmas coisas 
velhas de sempre. Então ele resolve que aquele seria diferente e sai nu de 
casa. A partir dessa tirinha os autores chamam a atenção dos alunos para 
refletirem se é mesmo possível mudar as rotinas em suas vidas e qual a 
importância das mesmas para a organização da via diária, trazendo uma 
reflexão acerca de comportamentos.
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Exemplo 3: Figura 4

No exemplo 3, ainda tratando da diversidade textual no livro, pode-
se encontrar o trabalho com letra de música. Ao trabalhar cm esse 
gênero em classe, além de proporcionar um ambiente agradável para 
aprendizagem, pode-se explorar fonologia, aspectos morfossintáticos, 
semânticos, vocabular, escrita, leitura, compreensão oral e, ainda, pode-
se refletir temas atuais como violência sexual, alcoolismo, uso de drogas, 
etc. Na música apresentada “Just The Way You Are”, além dos aspectos 
relacionados a compreensão e interpretação textual, foram trabalhadas 
estratégias de leitura e escrita para que houvesse um aperfeiçoamento 
desses por meio do trabalho com a referida música.

 Alguns textos são apresentados como um recurso para que um 
dado conteúdo gramatical seja apresentado, destacando-se em cores 
diferenciadas o dado conteúdo. Outros textos são trabalhados em 
nível de leitura, compreensão e interpretação, em que o aluno deverá 
ler e identificar a informação solicitada. há ainda alguns textos sendo 
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trabalhados de forma interativa em que, algumas palavras são subtraídas, 
para que o aluno leia e complete com as mesmas adequadamente. 

Foi totalizado no livro um total de 47 textos, distribuídos entre letras 
de músicas, biografias, entrevistas, muitos textos apresentam um caráter 
descritivo, injuntivo e narrativo outros trazem a abordagem de dado 
tema para leitura e compreensão. Em relação às atividades propostas no 
material, pode-se perceber claramente a presença das quatro habilidades 
(leitura, escrita, fala, compreensão auditiva) de forma contextualizada. 
As atividades propostas não são meras atividades de reconhecimento, 
mas há um entrosamento do aluno com o texto, sendo que esse passa 
a produzir também pequenos textos sobre o conteúdo trabalhado na 
unidade. é nesse sentido que se pode evidenciar claramente o letramento 
presente no livro, pois o aluno passa a reconhecer e ser reconhecido num 
movimento constante de práticas que não estão isoladas de sua realidade. 

Nas atividades de escrita (writing) os alunos começam a ter um maior 
contato com a língua escrita primeiramente por meio de palavras isoladas 
que vão sendo aos poucos transformadas em pequenos fragmentos, 
pequenos textos nos quais eles escrevem sobre si mesmo, seus hábitos, 
família, amigos. 

As atividades de compreensão oral (listening) além da compreensão 
textual por meio auditivo, trazem o estudo de alguns tópicos de fonética, 
trabalhando assim aspectos de pronuncia das palavras, conforme segue 
no exemplo 4:

Exemplo 4: Figura 5
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Nas atividades de leitura (reading) os textos são curtos, ilustrados, de 
vocabulário simples, facilitando assim a compreensão. Além do mais são 
textos atuais, que tratam da realidade do povo brasileiro, como se pode 
observar no texto abaixo, em que traz a questão cultural do Rio de Janeiro. 
Como se pode observar na imagem abaixo.

Exemplo 5: Figura 6

Nas atividades de produção oral (speaking) os alunos são motivados a 
dialogar com seus pares por meio de diálogos em autênticos, sobre o que 
gostam de comer, o que gostam de fazer, sobre fatos corriqueiros, sobre 
eventos; de forma a interagir verbalmente, como no exposto na figura abaixo:

Exemplo 6: Figura 7
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Os conteúdos trabalhados no livro, além de trazerem uma linguagem 
simples e voltada ao contexto sócio-histórico dos educandos, buscam 
relacionar pessoas e personagens que fazem parte do universo jovem, 
como se pode observar na apresentação dos family members, em que 
os autores, ao propor o estudo do conteúdo membros de uma família 
utilizam os personagens do desenho Os Simpsons. Outros cartoons são 
trazidos para apresentação, por exemplo, do vocabulário dos animais, com 
os personagens da Disney: Pooh, Pato Donald, Tom e Jerry, Frajola, Simba, 
entre outros.

No que se refere ainda aos textos, pode-se observar que eles são 
atuais e relacionam-se ao contexto de uma geração jovem. Muitos 
deles trazem figuras da mídia, como cantores famosos, atrizes, atores, 
jogadores de futebol, apresentadores de TV e personagens de desenho 
animado. Os temas e tópicos abordados, embora estejam em língua 
estrangeira, instigam a atenção e o envolvimento da turma, como 
esporte, cinema, curiosidades da vida dos famosos, receitas culinárias, 
biografias das celebridades, diálogos, entrevistas, trechos de filmes e 
de programas de TV, poemas, podcasts, trechos de palestras etc., que 
se relacionam ao tema da unidade e atividades variadas no intuito de 
desenvolver a habilidade de compreensão global, e de compreensão de 
informações específicas de um texto oral. Nas músicas, que são textos 
cantados, os temas e os cantores também são atuais e envolventes 
como o cantor Bruno Mars e os Beatles, que embora não seja tão atual, 
atravessou todas as gerações com sua música irreverente. Além de ouvir 
e cantar, o aluno poderá fazer atividades variadas, como por exemplo, 
atividades de compreensão oral, de compreensão e discussão dos temas 
abordados na letra, de vocabulário, de produção oral, etc. Conforme 
observado na imagem abaixo.
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Exemplo 7: Figura 8

No que se refere ao ensino de gramática, pode-se evidenciar que os 
tópicos gramaticais são apresentados de forma contextualizada ao tema 
de abertura da unidade, por meio de textos, imagens, músicas, do uso de 
um recurso com caixas explicativas; de modo articulado e sistematizado. 
O objetivo central não é ensinar a gramática pela gramática, mas mostrar 
ao aluno que essa é um item importante para a compreensão de sentido 
do texto. 

Ao longo do livro, podem-se observar algumas caixas, denominadas 
Grammar note, em que são apresentadas algumas notas explicativas, 
com tópicos de gramáticas, explicações, etc. Nos exercícios propostos no 
livro a gramática se apresenta sempre relacionada ao tema proposto e a 
explicação dada anteriormente por meio do texto ou da nota gramatical. 
há uma diversidade de atividades em que o aluno deverá exercitar a 
compreensão gramatical acerca de um tema proposto, como atividades de 
completar com a palavra apropriada, cruzadinhas, exercícios de relacionar 
nomes e significados, de circular a opção correta, entre outras.

No que se refere à organização geral do livro, este se encontra 
dividido em seções bastante diversificadas. De acordo com os autores, 
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o conhecimento de cada seção, seus conteúdos e objetivos ajudarão a 
utilizá-las de forma mais participativa e eficaz. Essas seções estão inseridas 
nas unidades temáticas. Eis algumas delas abaixo:

- Art corner: a partir de imagens e pequenos textos, propõe 
atividades relacionadas a alguma expressão artística, como pintura, 
escultura, fotografia, entre outras.

Exemplo 8: Figura 9

- Let’s focus on language: apresenta os tópicos gramaticais da 
unidade. Partindo da observação de uso da língua, você tem a oportunidade 
de deduzir, regras gramaticais e empregá-las de forma contextualizada.

Exemplo 9: Figura 10
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- Let’s learn about...!: apresenta vocabulário e/ou informações 
sobre assuntos relacionados ao tema da unidade.

Exemplo 10: Figura 11

Ao longo do livro há, ainda, boxes, que segundo os autores, 
complementam e enriquecem os conteúdos, de forma organizada e 
intitulada por certos critérios. Vejamos:

- Language variation: trata de questões relacionadas a variações 
lingüísticas.

Exemplo 11: Figura 12
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- Grammar note: traz informações gramaticais complementares. 

Exemplo 12: Figura 13

- On the web: sugere websites com atividades ou conteúdo 
complementar.

Exemplo 13: Figura 14

Toda essa estrutura organizacional relaciona-se ao layout do livro 
dando mais dinamicidade, tornando-o mais acessível a uma geração que é 
atraída pelo visual e estimulada o tempo todo por coisas lúdicas, recheadas 
de imagens e atrativas.
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Considerações finais

O letramento no/para ensino de língua inglesa enquanto um conjunto 
de práticas sociais marcadas e situadas no contexto presente tem se 
mostrado muito útil e urgente para um ensino que teve sua trajetória 
marcada por atividades deslocadas, sem sentido, repetitivas; distante da 
realidade sócio-histórico cultural de seus falantes. O letramento, como foi 
observado ao longo deste estudo, não se esgota enquanto um conjunto de 
práticas, mas, além de tudo, traz o real sentido do porquê e para que se 
estudar uma língua estrangeira nos dias atuais.

A finalidade do ensino de língua estrangeira deve estar de acordo com 
as necessidades atuais, com as exigências da sociedade atual. No que se 
refere ao ensino de inglês, no ambiente escolar, como segunda língua (L2), 
como foi discutido anteriormente, há a necessidade de incluir práticas 
letradas no intuito de resignificar esse ensino, tornando-o útil e agradável 
para quem não tem muito acesso a outras formas de aprendizagens. 
O ensino de uma língua requer prática, sistematização, organização 
e ludicidade. Não se consegue aprender alguma língua de forma 
fragmentada. Trazer o letramento para o ensino do inglês é proporcionar 
eventos dos usos reais da língua em situações reais e necessárias como 
ampliação da competência sócio-comunicativa. 

De acordo com os resultados obtidos neste trabalho, pode-se perceber 
que práticas letradas situadas são de grande relevância para o ensino, 
motivando o aluno a uma participação plena, além de despertando nele 
o interesse pelo estudo do idioma. O livro didático Alive! 6 é um material 
muito rico em termos de conteúdos, de tipologias textuais, de práticas 
de letramento. é um livro que atende as novas concepções de ensino de 
língua em que se busca a emancipação do sujeito enquanto produtor de 
cultura, enquanto participante de uma sociedade letrada.
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ENTREVISTA: UM ENCONTRO COMBINADO COM 
PERSONALIDADES DO NOSSO BAIRRO

Gleiciane Rosa Vinote Rocha (PROFLETRAS/UFRRJ) 

Introdução

Nos últimos anos, os linguistas acreditam que o investimento 
exclusivo no ensino da escrita não tem sido suficiente para criar autonomia 
dos alunos no que se refere ao uso da língua. Para Bagno (2004), uma 
contribuição da Linguística ao ensino foi a valorização da língua falada, já 
que é a modalidade que os indivíduos aprendem naturalmente desde a 
infância e está em constante transformação. Atualmente, não é possível 
desconsiderar as evoluções linguísticas na sala de aula e viver sob o 
domínio da língua escrita. A língua falada possui suas especificidades, 
diferentes e/ou semelhantes à língua escrita, e precisam ser trabalhadas 
pela escola. 

Neves (2004) ressalta que na segunda metade do século xx se deu 
muita ênfase à língua falada, e acabou abandonando-se a língua escrita. 
Os livros didáticos eram recheados de historinhas em quadrinhos que 
exacerbavam o uso do popular. O problema era que uma modalidade 
era tratada como inimiga da outra. Todavia, a língua falada ganha espaço 
nas escolas quando começa a ser vista como mais uma modalidade que 
merece ser respeitada, estudada, afinal a competência linguística abrange: 
ler, escrever e falar bem. 

Por isso, apresenta-se neste trabalho uma proposta que visa ao 
desenvolvimento das capacidades comunicativas orais dos alunos e a 
melhoria da escrita por meio da eliminação das marcas da oralidade em 
textos escritos. Para isso, baseia-se na noção do trabalho com gêneros 
textuais, já que é preciso aprender a língua com uma finalidade e entendê-
la como uma ação social.
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Dessa forma, a proposta de produzir uma entrevista com moradores 
do bairro dos alunos justifica-se por ser um gênero textual bimodal, 
permitindo a retextualização do oral para o escrito, mantendo o mesmo 
gênero. Assim, os educandos são conduzidos ao desenvolvimento de 
conhecimentos lingüísticos específicos, bem como ao uso da língua em 
uma situação formal pública, conforme orientado pelos PCN (1998), 
inserindo-os no uso real da língua.

Por fim, especificaram-se as estratégias utilizadas para desenvolver a 
sequência didática proposta.

O desenvolvimento da competência oral nas escolas

Ao longo dos anos, a fala perdeu espaço para a escrita; porém, na 
antiguidade, ela tinha muita importância, como na retórica. Atualmente, o 
indivíduo que possui um bom domínio da língua escrita é considerado mais 
competente linguisticamente do que aquele que possui uma boa oralidade.

A fala é desenvolvida pelo ser humano muito antes da escolarização, 
criando-se a falsa ideia de que não cabe à escola a função de ensinar a falar. 

Já está provado que a língua falada é muito mais utilizada do que a 
língua escrita. As pessoas que não sabem ler, às vezes, falam até mais de 
uma língua. E a fala que a criança aprende antes de chegar à escola é algo 
familiar, privado, diferente das ações de desenvolvimento de trabalhos 
com a oralidade no ambiente escolar, que são planejadas por meio de um 
projeto de estudos.

Apesar disso, há pouca preocupação com o desenvolvimento oral 
dos alunos em nossas escolas. Os PCN (1998, p. 15) alertam que “o 
domínio da língua, oral e escrita, é fundamental para a participação 
social efetiva” e dizem que “cabe à escola ensinar o aluno a utilizar a 
linguagem oral nas diversas situações comunicativas, especialmente nas 
mais formais” (p. 27).



sumário

228Materiais didáticos, gêneros textuais e experiências didáticas no ensino de língua portuguesa  |

Marcuschi (2010, p. 17) ressalta que:

Oralidade e escrita são práticas e usos da língua com 
características próprias, mas não suficientemente 
opostas para caracterizar dois sistemas linguísticos nem 
uma dicotomia. Ambas permitem a construção de textos 
coesos e coerentes, ambas permitem a elaboração de 
raciocínios abstratos e exposições formais e informais 
variações estilísticas, sociais, dialetais e assim por diante.

E Fávero, Andrade e Aquino (1999) afirmam que fala e escrita são 
modalidades de uma mesma língua com semelhanças e diferenças. 
Elas possuem os mesmos elementos lexicais e gramaticais, a diferença 
está na maneira como eles se realizam, na organização, na forma como 
são adquiridas nas condições de produção, transmissão e recepção 
comunicativa. Portanto, essas modalidades devem ser vistas num contínuo 
e não como dicotômicas.

Muitos alunos têm dificuldade de escrever pelo fato de o fazerem como 
falam. Por isso, a escola deve trabalhar a oralidade, mostrando as diferenças 
e semelhanças entre essas duas modalidades linguísticas: fala e escrita.

Sequência didática – Entrevista: um encontro combinado com 
personalidades do nosso bairro

Segundo Schneuwly e Dolz (2011), deve haver sistematização no ensino 
da comunicação seja ela escrita ou oral por meio de uma sequência didática 
que confronte as práticas de linguagem dos alunos, os gêneros textuais, 
para que eles possam reconstruí-las e delas se apropriarem. Para os autores, 
as sequências didáticas são “instrumentos que podem guiar as intervenções 
dos professores” (SChNEUWLY; DOLZ, 2011, p. 45). Eles sugerem que uma 
sequência didática deva ser composta das seguintes partes: Apresentação 
da situação, produção inicial, módulos e produção final.

Neste trabalho, foi desenvolvida uma sequência didática para o ensino 
do gênero entrevista, aplicada no oitavo ano do ensino fundamental, 
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com os seguintes objetivos: conhecer as características do gênero 
entrevista; observar o nível de formalidade em entrevistas; reconhecer 
marcas de oralidade numa entrevista; produzir uma entrevista oral com 
uma personalidade do bairro e transcrevê-la para a escrita, eliminando 
marcas de oralidade; e conhecer as personalidades do bairro por meio 
do gênero entrevista.

Iniciou-se o trabalho perguntando à classe o que eles entendiam por 
entrevista. Percebeu-se que a noção que a turma, num geral, tinha sobre 
entrevista estava ligada à televisiva. Então, foi perguntado se no jornal 
escrito ou na revista existia entrevista. Os alunos relataram que sim e 
começaram a citar exemplos. Em seguida, foram apresentados os objetivos 
do trabalho e o que se pretendia alcançar. Essa etapa de apresentação 
é denominada por Schneuwly e Dolz (2011, p. 84) como “Apresentação 
da situação”. Os autores ainda acrescentam que é importante “esclarecer 
com os alunos os objetivos limitados visados e o itinerário a percorrer para 
atingi-los” (SChNEUWLY; DOLZ, 2011, p. 46). 

Em seguida, foram desenvolvidos diversos “módulos” para apropriação 
das características do gênero. Foi explicada a diferença entre entrevista 
com texto corrido, em forma de citações entre aspas ou de forma indireta, 
e as entrevistas no estilo pingue pongue, com perguntas e respostas. 

Posteriormente, foi mostrado um exemplo de cada tipo de entrevista. 
Depois, foram explicadas as características do gênero como: título atraente, 
texto introdutório com informações pessoais sobre o entrevistado, 
estrutura pergunta/resposta, gravação em mídia, agendamento, escolha 
de temática, roteiro prévio, espontaneidade, fuga de respostas sim ou 
não, nível de formalidade, cordialidade e fidelidade às respostas dadas.

Em seguida, foram exibidas duas entrevistas orais: uma em que Marília 
Gabriela entrevista Faustão e outra em que Carlos Nascimento entrevista 
José Sarney. Justamente para que fossem percebidas as características orais 
do gênero como: as diferenças de posicionamento dos entrevistadores e 
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entrevistados, os tipos de perguntas, o nível de formalidade da linguagem, 
a estrutura pergunta-resposta, a escolha de um tema central, a posição 
social dos entrevistados, a interpretação da gesticulação e entonação, o 
papel do entrevistador de mediar a entrevista, entre outros. 

Depois, foram explicadas algumas características da fala, como: uso 
de expressões para marcar ritmos, entonações, pausas, transmissão 
de falas, pausas no pensamento marcadas por reticências, repetições 
exageradas, entre outras. Posteriormente, foi explicado o conceito de 
transcrição e retextualização.

Para Marcuschi (2010) “Transcrever a fala é passar um texto de 
sua realização sonora para a forma gráfica com base numa série de 
procedimentos convencionalizados” (MARCUSChI, 2010, p. 49), criando-
se, assim, um objeto de estudo.

Na atividade de retextualização, as interferências são maiores, gerando 
mudanças, especificamente, de linguagem. Esse processo não é mecânico 
“já que a passagem da fala para a escrita não se dá naturalmente no plano 
dos processos de textualização. Trata-se de um processo que envolve 
operações complexas que interferem tanto no código como no sentido 
e evidenciam uma série de aspectos nem sempre bem compreendidos 
da relação oralidade-escrita”. Também não se trata da passagem de um 
texto supostamente “descontrolado e caótico” (o texto falado) para outro 
“controlado e bem formado” (o texto escrito); trata-se da passagem de 
uma ordem para outra. (MARCUSChI, 2010, p. 46).

Para ensinar a retextualizar uma entrevista, foram utilizados exemplos 
de entrevistas retirados do volume VII, organizado por Maria helena 
de Moura Neves, do livro Gramática do português falado, entrevistas 
transcritas com as marcas de oralidade. Essa parte Schneuwly e Dolz 
(2011, p.84) conceituam como “produção inicial”: uma forma do professor 
diagnosticar o que foi apreendido, ajustando as atividades seguintes de 
acordo com as possiblidades e dificuldades dos alunos.
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Com base nos trechos transcritos, os alunos fizeram um parágrafo 
introdutório para a entrevista, supondo quem seria o entrevistado 
baseando-se, para isso, nas perguntas feitas e respostas dadas. Abaixo 
segue comentários sobre a primeira versão retextualizada pelos alunos, 
tendo como exemplo o texto do aluno 1.

No processo de retextualização, foram detectadas algumas 
inadequações que sinalizavam a necessidade de ajustes. Uma delas 
foi a alteração de sentido, como no trecho que diz: “A natação o 
melhor exercício para a criança... ainda mais criança que tem problema 
respiratórios”. O aluno 1 retextualizou como “menos para aquelas que 
tem problemas respiratório”. Mudando o sentido de ênfase para exclusão. 
Outra inadequação foi a presença de marcas da oralidade, como o uso do 
termo “bom”. 

O aluno 1 foi orientado a fazer as devidas alterações. Foi explicado que 
o repórter precisa ser fiel ao que o entrevistado diz. Após as orientações, 
ele fez a refacção do texto.

A reescritura foi dada como mais uma oportunidade de progressão, 
desenvolvendo-se mais um “módulo” para instrumentalizar os alunos na 
superação das dificuldades. 

Continuando o trabalho, para que os alunos treinassem a realização de 
uma entrevista, eles foram divididos em duplas a fim de que escolhessem 
um tema, montassem um roteiro de perguntas e entrevistassem uma 
terceira pessoa da turma, gravando com o uso do celular. Em seguida, eles 
fizeram a retextualização, eliminando as marcas de oralidade e criaram um 
texto introdutório.

Dominados os conceitos, os alunos foram divididos em duplas. 
Essa opção foi feita para que um servisse de canal de reflexão para o 
outro na escolha do entrevistado, elaboração das perguntas, condução 
da entrevista, enfim houvesse criticidade e reflexão entre as duplas. 
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Para Schneuwly e Dolz (2011, p. 46) é preciso “escolher momentos de 
colaboração com outros alunos para facilitar as transformações”. 

Então, deu-se início ao que Schneuwly e Dolz (2011, p. 84) conceituam 
como “produção final”. Os alunos escolheram uma personalidade do bairro, 
alguém que fizesse parte da história do lugar para entrevistar seguindo 
todas as etapas: escolha de um tema, elaboração de roteiro de perguntas, 
marcação da entrevista com antecedência, gravação da entrevista num CD 
para ser entregue, condução espontânea da entrevista, elaboração de um 
texto introdutório sobre o entrevistado e retextualização da entrevista. 

Foi escolhido esse tipo de proposta para dar ao trabalho um aspecto 
real. Conforme Schneuwly e Dolz:

criar contextos de produção específicos, efetuar atividades 
ou exercícios múltiplos e variados: é isso que permitirá 
aos alunos apropriarem-se das noções, das técnicas e dos 
instrumentos necessários ao desenvolvimento de suas 
capacidades de expressão oral e escrita, em situações de 
comunicação diversas. (2011, p. 82)

No dia marcado, deveria ser entregue o texto escrito e o CD com a 
gravação da entrevista. Isso para que fossem avaliados os itens citados 
e, principalmente, a postura de condução da entrevista, a transcrição da 
oralidade para a escrita e se foi mantida a essência da entrevista.

Durante o trabalho, os alunos foram orientados na escolha dos 
entrevistados, na elaboração das perguntas e em outros aspectos.

Os critérios de avaliação usados foram: escolha das personalidades; 
perguntas críticas e interessantes; condução da entrevista (comentários 
sobre as perguntas, interferência quando necessário, reorientado as 
perguntas e respostas); retextualização eliminando marcas de oralidade; 
título instigante; texto introdutório; estrutura pergunta/resposta.

Para representar o trabalho, escolheu-se a entrevista dos alunos 2 
e 3. Em relação à entrevista oral, observou-se que os alunos foram com 
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um roteiro elaborado de perguntas. Além disso, eles fizeram uma boa 
apresentação do entrevistado e despediram-se com gentileza, porém a 
condução da entrevista não foi espontânea, já que o aluno 2 se prendeu as 
perguntas elaboradas sem inserir outras que o contexto pedia. Comparando 
a entrevista oral com o texto escrito, percebeu-se que eles souberam 
eliminar marcas da oralidade como: “ah”, “né”, “ih”, prolongamentos como 
“a... a... a...” e repetições: “uma, uma”, “assim, assim”

Na retextualização, observou-se que os alunos não colocaram um 
título para entrevista. E também que seria mais adequada a inserção 
da pergunta 5 no texto introdutório, por se tratar de uma informação 
pessoal. O mesmo aconteceu com algumas informações da resposta 10. 
Além disso, os alunos não acrescentaram o nome do entrevistador e o 
nome do entrevistado, respectivamente, em cada pergunta/resposta.

Cada dupla recebeu sua entrevista corrigida e seu CD. Foram 
comentadas no quadro as principais inadequações. Em seguida, eles a 
reescreveram, observando as orientações escritas nos textos deles e as 
observações feitas coletivamente.

Em relação à segunda versão do texto, percebeu-se que os alunos 
ainda não colocaram um título, mantiveram algumas repetições e ainda 
algumas informações pessoais na resposta 10.

Como as entrevistas ficaram bem interessantes e contavam um 
pouco da história da comunidade deles, foi montado um mural com elas 
já digitadas, a fim de disseminar o conhecimento da história aprendida. 
Nessa terceira versão, os alunos criaram um título atrativo, eliminaram 
as repetições e passaram as informações pessoais da resposta 10 para o 
texto introdutório.

Com o desenvolvimento dessa sequência didática, os alunos 
conseguiram eliminar marcas de oralidade do texto escrito, ao 
diferenciarem as duas modalidades da língua. Assim como desenvolveram 
competência oral por meio de um gênero formal público.
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Considerações finais

Segundo os PCN (1998), a expressão oral requer confiança. Cabe à 
escola não ensinar o aluno a falar, mas ensiná-lo usos e formas da língua 
falada adequados a diferentes situações comunicativas, por meio de 
um ambiente que acolha e respeite a voz do aluno. A escola precisa dar 
instrumentos para o discente usar a língua oral em situações formais 
públicas, levando o aluno ao desenvolvimento dessa competência.

 Isso acontece por meio de um planejamento sistemático dos eventos 
orais. Não é suficiente deixar que as crianças falem aleatoriamente. Ao 
eleger a língua oral como meio de trabalho, a escola deve planejar as ações 
pedagógicas, partindo de situações informais, que já fazem parte do dia a 
dia do aluno, até chegar às formais.

Dessa forma, prepara-se o aluno para exercer sua cidadania, já que 
nas diversas situações sociais, o educando precisará da competência oral.

A atividade proposta, Entrevista: um encontro combinado com 
personalidades do nosso bairro, tem como objeto de ensino a oralidade 
e mostra que com planejamento, sistematização e mediação, o aluno 
consegue desenvolver sua competência oral. Assim também, o trabalho 
possibilita o desenvolvimento de uma escrita mais eficiente ao se trabalhar 
a diferenciação entre as duas modalidades: oral e escrita, permitindo a 
eliminação de marcas da oralidade do texto escrito. 

Assim, os alunos podem desenvolver tanto a competência oral quanto 
a escrita, ao serem trabalhadas estratégias que permitam a reflexão sobre 
o uso da língua em situações sociais reais de forma planejada.



sumário

235Materiais didáticos, gêneros textuais e experiências didáticas no ensino de língua portuguesa  |

REFERÊNCIAS
BAGNO, Marcos. Português ou brasileiro?: um convite à pesquisa. 4. ed. São 
Paulo: Parábola, 2004.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. 
Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino 
fundamental: língua portuguesa. Brasília: MEC/SEF, 1998.

FáVERO, Leonor L.; ANDRADE, Maria Lúcia C. V. O.; AQUINO, Zilda G. O. 
Oralidade e escrita: perspectivas para o ensino de língua materna. 8. ed. São 
Paulo: Cortez, 1999.

MARCUSChI, Luiz Antônio. Da fala para a escrita: atividades de retextualização. 
10. ed. São Paulo: Cortez, 2010.

NEVES, Maria helena de M. Que gramática estudar na escola? 2. ed. São Paulo: 
Contexto, 2004.

SChNEUWLY, Bernard; DOLZ, Joaquim (Orgs.). Gêneros orais e escritos na escola. 
Campinas: Mercado de Letras, 2004.



sumário

236Materiais didáticos, gêneros textuais e experiências didáticas no ensino de língua portuguesa  |

A LEITURA/ESCRITA REALIZADA NO NOVO ESPAÇO: 
“CIBERESPAÇO”

Ivanete França Galvão de Carvalho (UERJ)

Introdução

A consciência criadora sempre esteve presente no homem. Em 
várias teorias a respeito da descoberta da linguagem houve certa 
subestimação quanto ao desenvolvimento e capacidade de o “quase-
homem”, quanto ao modo de comunicar-se. Através de “berros” e 
“gritos” eram capazes de manterem contato com os iguais. herder 
(1987, p. 87) descreveu da seguinte maneira sua visão do homem pré-
histórico: “O homem entrou no mundo: que oceano imediatamente 
rugiu em torno dele! Com que extraordinário esforço aprendeu 
diferenciar, a distinguir, a reconhecer seus vários sentidos! Confiando 
unicamente nos sentidos que tinha reconhecido!”

herder anteviu o que a ciência mais tarde confirmou: que o homem 
pré-histórico via o mundo como um todo indeterminado e que teve que 
aprender a separar, diferenciar e selecionar o que era mais essencial para 
sua sobrevivência. Não há dúvida que esses meios animais são traços de 
elementos de linguagem.

Outras formas de comunicação encontrada pelo homem pré-
histórico foram através de desenhos que lhes serviam para trocarem 
mensagens, transmitirem seus desejos, suas necessidades e assim o 
cotidiano. Como não havia representações gráficas, esses desenhos não 
eram considerados escrita, pois não havia organização e sim um tipo de 
representação – pintura rupestre. A criação da escrita se deu por volta 
de 4.000 a.C. pelos sumérios, que desenvolveram a escrita cuneiforme, 
placas de barro; cunhando a escrita com os registros cotidianos. Na 
época, a vida econômica, administrativa e política, eram postos nestas 
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placas. Na paleografia – ciência que estuda as escritas antigas – é possível 
entender a evolução e descoberta da escrita através dos tempos de 
diversos povos.

Para Chartier, (1998, p. 23), “A cultura escrita é inseparável dos gestos 
violentos que a reprimem”; portanto, desde os primórdios é através da 
escrita que um povo reivindica e mostra seu poder. houve tempos, por 
volta do século xV, em que a inquisição queimava livros pensando assim 
estar erradicando para sempre os autores, suas idéias que julgavam 
serem impróprias e subversivas. Foucault (1969) retoma a questão e 
chama de “apropriação penal dos discursos” – a repressão, perseguição e 
condenação por um texto considerado transgressor.

Nos anos setenta, sob a forte repressão da ditadura, escritores eram 
presos e seus livros proibidos. Naquele momento a literatura brasileira 
tinha a admiração e devoção dos leitores do país. Surgiram grandes 
escritores que em dias de lançamento de seus livros podiam vender de 20 
mil a 30 mil exemplares. Para resistir aquele caos, vivido pela sociedade 
civil, as universidades criaram canais de comunicação gerando eventos 
como seminários e conferências, e, convidavam jornalistas e escritores 
espalhados por todo o país, a fim de manterem as pessoas informadas. 
Este canal logo se transformou em uma cumplicidade entre público leitor e 
escritor, surgindo uma geração de autores consagrados pela excelência de 
sua obra. Toda esta reflexão nos leva a crer na força de grandes atitudes, 
de o livro e escrita. 

Antes desses acontecidos no Brasil, no início dos anos setenta, 
Theodore Nelson inventou o termo “hipertexto”, que exprimia a ideia 
de escrita/leitura não linear pelo sistema xanadu, antes este termo 
havia sido ouvido, através de memex, o matemático e físico Vannevar 
Bush. O hipertexto está relacionado a própria evolução da tecnologia 
computacional quando a interação passa à interatividade, em que o 
computador deixa de ser binário, rígido e centralizador, para oferecer ao 
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usuário interfaces interativas. O termo interativo já pertencia ao campo 
das artes quando se propunha intervenção do/com apreciador, no entanto 
o termo interatividade passa a se associar a sistemas de informática, por 
fazer um contraponto à leitura escrita das metanarrativas. O hipertexto é 
um facilitador da leitura/escrita, dando ao leitor a possibilidade de explorar 
tantos textos, livros, imagens, permitindo ao leitor decidir o rumo a ser 
tomado, pois ao navegar pela internet irá encontrar links que possibilitem 
o avanço da leitura de forma aleatória. Os links são recursos que levam 
o usuário a outros caminhos, outros sites a cada clique com o auxílio de 
o mouse e outros periféricos em palavras grifadas levando-o ao assunto 
desejado em uma leitura dinâmica. há hipertexto também em e-books 
elaborados com vários links. Neste caso o leitor também poderá navegar 
e construir sequência de informação desejada, voltando ao texto principal 
do e-book, se assim desejar.

houve uma imensa mudança no cotidiano a partir do avanço 
tecnológico. O relacionamento humano se estreitou fisicamente, 
entretanto, o aumento de relações é maior devido à quantidade de 
pessoas com a qual se mantém contato eletronicamente. 

Segundo Pierre Lévy (1993, p. 56): “A ciência e a técnica representam 
uma questão política e social excessivamente importante [e que] vivemos 
um dos raros momentos em que a partir de uma nova configuração 
técnica, um novo estilo de humanidade é inventado.”

As relações entre os homens, trabalho, a própria inteligência, 
dependem de a metamorfose incessante de dispositivos informacionais 
de todos os tipos. Escrita, leitura, visão, audição, criação, aprendizagem 
são capturados cada vez mais pelo avanço da tecnologia, tornando os 
relacionamentos distanciados corporalmente e muito mais frequentes. 
Na atualidade, devido a implicações do cotidiano humano e as diversas 
atividades desenvolvidas, a técnica é um dos principais transformadores 
das sociedades; discutida frequentemente e com intensidade entre 
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filósofos e políticos. Esse acontecimento se deu trazendo as transformações 
a partir da revolução industrial. Reflexões, a cerca de motores e máquinas, 
novos meios de comunicação, mudavam a forma de viver na Europa e 
desestabilizavam “os outros mundos”, fazendo assim, a metamorfose 
técnica do coletivo humano, não limitando quem quer que fosse, pois 
objetivamente, acontece o entrelaçamento cultural. Uma homogeneidade 
diante ao uso das redes sociais, por exemplo, que em outras épocas seria 
completamente inviável. 

é catastrófico pensar que a tecnologia fosse causar qualquer tipo e 
mal a humanidade, já que, em todos os terrenos o viver, nada é definitivo. 
O computador instaura assim, um afastamento entre o autor e seu texto, 
entretanto, dá liberdade ao leitor de manuseios e intervenções. A partir 
de a suposição adotada pela linguística textual de que todo texto constitui 
múltiplos e não somente um sentido e que todo texto é plurilinear na sua 
construção é afirmativo dizer que todo texto é um hipertexto.

A leitura e a escrita

“A história das maneiras de ler está por fazer e por descobrir”, diz 
Chartier (1998, p. 78). Enquanto, em séculos anteriores ao século xVIII, 
eram instaladas leis de silêncio durante a leitura, a partir dele se deu a 
libertação do ato de ler, tornando-se possível ler em locais públicos, 
sem a obrigatoriedade de isolar-se; porém, essa liberdade expandiu 
somente após a leitura ter sido representada em fotografia e no cinema. 
hoje a leitura e a escrita fazem parte de nossa vida cotidiana, seja por 
conta do conviver em família, no trabalho, ou em qualquer outra relação 
humana que venhamos a ter. Cada leitor é dono do que lê – é único – 
e essa singularidade o faz livre por suas escolhas, desenvolvendo uma 
multiplicidade de abordagens de leitura. Cada leitor para cada uma de 
suas escolhas em diferentes circunstâncias é absolutamente capaz de 
direcionar o que lê e sabe quando e quanto de leitura é importante para si. 
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A escrita foi e se constitui como produto sócio-histórico-cultural. 
A questão demanda imensa complexidade ainda nos dias atuais – 
sua aquisição – a pluralidade de respostas está associada de como a 
concebemos, de como entendemos a linguagem, o texto e o sujeito que 
escreve. Sendo assim, não há um “certo e errado” quando se indaga o que 
é a escrita, pois, a escrita resulta de uma conjugação de fatores. O texto 
é uma peça fundamental na compreensão, mas leitor e autor também 
participam do processo e quando se exclui um desses ingredientes estará 
sendo arbitrário com a compreensão.

Analisando texto e hipertexto

“A leitura é como uma entrada em um mundo diferente”, diz Chartier 
(1998). Independente dos laços da escrita, de todo o contexto que 
conhecemos sobre seu nascimento, seus pormenores, vai-se ruminando 
a leitura devagar, tomando posse das invenções que o pensamento leva 
até a escrita. é quase impossível separar a revolução eletrônica de tantas 
outras descobertas de séculos atrás, como por exemplo, a revolução de 
Gutenberg, a arte do caractere impresso, apesar de o escrito à mão ter 
sobrevivido por muito tempo à invenção de Gutenberg “há, portanto, 
uma continuidade muito forte entre a cultura do manuscrito e a cultura 
do impresso, embora se tenha acreditado numa ruptura total entre uma 
e outra durante muito tempo” (ChARTIER, 1998, p. 142). Na medida em 
que a tecnologia da informatização evolui e avança, certas funções vão 
sendo eliminadas do cotidiano, novas habilidades surgem, entretanto, a 
escrita se mantém e é necessário neste contexto adequar-se aos novos 
modos de escrever, pois a velocidade e os interesses estão também se 
transformando. As engrenagens e gerenciadores das inovações técnicas 
procuram descomplicar, movidos pela coletividade, para que o mundo 
contemporâneo seja povoado por máquinas. Esses agenciadores 
tecnopolíticos contam que a humanidade faça uso delas, pois as inovações 
em informática abriram mais possibilidades de relações e novas habilidades; 
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mas isto acontece por que tem relação com o humano – principalmente 
com o interesse humano em avançar, interagir, comunicar-se e por se 
importar com o coletivo.

Em se tratando de texto e hipertexto, o primeiro, vocábulo 
etnologicamente derivado do verbo tecer, nos contém, nos delimita, nos 
veste, tanto quanto o segundo, que além de todas essas características 
(dinâmico, interativo) ainda representará um dos futuros da escrita 
e leitura, e, constrói relações de vários tipos. Para que a leitura seja 
considerada relevante é preciso que o hiperleitor tenha habilidade para 
seguir as pistas e os caminhos, sabendo exatamente à hora de parar por 
ser um texto múltiplo, fundir e sobrepor outros textos simultaneamente.

Pelas diretrizes da Associação Brasileira de Normas Técnicas, nos 
textos acadêmicos, em que a regra é apontar as referências, citações, 
notas de rodapé ou final de capítulo, assim são igualmente utilizados 
os links, pois a partir deles, é possível avançar e descobrir novos textos. 
Parando a leitura, o leitor tem a possibilidade de consultar imediatamente 
haja necessidade, as notas de rodapé ou deixar para fazê-lo ao final 
da leitura; tomando para si as referências bibliográficas em busca da 
descoberta e aprofundamento daquele texto, ou ainda consultar apenas 
o que lhe interessa. O hipertexto eletrônico traz a rapidez, a velocidade 
de acessamento dessas informações. O hiperleitor deverá ter habilidade 
para manter-se firme em seu propósito inicial, focado em sua pesquisa 
para não cair em armadilhas, valendo-se das pistas que encontrar com 
as palavras chave, pois a cada link acessado é possível, formando uma 
imensa cascata de informações, quebrar a temática, já que um assunto 
imediatamente o levará a outro. Nestes desvios de assuntos, ocorrem 
relações incoerentes na sequenciação de unidades textuais que podem 
afetar irremediavelmente a compreensão daquilo que se lê/pesquisa. Por 
isso a importância de estabelecer parâmetro de pesquisa. Em seu livro 
Desvendando os segredos do texto, Ingedore Koch afirma que o hipertexto 
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constitui um suporte linguístico-semiótico hoje intensamente utilizado 
para estabelecer interações virtuais desterritorizadas. Koch (2002) trata 
das questões relacionadas às concepções de língua, de sujeito, texto, 
sentido, contexto e dos gêneros discursivos, concepções essas que se 
mantêm entrelaçadas, tornando difícil conceituá-las isoladamente. Explica 
a distinção feita por Bakhtin entre os gêneros primários e os gêneros 
secundários da seguinte maneira:

Enquanto os primeiros – diálogo, carta, situações de 
interação face a face – são constituídos em situações 
de comunicação ligadas a esferas sociais cotidianas 
de relação humana, os segundos – adquiridos 
cientificamente, em circunstâncias de comunicação 
cultural complexas, principalmente escritas – são 
relacionadas a outras esferas públicas de interação 
social, apresentando uma forma composicional 
monologizada, absorvendo, pois, e transmutando os 
gêneros primários. (BAKhTIN, 1990, p. 18).

Significa dizer então que, o texto depois de decodificado tem papel 
passivo, não influenciando o leitor, tanto em questão da língua quanto 
no sentido. Para Koch (2002, p. 19), com relação às questões de sujeito, 
texto e produção textual de sentidos, existe uma “inter-ação” entre 
sujeitos sociais, a partir das pistas e sinalizações descritas no texto, as 
pistas que ele oferece ao leitor/ouvinte e que o mesmo vai construir o 
sentido. Subscrevendo definição de texto dado por Beaugrande: “evento 
comunicativo no qual convergem ações lingüísticas, cognitivas e sociais” 
(1997, p. 25).

A era da televisão e do computador parece-nos perder de vista 
a história, a cultura escrita e o seu surgimento. Como se todo esse 
desenvolvimento apagasse de vez que o alfabeto e a impressão tenham 
sido o aperfeiçoamento da escrita e que se chegamos até aqui, é devido à 
evolução da história, a descoberta e a aquisição da escrita.
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Valendo-se do vocábulo texto que em sua origem, já mencionamos, 
o verbo tecer, e que isso nos remete imediatamente a uma “teia” de 
verbos e nomes, concluímos que o texto é um hipertexto, portanto, já 
é sempre uma rede de associações. Essas associações levam o leitor a 
contribuir diretamente ao texto lido, interagindo com ele, podendo avaliar 
diversas possibilidades do tema pesquisado; compondo dessa forma uma 
opinião diversificada, com a troca que sustenta pela sua diversidade e 
por seu dinamismo. Então, essa nova forma de produção, acessamento e 
interpretação das informações, a hiperleitura, acaba por possuir estratégias 
mais participativas do que a leitura em material impresso. Este novo espaço 
permitirá que o internauta defina a proposta de sua navegação com base na 
interação com o hipertexto. Para tanto, a habilidade que o hiperleitor terá 
deverá ser bem administrada sabendo usar as ferramentas no processo 
de o texto, conectando os textos desejados, organizando as respostas e 
informações em que receberá a partir dos links que clicar construindo um 
novo texto com a significação apropriada como co-autor dos textos que lê, 
incorporando um leitor autônomo. Segundo Marcuschi (2012, p. 115), “é 
uma superfície física em formato específico que suporta, fixa e mostra um 
texto, tornando-o acessível, mesmo aqueles em ambiente virtual como: 
email, bate-papo virtual, fórum virtual, MSN, blogs e outros”.

Para que o usuário de ciberespaço não se perca e contradiga o material 
pesquisado, é preciso estar atento às “armadilhas” advindas de palavras 
linkadas, pois podem lhe dar a ilusão de que tudo está pronto, entretanto 
é necessário desconfiar de fontes desconhecidas e garantir-se de que tudo 
já tenha sido feito. Não se pode deixar-se extinguir a cultura de o livro 
nas mãos pela cultura da mídia e da computação. Usando o ciberespaço 
com responsabilidade, as habilidades de escrita vão aflorando, fazendo-o 
produzir novos textos de conteúdo utilizando-se da rede mundial de 
computadores que está em permanente reconstrução. Esta discussão, 
muitas vezes polêmica, a cerca de o ambiente virtual, devido a sua natureza 
e importância, tem sido pauta de pesquisadores e filósofos. Pierre Lévy diz: 



sumário

244Materiais didáticos, gêneros textuais e experiências didáticas no ensino de língua portuguesa  |

Não pretendendo explicar a filosofia ou racionalidade 
através da escrita, mas simplesmente sugerir que a 
escrita, enquanto tecnologia intelectual condiciona a 
existência destas formas de pensamento. A história do 
pensamento não pode, de forma alguma, ser deduzida do 
aparecimento desta ou daquela tecnologia intelectual, 
já que os usos que dela irão fazer os atores concretos 
situados na história não são determinados com esta 
aparição. Seria inclusive fácil mostrar que a escrita teve 
usos diversos de acordo com as culturas e períodos 

históricos. (1993, p. 15)

O hipertexto eletrônico pode contribuir para uma discussão no 
processo de leitura/escrita como positiva ou negativa, já que “pode” levar 
o leitor a dispersar-se do objetivo inicial, entretanto, o objetivo principal 
é aprofundar-se no assunto proposto ao ponto de esmiuçar diversos 
materiais disponíveis em cada link navegado.

Se um link leva a outro, que, por sua vez, leva a outro 
e assim sucessivamente, é possível que venha a formar-
se uma grande conexão em cascata, que, de tão extensa, 
pode perder-se no horizonte, numa vinculação sem fim. 
Por essa razão, acessar e explorar o hipertexto não é 
tarefa fácil, exigindo um bom controle do hiperleitor 
na construção de uma continuidade de sentido. (KOCh; 
ELIAS, 2012, p. 17).

O ciberespaço possibilitou avanços imediatos em relação à leitura e a 
escrita. As mudanças comportamentais nestas áreas são reconhecidamente 
positivas, pois de alguma forma faz com que as pessoas escrevam e leiam 
mais. Esta escrita considerada muitas vezes arbitrária, por conter em seu texto 
siglas e códigos, também obriga de certa forma o jovem escritor a dedicar 
boas horas de seu tempo a escrever. Longínquos se vão os bilhetes e as cartas, 
que, apesar de necessários, não eram tarefas constantes entre eles.

Finalmente, deve-se ressaltar que os hiperlinks e nós, tematicamente 
interconectados, seremos, portanto, os grandes operadores da 
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continuidade e avanço no hipertexto, desde que o hipernauta aja 
coerentemente com projetos e objetivos voltados para a leitura da 
pesquisa pretendida, o percurso assim indiciado.
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A LITERATURA E A CULTURA POPULAR DE CAMPOS DOS 
GOYTACAZES E AS POSSIBILIDADES DE CONSTRUÇÃO DE 

MATERIAIS PEDAGÓGICOS
Jackeline Barcelos Corrêa (Uenf)1

Liz Daiana Tito Azeredo da Silva (Uenf)2

Iago Pereira dos Santos (Uenf)3

Dhienes Charla Ferreira (Uenf)4

Eliana Crispim França Luquetti (Uenf)5 

Introdução

é preciso entender por que não se usa aqui o termo Literatura 
Infantil: o adjetivo “infantil” trazia com ele uma carga pejorativa, que 
infelizmente vem acompanhando a Literatura feita para crianças. 
Segundo o dicionário Aulete, “infantil” significa “Que revela imaturidade, 
pouco maduro” (o. l.)1. é relevante dizer que outros tipos de arte não 
comportam tal rótulo, conforme afirma Carlos Drummond de Andrade:

O gênero “literatura infantil”, tem, a meu ver, existência 
duvidosa. haverá música infantil? Pintura infantil? A 
partir de que ponto uma obra literária deixa de constituir 
alimento para o espírito da criança ou do jovem e se dirige 
ao espírito do adulto? Qual o bom livro para crianças que 
não seja lido, com interesse pelo homem feito? Qual 
livro de viagens ou aventuras, destinado a adultos, que 
não possa ser dado à criança, desde que vazado em 
linguagem simples e isento de matéria de escândalo? 
Observados alguns cuidados de linguagem e decência, 
a distinção preconceituosa se desfaz. Será a criança um 
ser à parte, estranho ao homem, e reclamando uma 
literatura também à parte? Ou será a literatura infantil 
algo mutilado, de reduzido, de desvitalizado – porque 
coisa primária, fabricada na persuasão de que a imitação 
da infância é a própria infância? (apud SOARES, 2003, 18)

1 Disponível em: <http://www.aulete.portaldapalavra.com.br>. Acesso em: 2 abr. 2016.

http://www.aulete.portaldapalavra.com.br
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O contato com a própria cultura e com a cultura do outro é que 
viabiliza a compreensão do que é necessário para conhecerem melhor 
suas características, e poder compará-las. Isto implica tornar a criança 
um ser social, isto é, um ser, que, à medida que compreende a existência 
do outro e da cultura, compreende melhor o mundo no qual está inserido. 
Por isto se faz necessário o contato de materiais didáticos específicos 
para cada região, que proporcione o contato inicial da criança.

Segundo Regina Zilberman, esse contato é de suma importância: 

a leitura dos livros infantis como vem sendo realizada 
em sala de aula não se associa ao objeto que provoca 
a obra de ficção, com suas propriedades, tal com a de 
estabelecer, com o leitor, uma relação dinâmica entre 
a fantasia presente encontrada no texto e o universo 
do imaginário. Este percurso, que talvez consista no 
significado do ato de ler enquanto possibilidade de fazer 
interagir imaginário e raciocínio, fantasia e razão, emoção 
e inteligência, acaba por ser interrompido - ou ao menos 
insuficientemente vivenciado -, quando se sobrepõem 
a ele finalidades suplementares, tida como superiores e 
não mais diretamente relacionadas à leitura (2000, p. 11).

Com esse contato prévio com textos literários, a criança se descobre 
leitora, faceta que não lhe parece nova, porque é anterior às aulas 
de literatura, mas que pode lhe dar prazer, porque é capaz de ajudá-lo 
vivenciar e entender características de sua personalidade ou inserção na 
sociedade e na história. 

é necessário compreender a cultura popular com o seu mérito 
histórico de conhecimento e acreditar que por meio da literatura na 
escola, o professor passará de uma forma praticamente desconhecida 
para uma prática democrática que busca contemplar as vivências, 
tradições locais.

Este estudo assume como objetivo geral atribuir maior importância 
à cultura local, buscando romper com a abordagem reducionista, ligada 
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apenas as funções literárias mecânicas, reprodutoras e sem significado 
para as crianças.

Neste caso, a justificativa deste estudo incide na necessidade de serem 
criados materiais pedagógicos para que os professores possam motivar os 
alunos a conhecerem suas histórias locais e as histórias de seus antepassados.

Situar a escola como parceira direta para a solidificação deste 
processo temático é de suma relevância, pois é nesta que se compreende 
e se assimila valores e conhecimentos colocados em prática no dia-a-dia e 
na integração do aluno, escola e comunidade através de sua cultura local.

A região é riquíssima em tradições, lendas, contos, e se fazem 
necessários a construção e reconstrução da história literária local da região 
de Campos dos Goytacazes, de suas influências e de suas particularidades, 
uma percepção corroborada por Lajolo:

lê-se para entender o mundo, para viver melhor. Em 
nossa cultura, quanto mais abrangente a concepção de 
mundo e de vida, mais intensamente se lê, numa espiral 
quase sem fim, que pode e deve começar na escola, mas 
não pode e nem deve se findar nela (1997, p. 7).

A vida em sociedade faz com que o homem esteja sempre em contato 
com os mais variados tipos de discurso, já que o discurso é a base de todo 
relacionamento social: entre aluno e professor, entre pais e filhos, entre 
médico e paciente.

Definir o que torna um discurso literário ou não-literário não é tarefa 
das mais fáceis, mesmo para os especialistas da área. Segundo Lajolo 
(1989), cada grupo teria a sua definição para literatura, o que faria com que 
não existisse uma resposta única e correta. O discurso literário é a essência 
da literatura; é nele que os escritores manifestam seu pensamento acerca 
do mundo.

Segundo Lajolo (1989, 31), “a definição para o que é ou não literário 
dependerá do tempo e do grupo social. é uma definição que não pode 
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estar pronta em livros teóricos. Esta definição até pode existir, mas logo se 
esvazia e outra definição vem e a substitui”.

O discurso para ser literário não pode ser prescritivo, literatura não é 
receita de bolo, nem tampouco é lei. O discurso literário é aquele que se 
conecta diretamente com o imaginário do leitor, fazendo com que este crie 
um universo fictício dentro de seus espaços mentais. Lajolo (1989, p. 43) diz 
que a literatura não é transmissora, mas que ela dá asas e traz significação 
para coisas antes sem significado: “Literatura não transmite nada. Cria. 
Dá existência plena ao que, sem ela, ficaria no caos do inomeado e, 
consequentemente, do não existente para cada um. E, o que é fundamental, 
ao mesmo tempo cria, aponta para o provisório da criação”.

O mundo representado na literatura, simbólica ou 
realisticamente, nasce da experiência que o escritor 
tem de uma realidade histórica e social muito bem 
delimitada. O universo que autor e leitor compartilham, 
a partir da criação do primeiro e da recriação do segundo, 
é um universo que corresponde a uma síntese – intuitiva 
ou racional, simbólica ou realista – do aqui e agora que se 
vive. (LAJOLO, 1989, p. 65).

O semiologista Roland Barthes, também formula um conceito de 
literatura “a língua implica uma relação fatal de alienação. Falar, e com maior 
razão discorrer, não é comunicar, como se repete com demasiada frequência, 
é sujeitar: toda língua é feição generalizada” (BARThES, 1983, p. 13).

A partir das citações de Lajolo e Barthes, conclui-se que a língua está 
sempre marcada por ideologia e autoritarismo, mas que tais discursos não 
cabem na literatura, pois a presença deles tiraria da obra o “status” de 
literatura. Por outro lado, a literatura, ou melhor, o discurso literário deixa 
marca dessa sujeição ao rebelar-se contra o poder, contra os discursos 
autoritários e a favor de uma visão mais crítica da sociedade.

As formações ideológicas que estão sempre presentes nos discursos 
quando se refere ao contexto popular e à literatura infantil, nos alerta que 
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“por definição, toda formação discursiva se caracteriza por sua relação com 
a formação ideológica” (ORLANDI, 1987, p. 218); portanto é essencial que 
se explicite o que são e como são construídas essas formações ideológicas.

Sobre a ideologia, (FIORIN, 2003, p. 28) afirma:

A partir do nível fenomênico da realidade, constroem-se 
as ideias dominantes numa dada formação social. Essas 
ideias são racionalizações que explicam e justificam a 
realidade. Na sociedade capitalista, a partir do nível 
aparente, constroem-se os conceitos de individualidade, 
de liberdade como algo individual etc. Aparecem as 
ideias de desigualdade natural dos homens, uma vez que 
uns são mais inteligentes ou mais espertos que os outros. 
Daí se deduz que as desigualdades sociais são naturais. 
[...] A esse conjunto de ideias, a essas representações 
que servem para justificar e explicar a ordem social, 
as condições de vida do homem e as relações que ele 
mantém com os outros homens é o que comumente se 
chama de ideologia.

A ideologia funciona, muitas vezes, como “falsa consciência”, pois 
muitas pessoas acabam absorvendo determinada ideologia como verdade 
absoluta. há, portanto, nas formações ideológicas um controle social de 
algumas camadas da população.

A literatura oferecida às crianças, concretiza-se notadamente em 
produções de cunho funcional, pela valorização da voz e da visão da criança, 
pelo desgaste de velhas fórmulas do conto infantil, bem como o interesse 
de divertir e não em transmitir conceitos pedagógicos e moralizadores e 
que pode ser observado tanto no pano retórico como ideológico.

Portanto, é necessário repensar as adaptações das obras literárias 
clássicas, mas também as obras de literatura popular, de elemento de 
tradição cultural regional como parte integrante das práticas pedagógicas. 
é necessário trazer para a sala de aula os elementos culturais regionais, 
cujos exemplos podem ser dados pela presença da lenda do Ururau da 
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Lapa, das histórias da Mana Chica do Caboio, das tradições da cavalhada 
de Santo Amaro, dos diferentes modos de fazer os doces tradicionais da 
cidade, das danças e músicas do jongo, das letras de músicas do carnaval 
campista que se perdem com as trocas de diretorias, que a maioria da 
comunidade escolar e acadêmica desconhece e não busca preservá-la.

Todos os tipos de discursos visam, de alguma forma, a persuadir o 
seu leitor, mas o discurso autoritário ou discurso do poder “é a formação 
discursiva por excelência persuasiva [...]. “O discurso autoritário lembra 
um circunlóquio: como se alguém falasse para um auditório composto por 
ele mesmo” (CITELLI, 2004, p. 39).

Sendo assim, a sociedade não funcionaria se não houvesse ordem, 
controle, relações de peso e contrapeso, sem as muitas relações legítimas 
de poder. Quando um professor exclui um conteúdo, ele exerce o abuso 
do poder.

O direito ao qual me refiro no exercício do poder é quando o 
professor auxiliado pelo livro didático na sua ação pedagógica, no seu 
papel de intermediário entre o livro e o aluno, seu leitor final faz um 
recorte. Os livros que ele lê ou que ele leu são os que terminam quase 
sempre nas mãos dos alunos. Isso explica a permanência somente da 
literatura clássica em detrimento à literatura popular. é essa seleção 
feita pelo próprio recorte do professor que o transforma no instrumento 
de poder. A seleção dos textos passa a ser uma questão pessoal e escapa 
à escola e ao próprio conhecimento.

A literatura, como fenômeno de recriação do mundo através das 
palavras, será sempre um espaço para a encenação do real, da sociedade 
em que vivemos, permitindo que as crianças possam, através dela, dar 
significados às experiências ainda não vividas. Permite ainda que, as 
pessoas reflitam sobre a sociedade em que vivem, assim como, analisem 
sua própria realidade. Bakhtin assinala que a obra de arte, neste caso a 
Literatura, se separa, mas não se distingue da realidade
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A obra de arte enquanto coisa é tranquila e 
inexpressivamente delimitada no espaço e no tempo, 
é separada de todos os outros elementos: uma estátua 
ou um quadro afastam fisicamente todo o restante do 
espaço que ocupam; a leitura de um livro começa a uma 
determinada hora, ocupa algumas horas de nosso tempo, 
preenchendo-as, e, também a uma determinada hora, 
conclui-se; além disso, o próprio livro é solidamente 
envolto de todos os lados pela encadernação; a obra, 
porém, é viva e literariamente significativa numa 
determinação recíproca, tensa e ativa com a realidade 
valorizada e identificada pelo ato. [...] A obra é viva e 
significante do ponto de vista cognitivo, social, político, 
econômico e religioso num mundo também vivo e 
significante (BAKhTIN, 1988, p. 30).

A encenação da realidade que ocorre através da literatura possibilita 
à criança melhor compreensão e organização do real, assim como dos seus 
próprios sentimentos. Regina Zilberman diz que a criança tem certos vazios, 
os quais podem e devem ser preenchidos pelas obras de ficção literária

A grande carência dela é o conhecimento de si mesma 
e do ambiente no qual vive, que é primordialmente 
o da família, depois o espaço circundante e, por fim, a 
história e a vida social. O que a ficção lhe outorga é uma 
visão de um mundo que ocupa as lacunas resultantes 
de sua restrita experiência existencial, por meio de sua 
linguagem simbólica. Logo, não se trata de privilegiar um 
gênero ou uma espécie em detrimento de outras, uma vez 
que os problemas peculiares necessitam ser examinados 
à luz dos resultados por escritor; e sim de admitir que, 
seja pelo conto de fadas, pela reapropriação de mitos, 
fábulas e lendas folclóricas, ou pelo relato de aventuras, 
o leitor reconhece o contorno no qual está inserido e com 
o qual compartilha lucros e perdas. (2003, p. 27).

A citação sugere que a função formadora da literatura irá gradualmente 
ampliando os horizontes da criança, fazendo com que ela possa através da 
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ficção dominar seu ambiente familiar e escolar em fim, a vida em sociedade. 
Mas é relevante lembrar que a leitura de uma obra de ficção literária, como 
já foi dito no capítulo sobre discurso, inclui sempre o leitor, ou seja, a criança 
assimilará sempre de acordo com suas carências e levará sempre em conta 
sua visão de mundo, ocorre, portanto, uma interação entre escritor e leitor. 

Cabe ainda considerar que, de forma lúdica e bastante divertida, a 
criança adotará valores importantes para sua formação cultural, moral e ética, 
sem sequer se dar conta disso. Para que isto ocorra sem se confundir com a 
“missão pedagógica”, é essencial que o livro seja realmente literatura, que não 
prive a criança de sua opinião, de seus sentimentos, que não seja um manual 
de regras do tipo “faça assim e não faça assim”; a obra literária precisa romper 
com valores tradicionais e “adultocêntricos”, conforme afirma,

o valor literário tão-somente emergirá da renúncia ao 
normativo, o que implica abandono do ponto de vista 
adulto, ampliação do horizonte temático de representação 
e incorporação de uma linguagem renovadora, atenta 
ao discurso da vanguarda às modalidades da paródia, 
enfim, acompanhando a evolução da arte literária, que 
se dá sempre como ruptura e não como obediência. 
(ZILBERMAN, 2003, p. 69).

O mundo real é abarcado de pluralidades culturais vivas e que estão 
em constantes mudanças, e essas mudanças estão presente no cotidiano 
da criança e que necessita de uma articulação com a escola. 

A promoção da cultura popular no âmbito escolar

O que precisamos na verdade é mudar o modo através do qual olhamos 
e tratamos a escola, ela é um espaço de aprender a ler o mundo, mas um 
mundo que estende ao nosso cotidiano, ao que somos e ao que fomos. 

A escola precisa ser promotora, dar continuidade e propiciar-lhe as 
rupturas exigidas pelo exercício da profissão na concretude das exigências 
renovadas, mas nas experiências comuns dos hábitos e costumes do indivíduo.
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Refletir sobre a literatura regional nos cursos de formação continuada 
pode levar a construção de consciências mais críticas, o pequeno leitor de 
hoje será o multiplicador da sua cultura amanhã.

A multiplicidade cultural do povo brasileiro está em constante 
mudança, e a escola precisa estar aliada ao processo de inserção do 
fenômeno cultural. Graças à miscigenação das diferentes matrizes 
foi possível ter uma população heterogênea: rica, criativa e com as 
características de nosso país. Embora os fatos comprovem que nem 
sempre reconhecemos a sua importância. Um dos fatores agravantes é a 
falta da relação da escola com a cultura regional. 

Nossa formação social é composta de uma vasta pluralidade cultural, 
que expressa diferentes maneiras de viver e de expressar suas emoções e 
sua arte. Ao mesmo tempo, tem uma história marcada de discriminações, 
de preconceitos silenciados. A cada dia temos um exemplo disso. As festas 
juninas dos grandes centros têm outro ritmo, outros trajes. 

A produção de cultura de massa ganha cada dia mais espaço na sociedade, 
fazendo com que as culturas populares fiquem deturpadas e esquecidas.

A escola não pode se omitir e se fazer de indiferente às experiências 
dos alunos com a cultura mediada pelos veículos de comunicação, nem 
desprezar e esquecer da originalidade do saber popular. Ela precisa 
cumprir o seu papel de articuladora, no sentido de oferecer possibilidades 
proporcionando as ferramentas necessárias para que o aluno possa 
desenvolver sua autonomia, criticidade e liberdade de se expressar diante 
das diferentes tendências.

Docentes e discentes não podem ficar inertes e apenas criticar a 
banalização cultural. Se nós almejamos uma escola justa integradora 
é necessário, que se tenham mais conscientização dos indivíduos, 
valorizando sua procedência e auto afirmando a sua identidade senão ela 
estará promovendo a negação de si.



sumário

256Materiais didáticos, gêneros textuais e experiências didáticas no ensino de língua portuguesa  |

Deste modo, nossos espaços educativos se convertem em espaços 
violentos de negação de si, de desvalorização multicultural. é na escrita 
e na leitura de textos literários que encontramos o senso de nós mesmos 
e o sentimento de pertencimento da comunidade a que pertencemos. 
A literatura revela o que somos e nos incentiva a desejar o mundo por 
nós mesmos. E isso acontece porque a literatura é uma experiência a ser 
realizada. A literatura tem um sentido muito mais amplo 

é mais que um conhecimento a ser reelaborado, ela é a 
incorporação do outro em mim sem renúncia de minha 
própria identidade. No exercício da literatura, podemos 
ser outros, podemos viver como os outros, podemos 
romper com limites do tempo e do espaço de nossa 
experiência e ainda assim sermos nós mesmos (CANDIDO, 
1995 apud COSSON, 2006, p. 17).

é por esse motivo que interiorizamos de maneira mais intensa as 
verdades dadas pela poesia e pela ficção. Só a experiência literária que 
nos permite saber da vida por meio das experiências do outro, nos permite 
também vivenciar essa experiência.

Uma das finalidades fundamentais da intervenção curricular é preparar 
os alunos para serem cidadãos críticos e ativos, membros e solidários e 
democráticos de uma sociedade democrática e solidária. Uma meta neste 
sentido exige que a seleção dos conteúdos do currículo, os recursos e as 
experiências oriundas do cotidiano escolar e as aprendizagens que as crianças 
trazem que caracterizam a vida nas salas de aula, as formas como são construídos 
os conhecimentos vividos extramuros da escola, sejam considerados.

Antonio Candido afirma que a literatura corresponde a uma 
necessidade universal que deve ser satisfeita sob a pena de mutilar a 
personalidade, porque, pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão 
do mundo, ela nos organiza, nos liberta do caos e, portanto, nos humaniza. 
Negar a fruição da literatura é mutilar a nossa humanidade. Os alunos 
precisam ter prazer no uso das palavras
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Ao usar as palavras, eu as faço minhas do mesmo modo 
que você, usando as mesmas palavras, as faz suas. é por 
esse processo simultaneamente individual e coletivo, 
que as palavras se modificam, se dividem e multiplicam, 
vestindo de sentido o fazer humano (1995 apud COSSON, 
2006, p. 16).

Por meio das práticas escolares, dos conhecimentos, dos valores que, 
de uma maneira explícita ou oculta, são acumulados, as crianças vão se 
sentindo pertencidos a uma comunidade. Aos poucos vão se identificando 
com laços que as unem como grupos. Descobrem que algumas 
características físicas, idiomas, costumes e modos de pensar as quais elas 
comungam e ao mesmo tempo vão tendo uma visão que existem outros 
grupos com outras maneiras de pensar e de ser.

Considerações finais

As obras literárias regionais contam, com uma linguagem lúdica e 
bem humorada, relatam os cânticos e danças de jongo, lenda do Ururau 
da Lapa, a cavalhada de Santo Amaro, os romances da Mana Chica do 
Caboio, as músicas do boi pintadinho, as belíssimas canções do jongo 
da baixada campista, histórias de tráfico de negros, histórias e práticas 
culturais indígenas, oralidades de um povo que precisa ser preservado, 
consegue fundir o moderno ao conto de fadas, pois ela fala ao mesmo 
tempo de política, de ética, de democracia, do real, que se misturam ao 
mundo mágico, as práticas culturais.

Buscamos todo o tempo ao longo deste trabalho, defender o preparo 
dos professores e a formação continuada no que se refere à literatura 
popular que não é mediada nas escolas do município de Campos dos 
Goytacazes, para que esses se deem conta de seus papéis sociais no 
momento em que a própria cultura é um jogo de poder e ideologia, e é por 
esse motivo que esse conhecimento é banalizado e não chega à educação 
infantil e, por sua vez, não chega aos cursos de formação de professores.
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Quando lidamos com os saberes tradicionais raramente os mesmos 
são registrados no papel, neste caso a grande fonte de pesquisa é o 
conhecimento que é transmitido de gerações em gerações.

Como resultado da pesquisa, o lançamento do livro o Ururau 
Pançudo, entendemos que já é o início dessa luta para a preservação da 
cultura da cidade.

Acreditamos que os avanços na pesquisa sobre os modos de relação 
do docente com a pesquisa acadêmica e suas práticas de transposição 
devem iluminar ainda mais o debate e trazer novas relações a serem 
discutidas e novas obras serão publicadas em Campos dos Goytacazes.
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GRAMÁTICA E GÊNEROS TEXTUAIS: ESTRATÉGIAS PARA O 
ENSINO REFLEXIVO

Marcela Martins de Melo (PROFLETRAS-FFP/Uerj)

Introdução

Neste trabalho, discutirei o lugar do ensino de gramática nas aulas de 
língua portuguesa, bem como sua relevância para o aprimoramento da 
competência leitora dos alunos do ensino fundamental. No recorte em 
tela, discorrerei acerca de algumas atividades de pré-leitura, leitura e pós-
leitura feitas em uma turma de nono ano do Colégio Estadual Santos Dias 
situado no município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, no ano de 2015.

Primeiramente, tecerei algumas considerações acerca do Currículo 
Mínimo do estado do Rio de Janeiro (2012), cuja organização é pautada 
no ensino de gêneros textuais. Em seguida, apresentarei as estratégias de 
ensino pensadas por mim e implementadas em minha turma, de forma a 
mostrar que é possível trabalhar gramática e gêneros textuais associados, 
com vistas a proporcionar um ensino de língua que seja de fato significativo 
ao aluno, de modo que ele reflita sobre as categorias gramaticais 
presentes no texto e perceba que tais elementos são importantes para 
a construção de sentido por parte do leitor. Sendo assim, entendo que 
desconsiderar o conteúdo temático, o estilo da linguagem e a construção 
composicional imanentes ao gênero (BAKhTIN, 2001, p. 261) não conferirá 
o aprimoramento linguístico do aluno em sua totalidade e o ensino de 
gêneros textuais tornar-se-á fragmentário.

Minhas considerações defenderão que não há aprendizagem da língua 
fora do uso, do discurso e que o ensino de gramática deve ser reflexivo, 
a fim de contribuir para que o aluno amplie sua competência de leitura e 
de escrita e participe ativamente da sociedade, adequando sua linguagem 
com propriedade a todas as situações comunicativas. 
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Ensino de língua portuguesa e o Currículo Mínimo do estado do Rio de 
janeiro: algumas considerações

Em 2011, o estado do Rio de Janeiro instituiu um Currículo Mínimo 
com o intuito de melhorar a qualidade do ensino e aumentar os índices 
de aprendizagem que se mostravam abaixo do esperado. Isso seria 
feito por meio da sistematização em torno das expectativas comuns em 
relação ao que deveria ser aprendido e ao que deveria ser ensinado nas 
escolas da rede. No ano de 2012, o documento passou por reformulação, 
na qual foram revistos aspectos do currículo anterior e novas disciplinas 
passaram a integrá-lo.

A organização do Currículo Mínimo é feita em torno de gêneros 
textuais que são tidos como eixos para o ensino de língua. Os conteúdos 
a serem ensinados, ao longo do bimestre escolar, subdividem-se em 
três competências: leitura, uso da língua e produção textual. Para este 
trabalho, elegi aprofundar minha análise na competência de uso da língua. 
A primeira crítica que faço ao documento curricular concerne na divisão 
feita, uma vez que a língua em uso não pode ser ensinada fora do texto; 
logo, leitura e uso da língua não deveriam figurar como competências a 
serem aprendidas separadamente, assim como produção textual não 
deveria ser tida pela organização escolar estadual como uma disciplina à 
parte da disciplina de língua portuguesa.

Ao observar tal competência nos quatro bimestres do nono ano, 
percebi que alguns itens gramaticais são distribuídos conforme sua 
recorrência no gênero que serve de eixo bimestral. Por exemplo, no 
primeiro bimestre, para o gênero textual carta, um dos componentes 
gramaticais é reconhecer e utilizar pronomes de tratamento. Contudo, 
esse descritor não se encontra nos bimestres seguintes, ainda que 
apareça em textos dos outros gêneros sugeridos. Nisso, consiste, a meu 
ver, outro problema desse modelo de currículo: a organização pautada 
em gêneros textuais, pois, obviamente, em um texto muitos são os 
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componentes que podem ser explorados no trabalho de sala de aula. 
Os pronomes de tratamento não aparecem apenas em cartas, mas, 
certamente, em contos, crônicas, romances e outros. O que o aluno 
deve aprender é a funcionalidade desses e de outros pronomes no texto. 
E isso, deve ser feito de modo contínuo, seja para que ele empregue 
adequadamente o pronome em uma produção oral ou escrita, seja 
para que o associe a algum outro termo do texto, ou ainda, para que 
perceba sua significação, a fim de construir entendimento da leitura. 
Dessa forma, tomar o gênero textual como eixo norteador do ensino 
de língua torna-se algo ineficiente, uma vez que na seleção, necessária, 
dos conteúdos a serem ensinados muitos elementos gramaticais 
importantes ao entendimento do texto não são privilegiados, ao passo 
que outros mais visíveis em alguns gêneros são contemplados em 
momentos pontuais das aulas.

Os pesquisadores da Escola de Genebra utilizam a expressão 
progressão escolar em oposição à noção de currículo, pois acreditam que 
esta supõe uma centração mais exclusiva sobre a matéria a ensinar (Cf. 
DOLZ; SChNEUWLY, 2004, p. 36). Ao pensarem a construção da progressão, 
sobretudo as sequências didáticas, que visam a uma sequência do ensino-
aprendizagem, os estudiosos discorrem acerca das restrições a ela 
impostas pelo sistema:

A generalização (e a própria prática) das sequências 
didáticas que estão sendo teorizadas permanece 
aleatória, enquanto os novos objetos de ensino propostos 
– os gêneros – não tenham um lugar mais claro nos guias 
curriculares do primário e do secundário obrigatórios e 
enquanto não for proposta uma concepção de conjunto 
da progressão curricular da expressão (p. 46).

Ao levar em consideração a diversidade de gêneros existentes, 
reconhecemos que a inviabilidade de uma progressão centrada nos 
gêneros textuais é ratificada, uma vez que a descrição dos gêneros deve 
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ser feita sempre a posteriori, pois seu caráter multiforme, maleável 
e “espontâneo”, dificulta sua sistematização imediata (Cf. DOLZ; 
SChNEUWLY, 2004, p. 48).

No que concerne ao ensino de gramática, o aluno ainda é visto pelo 
professor como uma tábula rasa sobre a qual este deposita o conteúdo – 
nomenclaturas e regras – segundo a norma padrão. Não raro, em minhas 
aulas, utilizei textos de diversos gêneros com o objetivo de deles extrair 
palavras, frases e orações que permitissem o ensino de itens da gramática, 
pois ela sempre esteve no foco de meu fazer docente. Apesar disso, os 
resultados apresentados por meus alunos, não só nas avaliações, mas 
nos exercícios realizados nas aulas, mostravam que a gramática tal qual 
era ensinada por mim não era aprendida por eles, e que os que obtinham 
melhores resultados não o faziam por terem entendido o funcionamento 
da língua, mas por terem memorizado as regras e os nomes ensinados. 
Isso se comprovava de várias formas, no esquecimento do que haviam 
“aprendido” em atividades posteriores, na dificuldade de utilização das 
categorias nas produções escritas, na falta da percepção da necessidade 
dos conhecimentos gramaticais para o entendimento do texto. Não 
estou dizendo aqui que a norma padrão não deve ser ensinada. O aluno 
precisa conhecer as nomenclaturas e as regras que descrevem sua língua; 
contudo, isso não garantirá (como não tem garantido) que seu discurso 
seja adequado às situações formais de comunicação oral ou escrita, 
tampouco que, por meio desse conhecimento, consiga ler e redigir 
textos com proficiência. Ao explicitar o que seria um ensino de gramática 
contextualizado, Irandé Antunes (2014, p. 45) faz restrições às atividades 
que têm como foco “a identificação e a classificação de unidades sem que 
isso pese, de alguma maneira, na compreensão do texto”. E segue dizendo 
que “é preciso não perder de vista o todo do texto, seu eixo temático, 
seu(s) propósito(s) comunicativo(s), suas especificidades de gênero; os 
interlocutores previstos, o suporte em que vai circular, etc.” (p. 47).
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Em relação ao ensino de gêneros textuais, reconheço que o caráter 
sociodiscursivo dos gêneros não era priorizado em minhas aulas, uma vez 
que os textos eram usados como pretexto (LAJOLO, 1986 apud ANTUNES, 
2009, p. 52) para o ensino de gramática e para atividades pouco reflexivas 
de interpretação de texto. Cabe ressaltar que, por isso, os alunos tinham 
muitas dificuldades para interpretar e compreender textos. A necessidade 
de mudança emergiu das discussões feitas nas aulas e nos encontros de 
orientação, ao longo do curso de Mestrado Profissional em Letras da 
Faculdade de Formação de Professores da Uerj, através das muitas leituras 
feitas sobre ensino de gêneros textuais, letramento e gramática reflexiva. 
Passei, então, a questionar minha prática docente, que havia sido ajustada 
segundo os modelos com os quais aprendi, quando era aluna da educação 
básica, e que, infelizmente, perduraram após a graduação. Todavia, as 
constantes transformações na sociedade e, consequentemente, na escola, 
demandaram a mudança dessa prática, visto que o modelo de ensino ao 
qual estava habituada não fazia sentido para meus alunos.

Percebo que minha fala coaduna com a fala de muitos colegas de 
profissão: o aluno não aprende, não consegue interpretar os sentidos 
do texto, não atenta para o uso dos pronomes, das preposições, enfim, 
das categorias gramaticais para produção de textos, muito menos tem 
preocupação em escrever em adequação às regras ortográficas e de 
pontuação (e tantas vezes esses aspectos têm posto o conteúdo dos 
textos, o que é “dito” pelos educandos em segundo plano). Essas são 
algumas das muitas reclamações feitas pelos professores e por algum 
tempo também foram as minhas. Sendo assim, a percepção de que de fato 
o aluno não aprendia com os métodos utilizados por mim me fez recorrer 
a novas estratégias. Minha insatisfação passou ao âmbito da ação e, em 
vez de seguir perguntando por que meus alunos não aprendiam, optei por 
perguntar-me o que eu poderia fazer para que aprendessem.

Primeiramente, comecei a repensar o ensino de língua portuguesa 
proposto pelo Currículo Mínimo, de forma a transformar o que era descrito 
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pelo documento em matéria de aprendizagem significativa e útil ao aluno, 
não só dentro da sala de aula, mas também nas situações comunicativas às 
quais ele, certamente, será submetido fora dela. Jean-Paul Bronckart (2007) 
discorre acerca da problemática da transposição didática e sobre como o 
saber, visto por nós como os conteúdos a serem ensinados, pode tornar-
se objeto de ensino. Essa transposição deve considerar as propriedades 
intrínsecas da natureza do conteúdo, as condições dos destinatários, 
a fim de adaptar o que será ensinado, e o contexto institucional (Cf. 
BRONCKART, 2007, p. 103). Pensar o ensino de língua portuguesa implica 
dizer que o professor deve ter domínio do que vai ensinar, deve estar 
preparado, ter acesso à formação, ao conhecimento, que não basta a ele 
ter domínio dos conteúdos, se a idade e conhecimentos prévios dos alunos 
forem desconsiderados, e que todo saber escolarizado está atrelado à 
organização da prática pedagógica na qual o currículo se instaura. Assim, 
não vejo como capaz de ampliar o repertório linguístico do aluno o ensino 
que siga os programas escolares e desconsidere o conhecimento do 
educando, o que ele sabe e o que é capaz de aprender.

No Currículo Mínimo do nono ano do ensino fundamental, os gêneros 
destinados ao segundo bimestre são crônica e conto, e as competências 
de uso da língua a serem adquiridas pelos alunos são identificar a 
presença de figuras de palavra, de pensamento e de sintaxe nos gêneros 
estudados, reconhecer e usar adequadamente a paragrafação e a 
pontuação, reconhecer o encadeamento das orações pelo mecanismo 
da coordenação, relacionar o uso de conjunções coordenativas variadas 
aos sentidos produzidos nas sequências e identificar o uso dos discursos 
direto e indireto. Esses descritores não aparecem somente em textos 
dos gêneros tidos como eixo para o bimestre. O modo como o currículo 
é organizado, quando toma o gênero como eixo, faz parecer que tais 
elementos gramaticais são constituintes somente dos gêneros tidos como 
eixos. A isso chamo ensino fragmentário, pois o aluno aprende (quando 
aprende) os itens linguísticos exigidos pelo Currículo no dado bimestre, mas 
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não sabe utilizá-los em nenhuma nas situações formais de comunicação, 
bem como não aciona tais conhecimentos para ler e escrever textos, 
justamente por não estudar a língua como produção, discurso, interação, 
e sim em momentos estanques, como se os componentes gramaticais 
fossem conteúdos isolados que não serão vistos nos anos posteriores. 
Dessa forma, a escola acaba por fazer o aluno acreditar que o que é 
ensinado e é aprendido não serve para nada fora da sala de aula, visto que 
o educando não consegue enxergar a funcionalidade da língua, por não ser 
estimulado a isso.

Muito melhor seria se, no ensino fundamental, o ensino de língua 
portuguesa, sobretudo o ensino de gramática, considerasse a significação 
das categorias no texto e sua importância para a construção discursiva do 
gênero, de modo que o professor tivesse maior liberdade em selecionar 
os conteúdos, conforme a recorrência nos textos dos gêneros destinados 
à aula e não ficasse preocupado em ensinar, e principalmente, em avaliar 
o conhecimento em torno das regras e nomenclaturas gramaticais. Um 
ensino assim priorizaria a funcionalidade das regras, bem como sua 
importância para a construção significativa e de estrutura do texto.

Acerca das nomenclaturas, ressalto que no ensino fundamental, 
sobretudo nos anos iniciais, quando o aluno ainda não demonstra 
desenvoltura com a linguagem escrita, as aulas que tenham como foco 
apenas a classificação dos termos nas sentenças são um problema que 
precisa ser revisto, uma vez que esse modelo de ensino não desenvolve a 
reflexão linguística. Ora, se o aluno não reflete, não constrói conhecimento 
e não sistematiza o que aprendeu. Por isso, temos a impressão de que 
repetimos nas aulas de língua os mesmos conteúdos e, ainda assim, os 
resultados estão sempre abaixo do esperado.

Sobre o desenvolvimento da competência leitora, defendo que 
leitura é algo que se ensina, não somente durante o ciclo de alfabetização, 
mas ao longo de toda vida escolar do educando. Diante das dificuldades 
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enfrentadas pelos alunos para entender os sentidos implícitos e, não raro, 
explícitos do texto, o professor deve mostrar o que fazer para que isso seja 
aprendido em vez de esperar que o aluno por si só supere tais dificuldades. 
Ao contrário do que dizem, não se aprende a ler lendo. Aprende-se a 
ler na escola, na interação com o professor que, como mediador do 
processo, deve buscar novas metodologias para que o aluno desenvolva 
a competência leitora.

“Uma vela para Dario”: uma proposta de ensino reflexivo

O conto de Dalton Trevisan narra a história de um homem que, ao 
caminhar apressado, se sente mal e é aparentemente acudido pelas pessoas 
que passavam na rua. Contudo, ao final, com a morte do personagem, é 
evidenciado o descaso das pessoas, que nada fazem de fato para ajudá-lo. 
é possível chegar a essa conclusão devido às pistas dadas pelo narrador: 
o desaparecimento dos pertences de Dario, o fato de ninguém querer se 
comprometer com a despesa do táxi para levá-lo ao hospital, a menção 
ao peso do personagem como impedimento para que fosse levado até 
a farmácia, a referência às pessoas que apreciam o incidente e voltam a 
gozar as delícias da noite, o corpo pisoteado dezessete vezes etc.

Trabalhei esse texto em algumas das aulas do segundo bimestre 
de 2015 em minha turma de nono ano, que, em geral, era tida pelos 
professores como indisciplinada, desinteressada e, por isso, com déficit 
de aprendizagem. O conto fez parte de uma sequência de atividades que 
vinha desenvolvendo com os alunos, ao longo do bimestre, e que tinham 
como objetivo mostrar-lhes que era possível entender os textos propostos 
nas aulas. Neste trabalho, selecionei apenas as atividades feitas com o 
conto de Trevisan, uma vez que meu foco é mostrar como o ensino de 
gramática e de gêneros textuais pode ser planejado de modo a desenvolver 
a competência leitora e ampliar o repertório linguístico dos alunos. Para 
tal, precisei reconhecer que a defasagem de conteúdo da turma era real 
e que não seria possível ignorá-la e “cumprir” o Currículo no que tange à 
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competência de uso da língua como se meus alunos soubessem ler textos 
dos gêneros propostos com facilidade, visto que tinham dificuldades de 
compreensão de leitura e que os aspectos gramaticais no gênero conto 
conferem estilo ao texto, que está no âmbito do literário, e, portanto, é 
multissignificativo. Sendo assim, conhecer o funcionamento da gramática 
no texto “Uma vela para Dario” foi essencial para que a turma não fizesse 
uma leitura superficial e ingênua do conto. No entanto, cabe ressaltar que 
se fez necessário selecionar os itens gramaticais com os quais trabalharia, 
tendo em vista a impossibilidade de dar conta de toda gramática 
constitutiva do texto.

Privilegiei, nas atividades a seguir, o trabalho em torno de algumas 
classes de palavras tais como pronome, substantivo e adjetivo. Os 
exercícios tiveram como meta desvendar os significados dessas categorias 
no texto, já que o estilo é parte importante da construção do gênero, 
conforme já assinalei.

A partir do pressuposto de que leitura é algo que se ensina, baseei-me 
nas estratégias de leitura explicitadas por Isabel Solé para iniciar a turma 
no processo de aprendizagem e de desenvolvimento da competência 
leitora. Foi importante, durante a atividade, retomar aspectos de natureza 
gramatical, como por exemplo, a identificação de alguns dos mecanismos 
de coesão, como os de referência, que tornaram o conteúdo do texto mais 
claro aos alunos.

O trabalho de desenvolvimento da leitura é abordado por Solé em 
três etapas distintas com o texto: antes da leitura, momento no qual o 
professor deve ativar os conhecimentos prévios dos alunos, de modo a 
prepará-los para o que será lido, durante a leitura, em que podem ser 
feitas pausas, a fim de esclarecer pontos de dificuldade que impeçam a 
clareza da compreensão e dificultem a continuidade de entendimento, e, 
por fim, depois da leitura, quando é possível que, com maior autonomia, 
os alunos formulem ideias sobre o conteúdo do texto.
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As perguntas feitas antes e durante a leitura apresentadas aqui foram 
feitas oralmente. Antes da leitura, busquei motivar a turma para o que 
seria lido, a fim de estimular que estabelecessem previsões sobre o texto 
e sobre o gênero textual conto. Nesse momento, fiz perguntas acerca do 
gênero, teci breves considerações sobre o autor e levei-os a imaginar qual 
seria o assunto abordado no texto partindo apenas da leitura do título.

1. O texto a ser lido é um conto. O que entendem por conto?

2. Quem na turma já leu algum um conto? Em que situações (na 
escola, em casa)?

3.Quais contos conhecem (levei a turma a lembrar dos contos de fada 
tradicionais)? Como tomaram conhecimento das histórias escritas nos 
contos tradicionais?

4. Quais elementos um texto deve ter para que possa ser apontado 
pelo leitor como um conto?

5. O que deseja um leitor ao selecionar um texto do gênero conto para 
ler (por exemplo, ao ler uma notícia o leitor espera tomar conhecimento 
sobre algum acontecimento que despertou seu interesse)?

6. Em que suportes (livros, revistas, televisão, vídeos etc.) podemos 
encontrar textos do gênero conto?

7. Falei-lhes a respeito de Dalton Trevisan com foco nos dramas 
presentes nas relações humanas que aparecem com bastante frequência 
em seus contos.

8. A partir da leitura apenas do título do texto: que história vocês 
acham que iremos ler?

Segundo Solé, a leitura deve ser feita pelo professor de modo 
compartilhado. Acerca desse modo de leitura, a autora afirma que

o professor e os alunos devem ler um texto, ou um trecho 
de um texto, em silêncio (embora também possa haver 



sumário

270Materiais didáticos, gêneros textuais e experiências didáticas no ensino de língua portuguesa  |

leitura em voz alta). Depois da leitura, o professor conduz 
os alunos através das quatro estratégias básicas. Primeiro 
se encarrega de fazer um resumo do que foi lido para o 
grupo e solicita sua concordância. Depois pode pedir 
explicações ou esclarecimentos sobre determinadas 
dúvidas do texto. Mais tarde formula uma ou algumas 
perguntas às crianças, cuja resposta torna leitura 
necessária. Depois desta atividade, estabelece suas 
previsões sobre o que ainda não foi lido, reiniciando-se 
deste modo o ciclo (ler, resumir, solicitar esclarecimentos, 
prever), desta vez a cargo de outro “responsável” ou 
moderador (1998, p. 119).

Cabe ressaltar que, por ter sido realizada em uma turma indisciplinada, 
preferi fazer a primeira leitura do texto em voz alta e pedi aos alunos que 
me acompanhassem, em silêncio. Assim, durante a leitura, orientei que 
sublinhassem as palavras cujo significado lhes era desconhecido. À medida 
que li, fiz algumas pausas, a fim de chamar a atenção da turma para alguns 
elementos de referenciação.

Dario vinha apressado, guarda-chuva no braço esquerdo 
e, assim que dobrou a esquina, diminuiu o passo até 
parar, encostando-se à parede de uma casa. Por ela 
escorregando, sentou-se na calçada, ainda úmida de 
chuva, e descansou na pedra o cachimbo.

1. Perguntei a respeito de qual palavra do texto, já mencionada 
anteriormente, poderia ser colocada no lugar do pronome pessoal ela. A 
título de exemplo, respondi a primeira pergunta dizendo aos alunos que 
a palavra adequada é a palavra parede e repeti o exercício em outros 
momentos do texto.

2. Como ficaria o texto, se no lugar do pronome pessoal reto ela, o 
autor optasse pelo pronome substantivo parede? Esperei as respostas da 
turma e enfatizei que a repetição do substantivo empobreceria o estilo do 
texto, tendo em vista que seria desnecessária.
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3. Por que o pronome ela substitui o substantivo parede e não o 
substantivo casa, por exemplo? Mostrei que se o pronome substituísse a 
palavra casa, o parágrafo não teria sentido ou o mesmo sentido.

4. Na sequência, perguntei à turma a respeito das palavras, cujo 
significado marcaram como desconhecido, e mostrei que, por ter uma 
sequência de fatos que contribuem para a construção do enredo, no 
conto, o significado de uma palavra pode ser recuperado pela leitura dos 
outros fatos a ela relacionados. Dei como exemplo o verbo reclinar, em 
“ele reclinou-se mais um pouco, estendido agora na calçada, e o cachimbo 
tinha apagado.”, mostrando que o fato posterior a “reclinou” é Dario 
estendido no chão; logo, reclinar, nesse contexto, diz respeito à ação de 
deitar do personagem.

5. Fiz o mesmo com outras palavras do texto, a fim de ensiná-los a 
refletir sobre a língua utilizando elementos do próprio texto. Com isso, 
também pretendi mostrar que a compreensão é mais difícil, quando, 
durante a leitura, apenas decodificamos as palavras, sem entendermos o 
que significam.

6. Para mostrar-lhes que é possível construir significados buscando 
a palavra primitiva (fiz uma breve explicação acerca de substantivos 
primitivos e derivados) usei como exemplo a palavra umedecida, em 
“restava a aliança de ouro na mão esquerda, que ele próprio quando vivo - 
só podia destacar umedecida com sabonete”. Disse-lhes que essa palavra 
é derivada da palavra úmido, que significa impregnado de água. E assim, 
conseguiram entender o sentido da palavra no contexto.

7. Após a leitura pausada, fiz com os alunos um breve resumo da 
história lida. Em seguida, dividi a turma em dois grupos e pedi que 
lessem novamente o texto em silêncio. Feito isso, solicitei que os grupos 
formulassem perguntas, que pudessem ser respondidas com a retomada 
da leitura. Para exemplificar a tarefa, fiz a primeira pergunta: que objeto 
Dario carregava no braço esquerdo? Adaptei a estratégia, por acreditar 
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que seria mais interessante, em se tratando de alunos de nono ano, que 
eles mesmos fizessem as perguntas a serem respondidas pela retomada 
ao texto.

8. Em seguida, pedi que um grupo fizesse as perguntas para o outro e 
checamos se as perguntas feitas e as respostas dadas estavam de acordo 
com o texto.

9. Ao final, solicitei aos alunos que fizessem um novo resumo do 
conto lido.

Em relação às estratégias de pós-leitura estabelecidas por Solé, 
o momento após a leitura seria para que o professor trabalhasse a 
identificação do tema, a ideia principal do texto, orientasse a elaboração 
de resumos e a formulação de respostas e de perguntas dos próprios 
alunos sobre o texto. Contudo, nas atividades que seguem, demos ênfase 
ao estilo, a fim de, conforme assinala Bakhtin, conhecermos “a natureza 
do gênero dos estilos linguísticos” (2011, p. 266).

As perguntas abaixo foram entregues em uma folha à parte e solicitei 
à turma que colocasse as respostas no caderno. Ressalto que as perguntas 
foram respondidas, ao longo de mais de um dia de aula, tendo em vista 
a dificuldade dos alunos em elaborar respostas dissertativas. Não me 
estenderei nesse assunto, que merece atenção, tendo em vista que 
neste recorte preferi, por uma questão de espaço, sugerir atividades que 
associem o ensino do gênero textual conto ao ensino dos itens gramaticais 
selecionados por mim.

1. Após a leitura do conto, o que é possível dizer acerca desse gênero 
narrativo? (O professor deve levar os alunos a perceber que o conto é um 
texto narrativo curto em relação a um romance, por exemplo, que são 
poucos os personagens, e em geral, os fatos narrados giram em torno de 
única complicação. é importante que o professor amplie os conhecimentos 
que os alunos já trouxeram ao responderem à pergunta inicial, antes da 
leitura, sobre o que é um conto.).
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2. As expectativas em relação ao título, mencionadas no início da 
aula, se comprovam após a leitura do texto? (O professor deve fazer 
levantamento sobre as hipóteses que mais se aproximaram do que de fato 
foi lido no conto.).

3. Como você pode perceber ao longo da leitura, o único personagem 
que tem nome no conto é o principal Dario. Por que o narrador não se 
refere aos personagens pelo nome próprio?

4. Como as personagens, que não são apresentadas pelo substantivo 
próprio, são mencionadas no texto? Você pode usar exemplos para sua 
resposta.

5. Às palavras que dão características aos substantivos, chamamos 
adjetivos. Que tipo de informação podemos ter a respeito das personagens 
a partir dos adjetivos que as diferenciam?

6. O desfecho do texto revela que o personagem protagonista morre. 
No entanto, no início da leitura, o leitor não tem a certeza de que o conto 
terminará assim, mas pode perceber que as coisas não estão muito bem, 
já que algumas informações que levam a esse desfecho são antecipadas 
pelo narrador. Releia os parágrafos iniciais e indique quais informações 
antecipam que algo está errado em relação à saúde de Dario.

7. é comum, em um texto, que algumas informações estejam 
subentendidas, ou seja, ainda que não apareçam escritas na narrativa, o 
leitor toma conhecimento delas por conta de outros elementos do texto. 
Isso acontece no trecho “Um grupo o arrastou para o táxi da esquina. Já no 
carro a metade do corpo, protestou o motorista: quem pagaria a corrida? 
Concordaram chamar a ambulância.”. O que fica subentendido ao leitor a 
partir da leitura do trecho destacado?

8. Ao longo da leitura, o narrador destaca a falta de alguns objetos 
pessoais de Dario. Retorne ao texto, e oralmente faça um levantamento 
desses objetos. Após o levantamento responda:
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a) o que o narrador indica ao leitor com esse tipo de informação?

b) o que se pode dizer a respeito da atitude das pessoas, a partir 
dessa informação?

9. Vimos que o autor usou adjetivos para diferenciar as personagens 
no texto. Uma dessas personagens é vista pelo narrador como piedosa. 
Se fosse empregado o adjetivo desumano no lugar do adjetivo piedoso, a 
ação do personagem seria obviamente diferente. Sendo assim, reescreva 
o parágrafo trocando o adjetivo piedoso por desumano. Modifique as 
ações realizadas pela personagem, de modo que a coerência com o texto 
seja mantida.

10. O parágrafo inicial do conto dá ao leitor uma ideia da situação a 
ser desenvolvida ao longo da narrativa. O parágrafo seguinte reproduz a 
atitude das pessoas frente a essa situação. Qual é a expectativa inicial tida 
pelo leitor em relação ao comportamento das pessoas? Elas se modificam 
ao final do texto? Procure no texto elementos que auxiliem sua resposta.

11. A relação entre o verbo e o complemento é chamada de 
regência verbal. Alguns verbos exigem preposição para se ligarem aos 
seus complementos e outros não. Em alguns, as regências verbais são 
diferentes e modificam o significado do verbo na frase. A partir de seu 
entendimento do texto e na explicação sobre regência verbal feita pela 
professora, explique a diferença de sentido que a mudança de regência 
provoca nos enunciados: As pessoas assistiram à morte de Dario. As 
pessoas não assistiram Dario em sua aflição.

Ainda caberiam muitas outras questões que envolvessem o estudo 
da gramática no texto. Muitas são as possibilidades de trabalho com os 
itens gramaticais e com os gêneros textuais. No que concerne à sintaxe, 
trabalhei apenas a regência verbal, pois havia discutido, previamente, esse 
assunto com a turma. Ainda acerca da última questão proposta, poderia ser 
feito um trabalho em torno da variação linguística, já que o verbo assistir 
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no sentido de ver é usualmente empregado na fala sem preposição. Seria 
interessante abordar também o tema das figuras de linguagem, usando o 
trecho “A última boca repetiu — Ele morreu, ele morreu.” como exemplo 
de metonímia. Nele o substantivo boca ganha conotação diferente do 
sentido denotado pelo mesmo substantivo no trecho “Não pôde fechar os 
olhos nem a boca, onde a espuma tinha desaparecido”. Embora o Currículo 
prescrevesse o ensino das figuras de linguagem, no texto em questão não 
toquei no assunto, tendo em vista que o trabalho de reflexão linguística 
era novidade para a turma.

Considerações finais

O desenvolvimento da competência de leitura é progressivo e depende 
do domínio de estratégias/habilidades que devem ser explicitamente 
ensinadas ao longo do ensino fundamental. O trabalho pedagógico 
centrado nos gêneros textuais é fundamental, considerando-se que para 
ler com proficiência a pluralidade de textos em circulação é necessário 
ser capaz de acionar diferentes repertórios e mobilizar as estratégias 
apropriadas a cada gênero.

O ensino de gramática a partir dos gêneros textuais contribui para 
o aprimoramento dessa competência, quando, entre outras abordagens, 
o aluno é levado a refletir sobre a significação e o uso das categorias 
gramaticais nos textos abordados em sala. Nas atividades apresentadas, 
mostrei como alguns elementos de referenciação podem ser trabalhados 
nas aulas, de modo a proporcionar, além da reflexão, clareza ao texto. 
Além disso, explorei nos enunciados as nomenclaturas de algumas classes 
gramaticais presentes no conto de Trevisan, a fim de não negligenciar 
a descrição da língua. O foco deste trabalho esteve em mostrar que o 
emprego das categorias confere estilo e multissignificação ao texto. No 
que concerne à sintaxe, pude aproveitar a temática do texto para retomar 
um conteúdo ensinado anteriormente.



sumário

276Materiais didáticos, gêneros textuais e experiências didáticas no ensino de língua portuguesa  |

Não explicitei os resultados obtidos pela turma, bem como as respostas 
dadas aos exercícios, pois o objetivo deste recorte foi sugerir atividades 
de ampliação da competência leitora que unissem o ensino do gênero 
textual conto ao ensino dos itens gramaticais selecionados. Cabe destacar 
que o interesse da turma melhorou de forma significativa, uma vez que 
as estratégias de ensino adotadas por mim iam, aos poucos, fazendo com 
que entendessem o que liam e compreendessem o que era ensinado.

Ao final dessa etapa, posso dizer que a mudança em minha prática 
docente no que tange ao ensino de gramática e de gêneros textuais 
contribuiu para a ampliação dos domínios linguísticos dos alunos, tendo 
em vista que compreenderam o texto e gostaram da leitura. Entretanto, 
ressalto que o ensino reflexivo de língua é um processo contínuo, deve ser 
realizado em todas as aulas e não em momentos de atividades isolados.
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DUAS ESPERANÇAS, MUITOS ADjETIVOS: CLARICE LISPECTOR 
NA SALA DE AULA

Mariana Morais de Oliveira (Uerj)

Introdução

Sabe-se que uma das maiores preocupações dos professores de 
língua portuguesa diz respeito ao ensino da leitura. Isso porque a leitura é 
um dos melhores caminhos para formar um indivíduo que possa participar 
efetivamente da sociedade, afinal, é através do contato com textos que 
se estimula, nos estudantes, a inteligência para a percepção e a reflexão 
crítica da realidade. A atitude de reflexão é o primeiro passo para que os 
jovens leitores sejam capazes de produzir novos pontos de vista a partir 
daquilo que leem.

A tarefa, contudo, não é tão simples quanto parece. Em primeiro 
lugar, é necessário que o docente defina a concepção de leitura com a 
qual deseja trabalhar. Defende-se, aqui, que a leitura não mais pode ser 
vista como uma simples decodificação de signos. O ato de ler deve ser 
trabalhado como uma prática de interação entre dois sujeitos: autor e 
leitor. Desse modo, é necessário que o leitor atue efetivamente sobre o 
texto, construindo sentidos a partir daquilo que lhe é apresentado.

Cabe, pois, ao docente, guiar o estudante por esse caminho. O 
professor é o mediador entre o aluno e o texto, e sua atitude é essencial 
para se obter êxito no ensino da leitura. Apresenta-se, aqui, pois, uma 
breve discussão sobre a importância da leitura e o trabalho do professor. 
Dedica-se, também, especial atenção à apresentação da concepção de 
leitura que se deseja assumir: aquela que pressupõe o ato de ler como 
atividade de interação, como prática social e dialógica.

Em seguida, este estudo visa oferecer aos docentes a sugestão de 
uma atividade para aplicação em turmas de ensino fundamental: a leitura 
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do conto “Uma esperança”, de Clarice Lispector. Aponta-se, como um 
caminho possível para que se convide o aluno a construir sentidos no 
conto, a observação da seleção lexical, em especial, a classe dos adjetivos.

Sobre a importância da leitura e o trabalho do professor de língua portuguesa

é consenso hoje em dia que a capacidade de ler e interpretar 
textos proporciona qualidade de vida às pessoas e amplia sua condição 
de cidadania. Para que um indivíduo seja capaz, futuramente, de atuar 
na sociedade de forma atenta, justa e consciente, é preciso guia-lo no 
caminho da leitura.

Ser competente na leitura pode ajudar, e muito, um indivíduo a adquirir 
proficiência no manejo da linguagem, outra condição fundamental para 
que ele exerça sua cidadania. Segundo Valente (1997, p. 13): “Indispensável 
elemento da comunicação social, nem por isso a linguagem deixa de 
pertencer ao domínio individual. Ao usá-la, o indivíduo busca a integração 
com os semelhantes e exercita, então, a sua cidadania”.

Abreu (2012, p. 231) também assinala para a estreita relação entre 
leitura e cidadania, na medida em que reconhece que ser leitor é “condição 
necessária para usufruir da democracia e dela participar”. A professora 
ainda sublinha que a construção de uma sociedade democrática se 
dá à medida que seus participantes têm aceso ao conhecimento. Esse 
conhecimento só pode ser acessado através da leitura.

O ato de ler torna-se, pois, de suma importância para o crescimento 
do cidadão. No entanto, sabe-se que a maior parte população brasileira 
não desenvolveu o gosto pela leitura. No que diz respeito aos jovens, 
área de interesse deste estudo, a situação é ainda mais alarmante. Os 
motivos são muitos: a falta de incentivo dos pais, o preço alto dos livros, 
os atrativos do mundo exterior que desviam a atenção das crianças e, 
sobretudo, a falta de um trabalho constante, nas escolas, que priorize a 
prática da leitura.
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é nas escolas que estão reunidas as condições ideias para que a criança 
seja apresentada ao mundo da leitura e por ele tome gosto. Afinal, é lá que 
o jovem passa a maior parte de seu dia, assim,

a escola assume a posição de espaço privilegiado de 
desenvolvimento para a competência de ler e escrever 
por meio de experiências significativas, manipulando os 
instrumentos necessários visando a uma leitura crítica 
do mundo. é o locus insubstituível onde podem e devem 
ser construídos os alicerces para que cada aluno-sujeito 
inicie uma trajetória de crescente autonomia intelectual, 
garantindo permanente aquisição e domínio de saberes 
(PEREIRA, 2015, p. 174).

Escola e professores desempenham, pois, um papel fundamental 
na formação de um leitor. De acordo com Machado (2011, p. 28), “Ler 
não é natural. Aliás, nem falar e conversar são atos naturais, são atos 
culturais. Portanto, ninguém nasce sabendo falar, conversar, ler, escrever. 
Nem aprende sozinho. São habilidades e conhecimentos que precisam 
ser ensinados”. Cabe ao professor, a tarefa de ensinar essas habilidades 
aos estudantes. Contudo, chama-se especial atenção para o fato de que 
o docente necessita ter o domínio completo dessa habilidade para poder 
transmiti-la com destreza. Em relação a isso, Camara afirma:

Em primeiro lugar, está a necessidade de o professor 
ser efetivamente um leitor, no sentido pleno da palavra. 
Somente aquele que lê textos literários de diferentes gêneros 
e relacionados a diferentes épocas; aquele que conhece 
autores nacionais e estrangeiros, clássicos ou não, aquele 
que está atualizado em relação à literatura contemporânea 
é capaz de orientar e desenvolver a competência leitora de 
seus alunos. (CAMARA, 2012, p. 226)

Pereira (2015, p. 176) também enfatiza a necessidade de o professor 
conscientizar-se da importância de sua prática enquanto “formador e 
incentivador da leitura”. A pesquisadora explica que “o gosto pessoal 
do professor e sua sensibilidade o predispõem a abordar um texto com 
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paixão”, desse modo, torna-se mais fácil o trabalho de conquista e 
sedução aos alunos, mesmo aos mais resistentes. A “história de leitura” 
construída pelo professor garante a ele um repertório de estratégias de 
abordagem que podem resultar em grande sucesso no trabalho em sala 
de aula. Afinal, é o professor que, concretamente, dá forma ao ato de 
ler. é o professor que escolhe a obra a ser utilizada, é ele que apresenta 
o livro, que lê o texto com a turma, analisa-o, comenta-o; enfim, é ele 
que trilha o caminho das páginas, compartilhando com os alunos sua 
experiência de leitor.

O professor é o mediador entre o aluno e o livro, portanto, para a boa 
mediação, é recomendável que o profissional tenha afinidade com a leitura 
e esteja sempre estudando e se atualizando, que conheça a literatura 
contemporânea, esteja atento a lançamentos; enfim, o docente deve 
demonstrar estar à vontade no universo dos livros. é pouco provável que 
um aluno seja convencido a ler pelas palavras de quem não tem relação 
com leitura. Um não leitor, dificilmente, poderá despertar, em seus alunos, 
o desejo de ler.

Cavalcanti (2010, p. 16) concorda que a participação do professor 
é fundamental para orientar os estudantes nas atividades de leitura, 
salientando que “é preciso que o professor esteja preparado para 
orientar as leituras, não apenas a seleção de textos, mas também o que 
neles observar para compreender aspectos relevantes para a construção 
de sentidos”.

Sabe-se que ensinar a ler não é um trabalho fácil, sobretudo quando 
se assume a responsabilidade de trabalhar uma concepção de leitura que 
não se limita a uma simples decodificação de palavras escritas, afinal, o 
ato de ler envolve muito mais do que essa decodificação. Sabendo disso, 
vários questionamentos inquietam os docentes. Como trabalhar, de fato, 
a leitura? Que tipo de leitor é necessário formar?
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Leitura e construção de sentidos

Quando se fala em ensino de leitura, é mister esclarecer que a leitura, 
aqui, deve ser entendida como uma prática de construção de sentidos. 
Nessa perspectiva, a concepção de língua vai além da ideia de um simples 
conjunto de sinais. Língua, aqui, tem uma função social e pressupõe uma 
atividade de interação, através da qual o locutor de um texto pretende 
agir sobre seu interlocutor.

Nessa concepção interacional (dialógica) da língua, o texto passa a ser 
visto como o próprio lugar de interação, e compreendê-lo não é mais uma 
atividade de mera captação de sentidos. A leitura/compreensão de um 
texto é, segundo Koch (2002, p. 17), “uma atividade interativa de produção 
de sentidos, que se realiza, evidentemente, com base nos elementos 
linguísticos presentes na superfície textual e na sua forma de organização”. 
Desse modo, o sentido de um texto é algo construído na interação dos 
sujeitos: o autor, locutor da mensagem, e o leitor, seu interlocutor.

Esse interlocutor — no caso, o aluno — não mais pode ser visto como 
alguém que apenas “recebe” as informações e identifica os sentidos, já 
prontos, em um texto. Agora, tem-se a noção dele como um interlocutor 
ativo, que funciona como um parceiro na construção dos sentidos de um 
determinado texto. Koch expõe uma concepção de texto na qual o leitor é 
alçado à condição de “parceiro” na situação de comunicação que para ele 
se apresenta:

Um texto se constitui como tal no momento em que os 
parceiros de uma atividade comunicativa global, diante 
de uma manifestação linguística, pela atuação conjunta 
de uma complexa rede de fatores de ordem situacional, 
cognitiva, sociocultural e interacional, são capazes de 
construir, para ela, determinado sentido. (2003, p. 30).

Cavalcanti (2010, p. 13) também concorda com a importância da 
participação plena do leitor na depreensão dos significados do texto e 
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apresenta uma breve discussão sobre a banalização da afirmativa ler 
é construir sentidos, defendendo que assumir a leitura como atividade 
de construção demanda, obrigatoriamente, que se assumam, também, 
concepções de língua e de leitor que estejam em consonância com essa 
ideia. Afinal, nas palavras da autora, “a concepção dialógica de linguagem 
implica a assunção de um leitor ativo, um sujeito que interage, via texto, com 
outras vozes, dentre elas a voz de quem produz o texto objeto de leitura”.

A fim de melhor caracterizar a leitura como atividade que se dá 
no curso de uma interação, Cavalcanti (2010, p. 13-14) propõe chamá-
la leitura autoral e assim a define: “A leitura autoral, de caráter social e 
histórico, é construída, assim, por sujeitos ativos, que dialogam com os 
textos, que interagem com outras compreensões de mundo, avaliando e 
criticando diferentes pontos de vista”.

Não restam dúvidas, então, de que se deve entender a atividade 
de leitura como uma prática de interação: locutor e interlocutor agem 
conjuntamente na produção de sentidos dessas operações discursivas.

Por que a seleção lexical?

Já é um pressuposto que ler um texto é muito mais do que apenas 
compreender a organização das palavras em frases e parágrafos. O ato 
de ler exige muito mais. Segundo henriques (2008, p. 106), ler “é algo que 
envolve um amplo mecanismo a partir do qual as pretensões comunicativas 
do autor se apresentam para reflexão e avaliação do leitor”.

Desse modo, entende-se que uma das estratégias para a ativação 
desse mecanismo é preciso atentar para um dos procedimentos 
preliminares na construção textual: a escolha de palavras. A partir do item 
lexical escolhido, o autor do texto permite que seus objetivos discursivos 
sejam alcançados pelo leitor.

A escolha lexical em um texto não é, pois, um procedimento fácil, 
tampouco é gratuito. A seleção das palavras é um mecanismo que o 
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locutor tem a seu serviço para que suas pretensões comunicativas sejam 
depreendidas e avaliadas pelo leitor. Torna-se, então, de suma importância, 
a análise da seleção lexical para que o leitor atue na construção de sentidos 
de um texto.

A primeira — e principal — matéria-prima de que alguém lança mão na 
construção de um texto é o léxico. Selecionar adequadamente as palavras 
que serão apresentadas no texto é primordial para que se evidenciem 
efeitos de sentido e intenções comunicativas.

Toda seleção vocabular realizada em um texto, além, 
é claro, de informar sobre os objetos referenciados, 
revela uma série de intenções do autor, além do que 
permite fornecer informações importantes sobre 
todos os elementos participantes do ato comunicativo. 
(PAULIUKONIS, 2007, p. 152)

Convém ressaltar que a utilização do léxico está exposta a fatores que 
ultrapassam os limites das palavras em si mesmas. é necessário pensar 
que os textos são formados por palavras, sim, mas que a elas se agregam 
noções semânticas, sintáticas, morfológicas, estilísticas e contextuais. 
Martins afirma que o estudo da palavra não pode ser dissociado desses 
outros componentes da língua, pois,

os atos de fala resultam da combinação de palavras 
segundo as regras da língua. Só teoricamente se separam 
léxico (palavras) e gramática (regras), visto que mesmo 
as palavras que têm um significado real, extralinguístico, 
só funcionam no enunciado com a agregação de um 
componente gramatical. (2000, p. 17).

Para ratificar a relevância de um estudo centrado na palavra e suas 
significações, apresentam-se as considerações de Azeredo:

há outras dimensões do uso da palavra, onde o mundo 
não está pronto, mas precisa ser criado, onde as frases 
e os sentidos não estão disponíveis como produtos nas 
gôndolas e prateleiras do supermercado, mas precisam 
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ser elaborados. [...] é nessa dimensão que a palavra 
assume o caráter de uma sofisticada tecnologia a ser 
adquirida e dominada. (2014, p. 58).

é isso que se deseja: adquirir e dominar a tecnologia das palavras. 
Almeja-se levar o aluno a ter acesso às pistas e brechas que possibilitem a 
compreensão de novos horizontes nas situações de comunicação. Por esse 
motivo, julga-se tão importante proceder a uma análise da seleção lexical, 
relacionando-a, como não podia deixar de ser, à construção dos sentidos 
do texto.

Pretende-se, pois, adotar uma postura de reflexão diante da seleção 
lexical no corpus selecionado para ser apresentado como sugestão didática 
neste estudo: o conto “Uma esperança”, de Clarice Lispector. O intuito 
será, a partir da análise do vocabulário, depreender significados vários, 
bem como intencionalidades discursivas. Entendendo a complexidade 
de um estudo do léxico, acredita-se que seja mais profícuo focalizar, com 
especial atenção, apenas um grupo de palavras. Portanto, levando em 
conta os grupos formados pela divisão clássica das categorias gramaticais, 
optou-se pelo estudo dos adjetivos, já que há alto grau de subjetividade na 
utilização dessas palavras.

Um breve estudo do Adjetivo

Tradicionalmente, as gramáticas vêm definindo o adjetivo muito 
resumidamente, o que se considera insuficiente para conceituar e 
entender essa categoria gramatical, principalmente se o objetivo é uma 
análise discursiva.

No entanto, quando se consultam as gramáticas que apresentam 
maior preocupação linguística, encontra-se maior subsídio teórico 
para análise desses vocábulos. Apresentam-se aqui, resumidamente, 
as ideias encontradas no estudo de Maria helena de Moura Neves, 
na Gramática de usos do português (2011). A autora dedica um 
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significativo espaço à conceituação do adjetivo, subdividindo essa 
categoria gramatical em duas subclasses fundamentais: os adjetivos 
classificadores e os adjetivos qualificadores. 

Interessa, aqui, particularmente, o segundo grupo: o grupo dos 
adjetivos qualificadores, por serem eles decorrentes de opinião e por 
apresentarem, portanto, caráter de avaliação, sempre subjetivo. Segundo 
Neves (2011, p. 184-185):

Esses adjetivos indicam, para o substantivo que 
acompanham, uma propriedade que não necessariamente 
compõe o feixe de propriedades que o definem. Diz-se 
que esses adjetivos qualificam o substantivo, o que pode 
implicar uma característica mais, ou menos, subjetiva, 
mas sempre revestida de certa vaguidade. (Nossa vida 
SIMPLES era RICA, ALEGRE e SADIA).

A estudiosa ainda sublinha a existência de diferentes valores 
semânticos que os adjetivos qualificadores podem expressar: valores 
semânticos de modalização e valores semânticos de avaliação. Os adjetivos 
pertencentes ao primeiro grupo exprimem conhecimento ou opinião do 
falante acerca daquilo que diz (é POSSÍVEL que esteja sendo submetida 
a uma prova, O ensino primário é OBRIGATÓRIO). Já os adjetivos que 
expressam valores semânticos de avaliação exprimem propriedades que 
definem o substantivo (Os amigos erguem-lhe um olhar CURIOSO A noiva 
reparou naquele rapaz BONITO).

Levando em conta as diferentes nuances de significação que os 
adjetivos podem expressar, torna-se papel do professor direcionar o 
olhar dos estudantes para a depreensão desses diferentes sentidos, pois, 
a partir da observação, análise e reflexão, será possível a construção de 
significados no texto.

é válido comentar que, na Gramática Houaiss da língua portuguesa, 
José Carlos Azeredo trabalha, mesmo que de forma menos detalhada, 
com uma visão muito semelhante à de Neves. Conforme Azeredo (2014, 
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p. 170), essa classe gramatical também se divide em duas subclasses: há 
os adjetivos classificadores, de existência objetiva (peixe fluvial, energia 
solar) e os adjetivos qualificadores, decorrentes de opinião. (passagem 
estreita, roupa escandalosa). é essa opinião — mesmo que manifestada 
de forma implícita — que se deseja levar a alcance dos alunos.

Acredita-se, pois, ser extremamente profícuo para um trabalho de 
leitura observar os adjetivos e os valores de sentido que eles expressam, 
no entanto, sublinha-se com especial relevo a necessidade de o professor 
estar atualizado em relação a esse assunto. é preciso que o docente estude 
e atualize-se, pois só assim ele será capaz de pensar estratégias que levem 
seu aluno ao reconhecimento dos sentidos que podem ser desvendados a 
partir da observação desses itens lexicais.

Além dos aspectos semântico-discursivos até agora apresentados, 
convém salientar que é necessário observar, ainda, questões de ordem 
morfossintática, afinal, como já se disse, não se pode dissociar a seleção 
lexical de outros componentes da língua.

O adjetivo adjunto adnominal, por exemplo, oferece muitas 
possibilidades de análise em virtude da posição que ele ocupa no 
sintagma nominal. há efeitos de sentido decorrentes dessa posição, 
pois, se a escolha lexical em um texto nunca é gratuita, a ordem de 
colocação dos termos nas orações também não o será. Tudo se presta ao 
objetivo que o produtor desse texto deseja alcançar, logo existem efeitos 
variados decorrentes da seleção vocabular e das construções sintáticas. 
Martins (2000, p. 166) observa que “a ordem dos termos da frase é um 
aspecto de máxima relevância para a feição estilística da frase e do 
texto, visto que determina o ritmo e a valorização de ideias, propiciando 
efeitos variados”.
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Uma aula de leitura

Uma esperança

Clarice Lispector

Aqui em casa pousou uma esperança. Não a clássica, 
que tantas vezes verifica-se ser ilusória, embora mesmo 
assim nos sustente sempre. Mas a outra, bem concreta e 
verde: o inseto.

houve um grito abafado de um de meus filhos:

– Uma esperança! e na parede, bem em cima de sua 
cadeira! Emoção dele também que unia em uma só as 
duas esperanças, já tem idade para isso. Antes surpresa 
minha: esperança é coisa secreta e costuma pousar 
diretamente em mim, sem ninguém saber, e não acima 
de minha cabeça numa parede. Pequeno rebuliço: mas 
era indubitável, lá estava ela, e mais magra e verde não 
poderia ser.

– Ela quase não tem corpo, queixei-me.

– Ela só tem alma, explicou meu filho e, como filhos são 
uma surpresa para nós, descobri com surpresa que ele 
falava das duas esperanças.

Ela caminhava devagar sobre os fiapos das longas pernas, 
por entre os quadros da parede. Três vezes tentou 
renitente uma saída entre dois quadros, três vezes teve 
que retroceder caminho. Custava a aprender.

– Ela é burrinha, comentou o menino.

– Sei disso, respondi um pouco trágica.

– Está agora procurando outro caminho, olhe, coitada, 
como ela hesita.

– Sei, é assim mesmo.

– Parece que esperança não tem olhos, mamãe, é guiada 
pelas antenas.

– Sei, continuei mais infeliz ainda.

Ali ficamos, não sei quanto tempo olhando. Vigiando-a 
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como se vigiava na Grécia ou em Roma o começo de fogo 
do lar para que não se apagasse.

– Ela se esqueceu de que pode voar, mamãe, e pensa que 
só pode andar devagar assim.

Andava mesmo devagar – estaria por acaso ferida? Ah 
não, senão de um modo ou de outro escorreria sangue, 
tem sido sempre assim comigo.

Foi então que farejando o mundo que é comível, saiu de 
trás de um quadro uma aranha. Não uma aranha, mas 
me parecia “a” aranha. Andando pela sua teia invisível, 
parecia transladar-se maciamente no ar. Ela queria a 
esperança. Mas nós também queríamos e, oh! Deus, 
queríamos menos que comê-la. Meu filho foi buscar a 
vassoura. Eu disse fracamente, confusa, sem saber se 
chegara infelizmente a hora certa de perder a esperança:

– é que não se mata aranha, me disseram que traz sorte...

– Mas ela vai esmigalhar a esperança! respondeu o 
menino com ferocidade.

– Preciso falar com a empregada para limpar atrás dos 
quadros – falei sentindo a frase deslocada e ouvindo o 
certo cansaço que havia na minha voz. Depois devaneei 
um pouco de como eu seria sucinta e misteriosa com 
a empregada: eu lhe diria apenas: você faz o favor de 
facilitar o caminho da esperança.

O menino, morta a aranha, fez um trocadilho, com o 
inseto e a nossa esperança. Meu outro filho, que estava 
vendo televisão, ouviu e riu de prazer. Não havia dúvida: 
a esperança pousara em casa, alma e corpo.

Mas como é bonito o inseto: mais pousa que vive, é um 
esqueletinho verde, e tem uma forma tão delicada que 
isso explica por que eu, que gosto de pegar nas coisas, 
nunca tentei pegá-la.

Uma vez, aliás, agora é que me lembro, uma esperança 
bem menor que esta, pousara no meu braço. Não 
senti nada, de tão leve que era, foi só visualmente que 
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tomei consciência de sua presença. Encabulei com 
a delicadeza. Eu não mexia o braço e pensei: “e essa 
agora? que devo fazer?” Em verdade nada fiz. Fiquei 
extremamente quieta como se uma flor tivesse nascido 
em mim. Depois não me lembro mais o que aconteceu. 
E, acho que não aconteceu nada.

Em primeiro lugar, esclarece-se que esta aula foi pensada para “alunos 
do ensino fundamental”, porém não se definiu uma série específica. há 
de se reconhecer que, em se tratando de Clarice Lispector, pelo alto grau 
de subjetividade em seus textos, a atividade pode parecer mais adequada 
para alunos de oitavo ou nono ano. Entretanto, “Uma esperança” não é um 
texto de difícil entendimento nem de grande extensão, logo, dependendo 
da maturidade dos estudantes, pode ser produtivo trabalhá-lo o até em 
turmas de sétimo ano. Somente o professor pode julgar se uma atividade 
é ou não adequada para sua turma.

Em segundo, deve-se lembrar que é uma aula de leitura, portanto, 
ler torna-se, evidentemente, fundamental. Considera-se de suma 
importância a prática de leitura em voz alta pelo professor, pois a forma 
de narrar também desperta a vontade de conhecer uma história e facilita 
o entendimento dela. Em todas as atividades voltadas para a formação 
de leitores, não se pode perder de vista a necessidade de conquistá-los 
a todo momento, desse modo, quando um professor conta uma história 
fazendo uma leitura carregada de entonação, caminhando pela sala, 
gesticulando ou comunicando sentimentos através de suas expressões 
faciais, certamente ele estará convidando o aluno a tomar parte do 
universo de sonho e fantasia da história narrada.

Isso posto, sugere-se, pois, o encaminhamento da atividade: o 
professor deve ler o conto, em voz alta, para os alunos. Em seguida, passa-
se à observação das palavras-chave — nesse caso, dos adjetivos — que 
vão orientar a leitura para um determinado sentido.
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Parece óbvio que o conto de Clarice passeia por dois universos. 
Um, bem concreto e real, que se refere ao espaço da sala de televisão 
de uma família sendo invadida por um visitante inesperado e incomum, 
uma esperança (inseto). Um outro universo, paralelo a esse, também é 
explorado pela autora, o mundo dos pensamentos e sentimentos da 
personagem narradora que, ao ver a esperança (inseto), imediatamente 
imagina a esperança (sentimento) e começam a sugerir comparações 
entre “as duas esperanças”.

A observação dos adjetivos configura-se como um excelente caminho 
para conduzir o aluno a esses dois universos. Já no primeiro parágrafo do 
conto, Lispector utiliza dois adjetivos para cada uma das esperanças sobre 
as quais discorre: uma delas é “clássica” e “ilusória”, e a outra é “concreta” 
e “verde”. Pelo próprio caráter dos adjetivos selecionados, já se manifesta 
a oposição entre os dois tipos de esperança, afinal, para o sentimento, são 
usados adjetivos qualificadores, que decorrem da opinião da personagem 
narradora sobre a esperança, demonstrando, assim, alto grau de 
subjetividade. Em relação ao inseto, são usados adjetivos classificadores, 
que traduzem uma existência bastante objetiva, tanto quanto o inseto por 
eles definido.

é claro que não se espera que um professor de língua portuguesa 
explicite para uma turma de ensino fundamental essa subdivisão da classe 
dos adjetivos, afinal, essa é uma teoria presente em estudos especializados, 
indicada para alunos em nível superior. Contudo, ratifica-se a necessidade 
de o docente deter esse conteúdo. Desse modo, ele poderá mergulhar 
nos sentidos mais escondidos do texto e, assim, mediar o caminho dos 
estudantes até eles.

Recomenda-se comentar com a turma um adjetivo de modalização 
que aparece no terceiro parágrafo do conto. Esse adjetivo revela a forte 
constatação, além da inevitável aceitação, por parte da narradora, de 
que realmente o inseto estava em sua casa: “Pequeno rebuliço: mas era 
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indubitável, lá estava ela, e mais magra e verde não poderia ser”. Pode ser 
muita rica a análise desse vocábulo junto aos alunos, no sentido de fazê-
los perceber que através dos adjetivos pode se manifestar a certeza — 
ou, em outros casos, a eventualidade, ou a necessidade — modalizando o 
discurso. Ainda no referido excerto, pode-se chamar atenção, novamente, 
para os adjetivos classificadores que caracterizam o inseto: “magra” e 
“verde”. São características que definem com bastante objetividade e 
clareza a esperança (inseto) de que se fala.

Em se tratando de um texto de Clarice Lispector, é impossível não 
mencionar uma das principais tendências na obra da autora: o foco na 
apresentação do mundo interior das personagens. Lispector objetiva, em suas 
obras, usar as ações da narrativa para atingir em suas personagens, as regiões 
mais profundas da mente, de modo a desnudar seu universo psicológico.

Em “Uma esperança”, o professor pode levar seu aluno a perceber 
a inquietação da mãe, personagem narradora, a partir da observação 
dos adjetivos. Ao longo do texto, percebem-se algumas construções com 
adjetivos que determinam o estado de espírito da mulher: “Sei disso, 
respondi um pouco trágica”, “Sei, continuei mais infeliz ainda”, “Eu disse 
fracamente, confusa”. Todos os adjetivos escolhidos para definir o estado da 
mãe apontam para uma mulher que estava sob tensão, angustiada, talvez 
por perceber na presença do inseto a materialização da impossibilidade de 
vislumbrar a esperança (sentimento), de fato, em sua casa.

O que se fez aqui, até agora, foi uma exposição de ideias que constituem 
uma contribuição acerca da prática de ensinar leitura, o que não exclui que 
haja outras interpretações possíveis para os trechos comentados nem que 
haja outros trechos passíveis de comentários. Oferece-se um ponto de 
partida, uma sugestão. Cabe ao docente continuar o trabalho de análise, 
construindo sua própria visão sobre o texto.

Por fim, sugere-se que essa análise seja trabalhada de forma oral em 
sala de aula. A discussão e o debate são profundamente enriquecedores 
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para as atividades de leitura, pois exercitam, nos alunos, a capacidade 
de compreensão e construção acerca do que se leu, além de incentivar a 
expressão oral deles.

Considerações finais

Este trabalho pretendeu colaborar com reflexões sobre a 
necessidade da prática da leitura em sala de aula e a importância da 
atuação do professor. Elegeu-se, para tanto, a apresentação de uma 
proposta de atividade desenvolvida a partir do conto “Uma esperança”, 
de Clarice Lispector.

A ideia foi refletir sobre o conto “Uma esperança” com base na 
observação da seleção lexical, em especial, dos adjetivos. Acredita-se que, a 
partir do entendimento dos efeitos de sentido provocados pela utilização dos 
adjetivos, foi possível evidenciar sentidos vários na construção da narrativa.

Claro que não se almejou esgotar as possibilidades de análise do conto, 
tampouco foram comentadas todas as ocorrências de adjetivos. O que se 
pretendeu foi oferecer uma sugestão, um norte, um caminho. A leitura é 
um tema inesgotável, e inúmeras são as possibilidades de trabalho com ela.
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CONTEXTOS QUADRO A QUADRO: UMA ANÁLISE DO PAPEL DO 
CONTEXTO DE CULTURA NA LEITURA E PRODUÇÃO DO GÊNERO 

TIRINHA
Rodrigo Costa dos Santos (PUC-Rio)

Introdução

Plataformas online tem permitido cada vez mais a comunicação a 
partir de meios visuais e audiovisuais que circulam em diversos meios. 
Produzindo um conteúdo original, artistas independentes online têm 
transformado o gênero tirinha existente nos jornais impressos e, por 
consequência, as práticas sociais realizadas a partir dos blogs dedicados 
às tirinhas online.

O entendimento da constituição e do uso dos gêneros do discurso, 
que estão em constante mudança, é essencial à leitura e à escrita. Rojo 
(2009, p. 98), explicita que “As diferentes práticas sociais de letramento 
que exercemos nos diferentes contextos de nossas vidas constituem 
nossos níveis de desenvolvimento de leitura e escrita [...]”.

Assim, no presente estudo, pretendo analisar o papel do contexto 
cultural e de situação na construção do humor das tirinhas online 
disponibilizadas no blog Mentirinhas, focando-se especificamente nas 
histórias que apresentam a personagem Segunda-feira e a avaliação que é 
feita ao dia da semana, antropomorfizado nas tirinhas.

Entendendo-se a tirinha online como um gênero que se utiliza de arte 
sequencial para contar uma piada, o presente trabalho busca entender 
seu funcionamento dentro dos contextos de cultura e situação (hALLIDAY; 
hASAN, 1985), perguntando qual é o papel desses contextos na construção 
do humor, como a Linguística Sistêmico-Funcional pode contribuir para 
a análise dos contextos, e como o entendimento do contexto de cultura 
pode contribuir ao ensino de línguas.
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O estudo, de orientação qualitativa interpretativa, adota uma 
visão sociossemiótica de linguagem com base na Linguística Sistêmico-
Funcional (doravante LSF) de halliday e Matthiessen (2014) e na concepção 
teleológica de gênero de Martin (2010), além das contribuições de Martin 
e White (2005 apud VIAN JR., 2010) para o Sistema de Avaliatividade e 
de Raskin (1985 apud POSSENTI, 2010) e Mendonça (2010) na definição 
de piada e tirinha, respectivamente, para analisar as interações entre os 
personagens de quatro tirinhas episódio do blog Mentirinhas.

Os resultados apontam para a importância dos contextos de situação 
e cultura na construção do gênero ao permitir o acesso a discursos que 
circulam em nossa sociedade, o que pode contribuir ao letramento 
(crítico) nas aulas de línguas. A LSF permite, assim, uma análise que não só 
explicita a estrutura do gênero, mas também seu funcionamento dentro 
das práticas sociais.

2. Aporte teórico

2.1 O contexto e a LSF

2.1.1 A Linguística Sistêmico-Funcional

A visão sociossemiótica de linguagem desenvolvida por halliday (1985) 
entende o texto como uma unidade semântica, ou seja, “a linguagem é, em 
primeira instância, um recurso para criar significado; assim o texto é um 
processo de fazer sentido em contexto” (hALLIDAY; MATThIESSEN, 2014, 
p. 52, tradução nossa). Adota-se, assim, uma perspectiva que considera 
como as pessoas usam a linguagem e como ela é estrutura para o uso 
(EGGINS, 2004, p. 3).

halliday e Matthiessen (2014) propõem uma divisão da língua em 
instâncias extralinguístico e linguístico. A instância extralinguística é composto 
pelos contextos de cultura e de situação enquanto a instância linguística é 
composta pelos estratos dos significados, dos fraseados e das letras/sons, 
manifestados nas metafunções ideacional, interpessoal e textual.
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O contexto de situação possui (hALLIDAY; hASAN, 1989; hALLIDAY; 
MATThIESSEN, 2014) três funções: campo, que se refere a ação social que 
está sendo feita, ou seja, ao que está acontecendo; relações, que se refere 
aos participantes, seus papeis e seus relacionamentos; e modo, que se 
refere ao papel da linguagem na construção do sentido. Essas três funções 
relacionam-se, por sua vez, às três metafunções (ideacional, interpessoal 
e textual), respectivamente.

A metafunção ideacional, responsável pela representação da experiência 
humana (o conjunto de categorias utilizado para representar a realidade), 
se realiza a partir do sistema de transitividade; a metafunção interpessoal, 
responsável pelos papéis que os participantes performam seus relacionamentos 
pessoais e sociais, realizado a partir do sistema de modalização; e a metafunção 
textual, responsável pela coesão e coerência discursivas, realizada pelo sistema 
de tema e rema (hALLIDAY; MATThIESSEN, 2014).

A LSF dá o aporte necessário à análise do gênero tirinha em ambientes 
online por assumir uma perspectiva de linguagem que considera a 
socioconstrução de conhecimento e a maneira como discursos circulam 
em nossa sociedade.

2.1.2 O(s) contexto(s) e a perspectiva teleológica de Martin

A análise do contexto, dentro da concepção de linguagem da LSF, foca no 
contexto de situação utilizando as três funções (campo, relações e modo) como 
referencial de análise. O gênero e o registro (como os contextos de cultura e 
situação) são inter-relacionados na constituição dos textos. Vian Jr. (2010, p. 
33) afirma que existem duas perspectivas em que o gênero é considerado: 
uma em que o registro é o ponto de partida da análise, defendida por hasan 
(1989) e a perspectiva teleológica, defendida por Martin (1992).

Para hasan, o gênero é resultado de um conjunto de opções envolvendo 
o contexto de situação, ou seja, uma configuração contextual: “A cc 
[configuração contextual], portanto, pode ser vista como uma descrição dos 
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atributos significativos desse evento [...]. Nesses termos, a cc contribui para 
a definição da chamada estrutura potencial do gênero (EPG), que, por sua 
vez, dá identidade ao gênero” (hASAN, 1989 apud VIAN JR., 2010, p. 89).

Martin (1992 apud VIAN JR.), por sua vez, adota uma perspectiva 
teleológica para análise do gênero, que considera o registro como uma 
instanciação do mesmo: “[a] perspectiva teleológica sobre o gênero 
define-o como um sistema estruturado em partes, com meios específicos 
para fins específicos” (VIAN JR., 2010, p. 29). Em outras palavras, o 
registro, que se realiza pelas funções de campo, relações e modo, reflete a 
diversidade da linguagem a partir da lexicogramática enquanto o gênero o 
faz no nível dos processos sociais (Ibid., p. 34).

Essa abordagem permite uma concepção multidimensional do 
texto, que considera não apenas as escolhas lexicogramaticais feitas no 
nível do registro, mas também os estágios que esse gênero se organiza, 
como defende Vian Jr. (2010, p. 38): “A adoção desses passos indica que 
o registro e o gênero serão duas variáveis do contexto que influenciam o 
texto em sua materialização linguística, o que caracteriza como dialógico e 
interativo, uma perspectiva, portanto, sociossemiótica do texto.”

2.1.3 O sistema de avaliatividade

Seguindo a análise dos contextos, vale ressaltar a maneira como o 
texto se manifesta no plano da lexicogramática, especificamente em como 
a instância das relações se reflete na metafunção interpessoal. A partir 
da visão sociossemiótica de linguagem desenvolvida por halliday, Martin 
(2000, 2002, 2003) e colaboradores (EGGINS; SLADE, 1997; WhITE, 2004a, 
2004b) consubstanciaram o sistema de avaliatividade, que é utilizado para 
a análise das atitudes dos falantes na situação de leitura/escrita de textos 
orais e escritos.

Vian Jr. (2010, p. 19) explica que o sistema de avaliatividade consiste 
em três tipos de Atitude, nas quais expressamos emoções, expressões 
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e julgamentos de caráter que são divididos em três tipos de recursos: 
“Afeto: recursos utilizados para expressar emoção; Julgamento: recursos 
utilizados para julgar o caráter; Apreciação: recursos utilizados para 
atribuir valor às coisas.”

A esses recursos somam-se as categorias de Gradação e Engajamento, 
que consistem na maneira como amplificamos e nos envolvemos, 
respectivamente, nas avaliações que fazemos. O seguinte esquema resume 
as opções disponíveis no Sistema de Avaliatividade (VIAN JR., 2010):

Assim, o Sistema de Avaliatividade, como um sistema da semântica 
do discurso, se realiza na lexicogramática a partir de diferentes estruturas 
gramaticais, sendo que “o julgamento se refere ao universo das propostas 
sobre o comportamento e a apreciação ao universo das proposições 
sobre o valor das coisas. O afeto, dessa forma, é o centro das atitudes que 
expressamos” (VIAN JR., 2010, p. 20).

A avaliatividade serve, dessa maneira, para a análise das relações entre 
os personagens presentes na tirinha e a avaliação negativa à personagem 
Segunda-feira que é manifestada pelos outros personagens, realizando na 
lexicogramática a avaliação presente no contexto de cultura.
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2.2 Humor, tirinha e letramento(s)

O gênero tirinha se caracteriza por ser um subtipo de hQ, curto (com 
um a quatro quadrinhos), que podem ser sequenciais ou fechadas. A 
sátira a questões socioculturais é também constituinte do gênero, embora 
menos datada que a charge (MENDONÇA, 2010, p. 210). O humor nas 
tirinhas fechadas se manifesta em dois gêneros distintos: tirinha piada, 
que reproduz o humor de piadas em geral, e a tirinha episódio, em que o 
humor é baseado em características dos personagens (MENDONÇA, 2001 
apud MENDONÇA, 2010).

O humor das piadas apresentadas no gênero tirinha piada (gênero 
que caracteriza o corpus da presente pesquisa) pode ser estudado a partir 
das contribuições de Raskin (1985 apud POSSENTI, 2010) com sua teoria 
dos scripts para constituição do gênero piada. Para o autor, a piada se 
caracteriza por veicular, em um único texto, dois scripts que se combinam 
para formar uma relação de duplo sentido que só fica evidente em 
momento específico da narrativa, como explica o autor:

Um texto pode ser caracterizado como um texto que 
veicula uma (só) piada se ambas as seguintes condições 
são satisfeitas: (1) o texto é compatível, completamente 
ou em parte, com dois diferentes scripts; (2) os dois 
scripts com os quais o texto é compatível opõem-se de 
uma forma especial [...] (3) não é uma comunicação bona 
fide e (4) inclui um “gatilho”, que dispara a passagem de 
um para outro script (p. 104).

Entendendo que os scripts se constituem os contextos de cultura e 
situação, duas interpretações possíveis da piada (dois scripts) são criadas. 
O contexto de cultura é necessário ao entendimento de um script enquanto 
o outro se realiza no contexto de situação. O exemplo 1 mostra o humor 
construído a partir dos scripts:
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Exemplo 1

A tirinha mostrada exemplifica os scripts ao explicitar a situação é 
compatível com os dois scripts: a oração, comum ao contexto religioso, 
e a promessa vazia, comumente satirizada na cultura ocidental. Eles 
se opõem de maneira especial, pois consistem no estado normal 
e inesperado, não é uma comunicação bona fide, ou seja, não é uma 
história real e existe um gatilho, penso eu, no segundo quadrinho, 
quando a personagem abre os olhos sem desfazer a pose de oração.

Isso chama atenção para o fato de que os contextos de cultura e 
situação exigem um letramento específico para o(s) contexto(s) de 
produção e circulação dos gêneros. Portanto, além dos letramentos 
múltiplos contra-hegemônico, sem apagamento da cultura local; 
multissemiótico letramento ampliado para os campos da imagem, som 
e outras semioses; e crítico, necessário ao tratamento ético dos textos 
(ROJO, 2009, p. 107) é necessário um letramento contextual, ou seja, 
uma atenção aos recursos essenciais à depreensão dos elementos 
contextuais de um texto.

3. Aspectos metodológicos e análise dos dados

3.1 Metodologia e dados

Alinhado com o paradigma qualitativo interpretativo de pesquisa e 
uma concepção sociossemiótica de linguagem, retirei os dados do blog 
Mentirinhas, de Fábio Coala. O artista trabalha com tirinhas fechadas 
e episódicas de humor em que explora questões socioculturais do 
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Brasil (MENDONÇA, 2010, p. 214) utilizando-se de personagens como 
a Segunda-feira, que começou como um personagem em uma tirinha 
piada (Exemplo 2) e passou a personagem recorrente nas tirinhas do blog 
todas as segundas.

Caracterizada por sua aparência cinzenta, a segunda é sem cor nem 
vida em comparação à sexta, sábado e domingo, que aparecem no quadro 
2, coloridas e cheias de vida. Essa aparência continua nas suas tirinhas 
episódicas em que ela atormenta o povo brasileiro, toda segunda-feira.

Em suas histórias, a segunda tem uma atitude de deboche em relação 
às suas “vítimas”, que nunca são as mesmas, tratando elas sempre 
positivamente no plano verbal enquanto a situação é negativa.

Exemplo 2
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3.1 Análise dos dados

Texto 1

O contexto de cultura consiste na tirinha episódio (quatro 
quadrinhos) que é focada na sátira à vida cotidiana do brasileiro 
utilizando-se de personagens como a Segunda-feira, que é usualmente 
satirizada no Brasil e na cultura ocidental.

O contexto de situação compreende o campo em que a Segunda 
feira descreve como é seu trabalho, estabelecendo um nível de 
relações em que a Segunda trata a pessoa positivamente com alto grau 
de intimidade, com o uso do tratamento bebê (quadro 4) enquanto a 
expressão da pessoa denota um tratamento negativo. O modo apresenta 
uma linguagem visual que predomina sobre a verbal na construção de 
sentido do gênero. A linguagem verbal suporta o aspecto visual ao 
criar a expectativa a ser quebrada no final e explicitar o alto grau de 
intimidade com que a Segunda trata a pessoa no último quadrinho.
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A tirinha utiliza-se da noção de piada de Raskin de forma ao 
mesclar os scripts “segunda feira é dia de trabalho” (em detrimento 
ao domingo, dia anterior) e “segunda feira é dia de dor de cabeça”, 
que se combinam de forma especial ao serem esperado e inesperado, 
não é uma comunicação bona fide e possui o gatilho realizado no 
último quadrinho.

O tratamento que a Segunda direciona à pessoa é positivo, com 
o uso da expressão bebê e o sorriso, denotando um afeto positivo 
enquanto a expressão da pessoa no último quadrinho exibe um afeto 
negativo. Visualmente, existe também um alto grau de engajamento 
da Segunda em seu “trabalho”, com as gotas de suor (quadrinho 1) e o 
meio sorriso (quadrinho 2).

Texto 2
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Nesse texto, existe mais proeminência do texto verbal. O contexto 
de situação compreende em seu campo uma pessoa andando na rua em 
meio à forte chuva com uma expressão que se torna gradativamente 
pior à medida que os quadros avançam. As relações indicam, novamente 
um grau de intimidade da Segunda que não é compartilhado com seu 
interlocutor. O modo compreende as linguagens verbal e imagética cada 
um com um propósito específico na construção de sentido. Enquanto a 
verbal parece contribuir a avaliação que a pessoa faz da Segunda-feira, a 
imagem contribui à constituição da piada.

Nos scripts, segunda ser um dia ruim e dia de chuva ser um dia ruim 
se mostram visualmente, de forma a criar a relação esperado e inesperado 
com o gatilho no último quadrinho.

A partir do sistema de avaliatividade pode-se ver a avaliação 
negativa que se faz da segunda pelo baixo engajamento a ela, com a fala 
monoglóssica utilizando-se termos como “tinha que ser” (quadrinho 2) e a 
alta gradação denotada pelo uso de “logo” no quadrinho 3.

Texto 3
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Nesse exemplo, o contexto de situação envolve o campo da segunda 
em comparação ao domingo pelo ponto de vista da criança em que as 
relações permanecem as mesmas: Segunda tem uma atitude positiva ao 
fazer seu “trabalho” de atormentar o brasileiro. O modo contribui para 
ao contrapor domingo e segunda, criando o sentido que se manifesta na 
avaliação negativa da segunda-feira.

Nesses scripts, domingo ser dia de alegria e segunda ser dia de tristeza 
são relacionados por justaposição, visto que as duas situações se espelham 
quando se lê o texto visual.

A avaliação negativa da Segunda se realiza pela justaposição 
explicitada no visual pela reação do rapaz ao ser acordado pelo domingo e 
responder “Eba!” no quadrinho 1 e “Aimeudeus!” no quadrinho 3, além do 
fundo ensolarado no quadro 2 e tempo nublado no quadro 4.

Considerações finais

O presente trabalho buscou entender o papel do contexto de cultura 
nas práticas de letramento a partir da análise de um gênero multimodal, 
a tirinha online. Adotando uma concepção sociossemiótica de linguagem, 
foi feita a análise de três textos com o objetivo de compreender até que 
ponto a leitura do contexto é importante às práticas sociais.

Os contextos de cultura e situação são essenciais ao entendimento da 
construção de sentido ao chamar atenção a discursos que circulam em nossa 
sociedade. Ambos têm grande importância à leitura e à produção de textos 
por prover o insumo necessário aos letramentos defendidos por Rojo (2009).

Uma análise feita a partir da LSF contribui à compreensão do contexto 
não só ao localizar as condições de produção e leitura do gênero, mas 
também ao prover uma perspectiva que permite o melhor entendimento 
de seu funcionamento. Ademais, o entendimento do aspecto cultural que 
permeia a produção textual pode ser útil à leitura (crítica) nas aulas de 
português língua materna e estrangeira ao se considerar o letramento 
contextual e suas contribuições ao entendimento de textos.
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TRABALHANDO A NOTíCIA: UMA PROPOSTA DE SEQUÊNCIA 
DIDÁTICA
Simone Aleixo Avellar (Claretiano Rede de Educação)

Introdução

Ensinar a língua portuguesa de forma mais acessível e agradável aos 
alunos, dentro de uma perspectiva de formação de leitores, é um desafio 
diário para professores da língua materna. Por muito tempo, prevaleceu, 
nas escolas, a utilização do texto como pretexto para o ensino de gramática, 
interpretação e escrita. No entanto, os Parâmetros Curriculares Nacionais 
apontam que o tratamento didático no ensino da LP deve privilegiar as 
ações de uso-reflexão-uso da língua, a fim de que, a partir de suas próprias 
experiências práticas com os textos, os alunos possam refletir sobre os 
padrões de escrita e, assim, desenvolver novas habilidades linguísticas que 
serão incorporadas em seus usos futuros. 

Dentro dessa perspectiva, os PCN sugerem o trabalho com os gêneros 
discursivos/textuais como base nas práticas de leitura e escrita. Nesse 
sentido, como explica Rojo (2000), “o texto é visto como unidade de ensino 
e os gêneros textuais como objetos de ensino”.

A notícia é um dos gêneros que os PCN citam como “adequados para 
o trabalho com a linguagem escrita” (BRASIL, 1998). Além do mais, ao 
constituir, ainda, um dos principais formadores de opinião, o jornalismo 
torna-se uma atividade de interesse público, logo, trabalhar a notícia 
em sala de aula é fundamental, não apenas pelo aspecto textual, como 
também – e principalmente - para o processo de construção de cidadania 
dos estudantes. 

O procedimento chamado por Dolz, Noverraz e Schneuwly de sequência 
didática tem por objetivo trabalhar os gêneros discursivos/textuais, em 
sala de aula, por meio de um conjunto de atividades escolares organizadas 
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de maneira sistemática. Deste modo, o fito geral desta pesquisa é sugerir 
uma experiência de sequência didática para o estudo do gênero notícia a 
ser desenvolvida com alunos dos últimos ciclos do ensino fundamental, 
mais precisamente, no exemplo, com estudantes do 8º ano. 

2. Os gêneros discursivos ou textuais

Primeiramente, é importante ressaltar que, apesar de estarmos 
considerando, para fins deste trabalho, gêneros discursivos e textuais, 
como sinônimos, as diferentes nomenclaturas não configuram 
meros detalhes. Em geral, podemos definir os gêneros discursivos/
textuais como formas de enunciados produzidos historicamente, que 
desempenham uma função social, apresentam tipos relativamente 
estáveis de enunciados e ocorrem em situações específicas. Assim, uma 
carta, por exemplo, constitui um gênero discursivo/textual na medida 
em que em que apresenta características assentes (cabeçalho com local 
e data, vocativo, corpo do texto, despedida e assinatura) e uma finalidade 
específica (comunicar algo).

Para Bakhtin (2003), no entanto, ao considerar os enunciados como 
produto da interação social, ele entende os gêneros dentro de um contexto 
discursivo-interacionista. Deste modo, os diferentes gêneros podem ser 
reconhecidos pelas suas aplicabilidades sociais e pelo contexto em que 
são codificados e decodificados. Os gêneros discursivos, portanto, de 
acordo com o autor, “refletem de modo mais imediato, preciso e flexível 
todas as mudanças que transcorrem na vida social” (BAKhTIN, 2003, p. 
268). Já Bronckart (2003) toma o texto, propriamente dito, como objeto 
de análise e percebe os gêneros como um consequente agrupamento de 
espécies de textos similares, “articulados às necessidades, aos interesses 
e às condições de funcionamento das formações sociais no seio das quais 
são produzidos” (BRONCKART, 2003, p. 72). Por isso, são entendidos como 
gêneros textuais.
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Esclarecidas as diferenças, reiteramos que, para fins deste trabalho, 
as nomenclaturas “textuais” e “discursivos” serão usadas como sinônimas, 
já que assim é encontrada a maior parte das referências.

Publicados há quase vinte anos, em 1997, os Parâmetros Curriculares 
Nacionais indicam os gêneros como objeto de ensino da Língua Portuguesa, 
uma vez que “Todo texto se organiza dentro de determinado gênero 
em função das intenções comunicativas, como parte das condições de 
produção dos discursos, as quais geram usos sociais que os determinam” 
(BRASIL, 1998, p. 21). A ideia é que, ao se trabalhar, por meio de projetos, 
com os gêneros discursivos, os estudantes tornem-se aptos a se comunicar 
eficazmente nas inúmeras situações da vida social, ao passo que tudo que 
se enuncia é viável de ser agrupado em um gênero textual.

Mas não de uma forma pura e simplesmente 
determinista. Se vou me expressar em determinado 
gênero, meu enunciado, meu discurso, meu texto será 
sempre uma resposta ao que veio antes e suscitará 
respostas futuras, o que estabelece a profunda 
diferença entre intertextualidade (diálogo entre textos) 
e interdiscursividade (diálogo entre discursos). (BRAIT in: 
ROJO, 2000)

3. O gênero “notícia”

Bakhtin apud Rodrigues (2000) agrupou os gêneros a partir das esferas 
sociais (situações) típicas em que aparecem, as quais sejam:

a. esfera dos negócios: contrato, ofício;

b. esfera cotidiana: conversa familiar, cumprimento, bilhete;

c. esfera religiosa: sermão, encíclica;

d. esfera científica: tese, palestra, ensaio;

e. esfera jurídica: petição, decreto;

f. esfera jornalística: editorial, notícia, artigo;
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g. esfera escolar: texto didático, seminário, resumo

h. esfera artística: conto, romance, novela. 

Dolz e Schneuwly, do grupo de pesquisa da Faculdade de Psicologia 
e Ciências da Faculdade de Educação da Universidade de Genebra, por 
sua vez, agruparam os gêneros em torno de três critérios: os diferentes 
domínios sociais de comunicação, as capacidades de linguagem dominantes 
e os aspectos tipológicos. Eles propuseram cinco agrupamentos:

a. agrupamento do narrar: conto, fábula, romance, advinha, piada;

b. agrupamento do relatar: relato histórico, notícia, reportagem, 
crônica esportiva;

c. agrupamento do argumentar: texto de opinião, carta de leitor, 
editorial, resenha;

d. agrupamento do expor: resenha, relato científico, artigo 
enciclopédico, resumo;

e. agrupamento do descrever ações: instruções de uso, receita, 
regulamento.

Já nos Parâmetros Curriculares Nacionais de língua portuguesa para o 
terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental (1998), os gêneros foram 
reunidos em dois grandes grupos: “Para a prática de escrita e leitura de 
textos” e “Para a prática de produção de textos orais e escritos”. Esses 
últimos se subdividem em:

a. literários: canção, texto dramático, crônica, conto, poema;

b. de imprensa: entrevista, debate, notícia, artigo, carta de leitor;

c. de divulgação científica: exposição, seminário, relatório, esquema, 
resumo. 

Qualquer que seja o esquema de agrupamento, no entanto, podemos 
perceber a presença do gênero notícia, evidenciando sua importância. 
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Mas, afinal, o que é notícia? E qual a importância de estudar notícia em 
sala de aula?

A notícia é um dos principais gêneros textuais de imprensa. Para 
Bahia (1990), a notícia “é a base do jornalismo, seu objeto e seu fim”. 
Segundo o Manual de redação da Folha de S.Paulo (2001), é “o puro 
registro dos fatos, sem opinião”. Para Muniz Sodré apud Travancas 
(1993), “notícia é todo fato social destacado em função de sua atualidade, 
interesse e comunicabilidade”.

Apesar de muitas vezes se confundirem, é importante lembrar que 
informação não é sinônimo de notícia: toda notícia é uma informação, mas 
nem toda informação é notícia. Isso porque, para virarem notícias, os fatos 
precisam atender a alguns requisitos básicos, chamados de critérios de 
noticiabilidade. Segundo Bahia (1990, p. 36), são requisitos essenciais da 
notícia “interesse, importância, atualidade e veracidade”. Assim, para um 
acontecimento chegar a estampar as páginas ou sites de jornais, não basta 
sua simples ocorrência; é preciso que sejam de interesse público, tenham 
relevância, sejam atuais e, principalmente, verdadeiros. O extraordinário 
também é um importante critério de noticiabilidade. Um exemplo comum 
nos cursos de Jornalismo é a ideia de que notícia é quando o “cão morde o 
homem”, nunca o contrário – que é corriqueiro.

Além disso, ao escrever e relatar notícias, certos princípios 
precisam ser obedecidos, entre os quais independência, objetividade 
e imparcialidade. No entanto, esses princípios funcionam apenas 
na teoria, como valores ideais a serem perseguidos, uma vez que é 
impossível retirar toda subjetividade de quem escreve. O próprio 
Manual de redação da Folha de S.Paulo (2001, p. 46) afirma que 
“Não existe objetividade em jornalismo. Ao escolher um assunto, 
redigir um texto e editá-lo, o jornalista toma decisões em larga 
medida subjetivas, influenciadas por suas posições pessoais, hábitos 
e emoções”. Segundo Rodrigues (1998, p. 32), “A escolha de termos, a 
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ordem da sua apresentação, a seleção dos fatos expostos pressupõem 
inevitavelmente a existência de juízos de valor (...)”.

Ao se trabalhar a notícia em sala de aula, é de extrema importância 
discutir esses conceitos, a fim de trabalhar nos alunos a capacidade crítica 
de leitura dos textos jornalísticos – que muitas pessoas ainda tomam como 
verdades absolutas.

Assim, a entrada dos diferentes gêneros jornalísticos na 
escola como objeto de ensino/aprendizagem encontra 
seu respaldo na necessidade de compreensão e domínio 
dos modos de produção e significação dos discursos da 
esfera jornalística, criando condições para que os alunos 
construam os conhecimentos linguísticos-discursivos 
requeridos para a compreensão e produção desses 
gêneros, caminho para o exercício da cidadania, que 
passa pelo posicionamento crítico diante dos discursos. 
(RODRIGUES, 2001, p. 214)

Deste modo, abordar o gênero notícia na escola torna-se 
fundamental, não somente pelos seus aspectos discursivos, mas 
também, e principalmente, como processo de construção da cidadania 
dos estudantes.

4. A “sequência didática”

O procedimento nomeado por Joaquim Dolz, Michèle Noverraz e 
Bernard Schneuwly de “sequência didática” pode ser definido como “um 
conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, 
em torno de um gênero textual oral ou escrito.” (DOLZ; NOVERRAZ; 
SChNEUWLY, 2004, p. 82). Segundo os autores, uma sequência didática 
tem “precisamente, a finalidade de ajudar o aluno a dominar melhor 
um gênero de texto, permitindo-lhe, assim, escrever ou falar de uma 
maneira mais adequada numa dada situação de comunicação” (Ibid., 
p. 83). A estrutura base de uma sequência didática se divide como na 
imagem abaixo:
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Fonte: Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 83).

A fase de “apresentação da situação”, segundo os autores, é o 
momento em que se expõe o projeto de comunicação que será realizado 
na produção final. Nesta fase inicial, descreve-se, de maneira detalhada, 
a tarefa da qual os alunos vão participar e fornecem-se as informações 
necessárias para que conheçam a situação de comunicação a ser 
trabalhada e a aprendizagem de linguagem a que está relacionada. Logo 
após a primeira fase, já se procede a “produção inicial”, na qual os alunos 
elaboram um primeiro texto que corresponde ao gênero trabalhado. 
Para os pesquisadores, o sucesso parcial obtido nessa etapa é condição 
necessária para ajustar as atividades e exercícios às possibilidades e às 
dificuldades reais da turma. Outro ponto importante é que essa produção 
inicial pode motivar os estudantes a querer produzir melhor. Assim, para 
Dolz, Noverraz e Schneuwly, ela desempenha papel central reguladora da 
sequência didática, tanto para o aluno quanto para o professor.

Os “módulos” são organizados por atividades ou exercícios variados 
e podem ser tantos quantos julgue o professor necessário. Eles visam 
trabalhar os problemas que apareceram na primeira produção, assim 
como fornecer instrumentos para superá-los. Em cada módulo, um 
aspecto será trabalhado, desenvolvendo as capacidades necessárias 
para o domínio do gênero.

Já na “produção final”, o aluno poderá pôr em prática as noções e 
instrumentos elaborados separadamente nos módulos, demonstrando 
os conhecimentos adquiridos e, com o professor, medir os progressos 
alcançados. Segundo os autores, a produção final serve, também, para 
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uma avaliação de tipo somativo, que incidirá sobre os aspectos trabalhados 
durante a sequência.

5. O plano de aula: proposta de aplicação da sequência didática para o 
gênero notícia

- Tempo necessário: doze tempos/aulas

- Etapa de ensino: ensino fundamental II

- Ano ou série da etapa de ensino: 8o ano

- Objetivos das aulas: entender o que é uma notícia e qual o seu 
objetivo fundamental; reconhecer as principais características (formais 
e linguísticas) de uma notícia; viabilizar o pensamento crítico sobre 
isenção/posicionamento midiático por meio da análise dos discursos de 
textos noticiosos.

- Conteúdo: gênero textual notícia

• O que é uma notícia? Os alunos deverão compreender que, mais 
que um simples relato de fatos ocorridos, as notícias são construções 
de acontecimentos. Para isso, precisarão reconhecer a diferença entre 
informação e notícia e pensar o que leva ou não um fato virar notícia, pela 
discussão dos critérios de noticiabilidade, como interesse, importância, 
atualidade, etc.

• Como a notícia é escrita? Os estudantes também deverão conhecer 
a estrutura da notícia (linguagem referencial, com verbos e pronomes 
na 3ª pessoa; objetividade; uso de dados estatísticos, fontes e discursos 
de autoridade), o conceito de lide (as cinco perguntas que devem ser 
respondidas no primeiro parágrafo “o quê?”, “quando?”, “quem?”, “onde”, 
“por quê?”) e pirâmide invertida, assim como a importância do título e 
subtítulo na notícia. 

• Imparcialidade? Apesar de configurar um dos principais princípios 
do jornalismo, devemos mostrar aos estudantes que, por se tratar de 
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um discurso, não existe total isenção nos textos noticiosos. Para isso, 
vamos analisar algumas notícias e discutir sobre escolhas linguísticas que 
marquem determinados posicionamentos.

- Desenvolvimento:

• Fase 1 – Apresentação da situação (primeira e segunda aulas)

 ◦ Ativação do conhecimento prévio: contato inicial com a 
notícia e verificação do saber anterior dos alunos sobre o gênero. 
Justificar a importância de se estudar a notícia e explicar como se 
dará o processo de aprendizagem.

 ◦ Proposta: leitura de uma notícia atual que contenha 
as principais características do gênero e, depois, uma breve 
discussão sobre os objetivos do texto lido e os recursos linguísticos 
empregados.

 ◦ Exemplo:

Dinossauros lutavam para sobreviver muito antes 
da queda de meteorito

Espécies estavam em degradação 40 milhões de anos 
antes de colisão.

Separação de continentes e atividade vulcânica podem ter 
influenciado

Os dinossauros lutavam para sobreviver dezenas de 
milhões de anos antes de sua extinção, atribuída às 
consequências para o meio ambiente da queda de um 
meteorito sobre a Terra, de acordo com um estudo 
publicado nesta segunda-feira (18).

Os cientistas estão engajados há anos em um debate 
sobre a saúde dos dinossauros no final da sua presença 
no planeta; alguns acreditam que estavam em boa 
forma e outros argumentam que se encontravam em 
franca degradação.
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Para este estudo, publicado nas atas da Academia 
Nacional de Ciências dos Estados Unidos, especialistas 
investigaram minuciosamente os registros de fósseis do 
mundo inteiro.

Segundo sua análise, ao menos 40 milhões de anos antes 
da devastadora colisão no território que hoje está o 
México, diferentes espécies de dinossauros desapareciam 
a um ritmo mais rápido do que surgiam novas espécies.

“Não esperávamos este resultado”, reconheceu Manabu 
Sakamoto, paleontólogo da Universidade de Reading, no 
Reino Unido. “O impacto do asteroide ainda é a principal 
suspeita da extinção dos dinossauros, mas está claro que 
já não se encontravam no auge da vida” em termos de 
evolução, continuou. [...]

(DINOSSAUROS LUTAVAM... G1, 18 abr. 2016. 
Disponível em: <http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/
noticia/2016/04/dinossauros-lutavam-para-sobreviver-
muito-antes-da-queda-de-meteorito.html>. Acesso em: 
19 abr. 2016.)

• Fase 2 – Primeira produção (primeira e segunda aulas)

 ◦ Proposta: após a leitura da notícia e o debate com a 
turma, os alunos deverão entrevistar professores, coordenadores 
e funcionários em busca de acontecimentos da escola para serem 
relatados em forma de notícia. O texto deverá ter entre 15 e 20 
linhas e de 4 a 5 parágrafos; ser relevante para o interesse da 
comunidade escolar, ser informativo e conter pelo menos uma fala 
em discurso direto.

• Fase 3 – Módulo 1 (terceira e quarta aulas): ampliação do repertório 
do aluno acerca do gênero notícia

 ◦ Proposta: dividir a turma em grupos e espalhar notícias 
veiculadas em diferentes plataformas, como jornais impressos e 

http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2016/04/dinossauros-lutavam-para-sobreviver-muito-antes-da-queda-de-meteorito.html
http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2016/04/dinossauros-lutavam-para-sobreviver-muito-antes-da-queda-de-meteorito.html
http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2016/04/dinossauros-lutavam-para-sobreviver-muito-antes-da-queda-de-meteorito.html
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sites de referência; blogs, mídias colaborativas; jornais comunitários, 
entre outros. Os grupos deverão discutir as diferenças e similaridades 
dos textos recebidos e depois realizar uma breve apresentação 
para a turma sobre as conclusões a que chegaram. Depois disso, 
o professor deve construir, com a turma, o conceito de notícia e 
discutir os critérios de noticiabilidade e imparcialidade/objetividade. 
Aqui, devem-se trabalhar textos que evidenciem a manipulação das 
palavras e estruturas gramaticais para reforçar ou amenizar ideias. 

Jovem morador de Copacabana é preso por roubo de 
carros; veja vídeo

Segundo a polícia, com 17 anos ele já havia sido detido 
em flagrante.

Câmeras de segurança ajudaram polícia a identificar 
quadrilha.

Um rapaz de 19 anos foi preso nesta quinta-feira (14) por 
suspeita de envolvimento em roubos de carros na Zona 
Sul do Rio. De acordo com a polícia, ele levava uma vida 
dupla, convivendo de dia com os amigos em Copacabana 
e, à noite, se unindo a uma quadrilha, como mostrou o 
RJTV (veja no vídeo acima).

Segundo a polícia, nas redes sociais Diogo Filard, morador 
de Copacabana, exibe fotos que mostram um estilo de 
vida saudável, fazendo trilha de aventura em mata, 
andando de moto aquática e pegando onda nas praias.

A defesa do jovem informou, nesta quinta-feira (28), que 
entrou com um pedido de habeas corpus alegando que 
Diogo sofreu constrangimento ilegal na prisão. 

O pedido foi negado pela segunda instância do TJ 
e a desembargadora solicitou à juíza do caso mais 
informações para julgar a liminar. Os dados devem 
retornar em até 10 dias. 
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Apreensão há 2 anos 
Ainda segundo a polícia, esta não foi a primeira vez que 
Diogo foi flagrado em ação. Em setembro de 2014 ele 
e um comparsa foram capturados depois de roubarem 
um carro. As imagens do roubo foram exibidas na época 
pelo RJTV. Diogo era menor de idade e, por isso, foi 
liberado após o flagrante. Em depoimento na delegacia, 
Diogo Filard negou as acusações. [...]

(JOVEM MORADOR... G1, 14 jan. 2016. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/01/
jovem-morador-de-copacabana-e-preso-por-roubo-de-
carros.html>. Acesso em: 16 abr. 2016.)

Quadrilha com 8 bandidos assalta carro na Zona Sul de 
SP; veja vídeo

Imagens já foram compartilhadas mais de 50 mil vezes 
em rede social.

Em janeiro, 47 carros foram roubados na região.

Depois de muitos assaltos, moradores de Campo Grande, 
na região de Interlagos, Zona Sul de São Paulo, 
resolveram filmar a ação dos criminosos. Um assalto de 
um carro foi gravado na Rua Zike Tuma. O vídeo já foi 
compartilhado mais de 50 mil vezes nas redes sociais, 
mostrou o SPTV. Em janeiro, 47 carros foram roubados 
na região.

O assalto foi na sexta-feira (26), pouco depois das 
21h. Uma moradora que não quis ser identificada 
gravou tudo. Um homem entra na frente do carro 
preto e o motorista para. Logo é cercado por mais três 
assaltantes. O motorista é tirado do carro e mais três 
ladrões chegam. Já são sete no total. Quando o carro 
está em movimento, mais uma pessoa, que parece ser 
uma mulher, também embarca.

O bancário Erick de Carvalho se prende dentro de casa 
e só no portão da rua são dois cadeados. Ele e a mulher 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/01/jovem-morador-de-copacabana-e-preso-por-roubo-de-carros.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/01/jovem-morador-de-copacabana-e-preso-por-roubo-de-carros.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/01/jovem-morador-de-copacabana-e-preso-por-roubo-de-carros.html


sumário

320Materiais didáticos, gêneros textuais e experiências didáticas no ensino de língua portuguesa  |

estão cansados de viver nessa paranoia e há um ano 
estão tentando vender a casa para se mudar para um 
bairro mais tranquilo.

“De uns tempos para cá está pior. Você sai de casa e não 
sabe se volta”, disse o segurança Paulo Sérgio Leitão 
Neto.

A Secretaria de Segurança Pública disse que a seccional 
de Santo Amaro, que cobre essa região, investiga uma 
quadrilha que age perto da avenida Nossa Senhora do 
Sabará. A pasta ainda informou que nesta terça-feira (1º) 
foram presos três menores acusados de roubo de carros 
e celulares na região. A secretaria também disse que 220 
carros foram recuperados e 14 armas apreendidas.

(QUADRILhA... G1, 2 mar. 2016. Disponível em: <http://
g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/03/quadrilha-
com-8-bandidos-assalta-carro-na-zona-sul-de-sp-veja-
imagens.html>. Acesso em: 19 abr. 2016).

• Fase 3 – Módulo 1 (quinta e sexta aulas): ampliação do repertório do 
aluno acerca do gênero notícia

 ◦ Proposta: realizar um passeio a uma redação de jornal, a 
fim de que os alunos observem como se dá o processo de apuração, 
escrita e edição das notícias.

• Fase 4 – Módulo 2 (sétima e oitava aulas): como escrever uma notícia

 ◦ Proposta: explicar como se escreve o lide, título, subtítulo 
e citações em uma notícia. Pedir, em seguida, para que os estudantes 
refaçam suas notícias, de acordo com as novas informações que 
receberam nas últimas aulas e tentando melhorar os desvios 
cometidos na primeira produção.

• Fase 5 – Módulo 3 (nona e décima aulas): revisão do segundo texto 
ou da primeira reescrita

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/03/quadrilha-com-8-bandidos-assalta-carro-na-zona-sul-de-sp-veja-imagens.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/03/quadrilha-com-8-bandidos-assalta-carro-na-zona-sul-de-sp-veja-imagens.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/03/quadrilha-com-8-bandidos-assalta-carro-na-zona-sul-de-sp-veja-imagens.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/03/quadrilha-com-8-bandidos-assalta-carro-na-zona-sul-de-sp-veja-imagens.html
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 ◦ Proposta: comentar com os estudantes os principais erros 
cometidos na segunda produção textual, ou na primeira reescrita. 
Dividir a classe em duplas e pedir para que cada colega leia o 
texto do outro e observem: 1) se os fatos narrados atenderam aos 
critérios de noticiabilidade estudados em sala; 2) se responderam 
às questões do lide; 3) se os textos estão informativos e objetivos, 
ou se estão com muitos adjetivos e pronomes em 1a pessoa; 4) se 
são coerentes, coesos e escritos segundo a norma culta da língua 
portuguesa. Os alunos devem apontar os erros nos textos do colega 
e sugerir mudanças.

• Fase 6 – Produção final (décima primeira e décima segunda aulas)

 ◦ Proposta: devolver aos alunos as notícias reescritas 
corrigidas e com orientações adicionais para ajudar a escreverem 
a versão final do texto. Escolher com a turma um nome para o 
jornal que circulará na escola com as notícias dos alunos. Solicitar a 
reescrita do texto na sua versão final.

- Circulação:

• Poderá ser criado um jornalzinho de edição única para veicular as 
notícias colhidas e escritas pelos alunos do 8o ano. Como dizem respeito à 
escola e são de interesse geral, deverão ser distribuídos para todos os alunos.

Considerações finais

Trabalhar o gênero notícia nas escolas é de fundamental importância 
para que os estudantes desenvolvam o raciocínio crítico e tornem-se 
leitores pensantes e ativos quando deparados com textos noticiosos. Deste 
modo, estarão aptos a entender as entrelinhas dos discursos jornalísticos 
e perceber como estão sempre cheios de escolhas, seja de palavras ou 
estruturas semânticas, ou até mesmo de pontos de vista, no privilégio de 
determinada fonte, que impactam diretamente no relato. 
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Usar a sequência didática como forma de estudo é uma maneira de 
tornar o ensino mais acessível e agradável aos alunos, uma vez que se trata 
de uma metodologia sistemática. No entanto, pela relevância e riqueza do 
assunto, existiriam várias outras formas de se abordar o assunto em sala 
de aula.

Por fim, como a presente pesquisa ainda não se encontra em fase de 
prática, por ora, pretende apenas servir como proposta para docentes e 
futuros docentes no trabalho com o gênero notícia.

Assim que possível, a sequência didática aqui sugerida será testada 
a fim de verificar se os objetivos serão atingidos ou se outros resultados 
serão apresentados.



sumário

323Materiais didáticos, gêneros textuais e experiências didáticas no ensino de língua portuguesa  |

Referências
BAhIA, J. Jornal, história e técnica: as técnicas do jornalismo. 4. ed. São Paulo: 
ática, 1990, v. 2.

BAKhTIN, M. Os gêneros do discurso. In: ______. Estética da criação verbal. 
São Paulo: Martins Fontes, 1994

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. 
Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino 
fundamental: língua portuguesa. Brasília: MEC/SEF, 1998.

DOLZ, J.; SChNEUWLY, B. (Orgs.). Gêneros orais e escritos na escola. Campinas: 
Mercado de Letras, 2004.

FOLhA DE S.PAULO. Manual da redação. 11. ed. São Paulo: Publifolha, 2001.

LAGE, N. A reportagem: teoria e técnica de entrevista e pesquisa jornalística. 6. 
ed. Rio de Janeiro: Record, 2006.

RODRIGUES, A. D. O acontecimento. Revista de Comunicação e Linguagens, v. 
8, p. 9-16, 1988.

ROJO, R. (Org.). A prática da linguagem em sala de aula: praticando os PCNs. 
São Paulo: Educ; Campinas: Mercado de Letras, 2000.

TRAVANCAS, I. S. O mundo dos jornalistas. 3. ed. São Paulo: Summus, 1993.



sumário

324Materiais didáticos, gêneros textuais e experiências didáticas no ensino de língua portuguesa  |

GÊNEROS TEXTUAIS DISCURSIVOS: O jORNAL EM SALA DE AULA
Sonia Maria da Fonseca Souza (Centro Universitário São José de Itaperuna)1 

Eliana Crispim França Luquetti (Uenf)2

Introdução

é embaraçosa a situação de professores de português diante das 
novas propostas pedagógicas que lhes são apresentadas, sem que tenham 
tido condições ideais de se adequarem aos seus conteúdos. De maneira 
específica, no que se refere aos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN) de língua portuguesa (BRASIL, 1998), que demandam para a sua 
aplicação conhecimentos teóricas e reflexão aprofundada sobre como 
fazer a travessia de uma prática pedagógica cristalizada e marcada por 
uma concepção de linguagem fundamentada em formas prescritivas, 
para outra com fundamentos em uma prática pedagógica voltada para o 
compromisso de formar pessoas ativas, críticas e criativas.

Em face do objeto de estudo deste trabalho (ensino de texto e 
produção de texto centrado nos gêneros textuais), levanta-se a seguinte 
questão-problema: Que estratégias podem ser utilizadas para vencer a 
artificialidade do ambiente escolar, onde nem todo gênero e presta a um 
serviço de interação, e se conseguir uma prática mais eficaz de leitura e 
produção de texto? Para responder a esse questionamento traçou-se o 
seguinte objetivo: buscar uma alternativa metodológica para o trabalho 
escolar de leitura e produção de textos, sem incorrer nas práticas artificiais 
de redação escolar.

Com o surgimento da noção de gênero textual/discursivo, tem-se 
intensificado a discussão em torno do ensino de língua portuguesa. Esta 
pesquisa, então, se torna necessária para ampliar o conhecimento sobre 
esse assunto, possibilitando assim um ensino de qualidade com relevância 
social. é, pois, um estudo que buscou apresentar reflexões sobre a 
necessidade de o professor ensejar nos alunos um trabalho efetivo com 
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a linguagem, através do texto e da produção de textos centrados nos 
gêneros textuais, possibilitando-lhes formas concretas de participação 
social, praticando desse modo o exercício da cidadania.

Como a escola recebe alunos que, desde cedo, convivem com 
a linguagem escrita em diversos suportes, variados gêneros são de 
real importância na formação do aluno. A utilização do gênero jornal, 
entretanto, deve ter seu lugar privilegiado na sala de aula, pois além de 
veicular vários gêneros, ele aborda fatos do contexto social dos alunos.

Essa pesquisa se caracteriza como bibliográfica, pois se constitui 
“numa precisa fonte de informações, como dados já organizados e 
analisados” (SANTOS, 2000, p. 31). Para esta investigação, tem-se como 
referência e apoio teórico vários linguistas como Bakhtin (2003), Koch 
(2002), Marcuschi (2003), Rojo (2000), os PCN (BRASIL, 1998), cujas ideias 
muito contribuíram para nortear esta pesquisa, conferindo-lhe o atributo 
de cientificidade.

2. Gêneros textuais e ensino

2.1 Definição

As transformações na relação ensino-aprendizagem aconteceram de 
fato, um redimensionamento na forma de trabalhar a linguagem. Sabe-se é 
quase consensual que esse trabalho deve ser centrado no texto. Entretanto, 
para muitos, o texto é ainda entendido como fonte ou pretexto para a 
exploração dos tópicos gramaticais isolados do contexto ou como material 
desinteressante a ser trabalhado de forma homogênea nas pretensas 
atividades de leitura. Assim Brandão (2002, p. 17) explicita: “Para muitos, o 
texto ainda não chegou à sua dimensão textual-discursiva. Uma dimensão 
discursiva do texto pressupõe uma concepção sociointeracionista de 
linguagem centrada na problemática da interlocução”.

As questões que envolvem o texto, principalmente aquelas que dizem 
respeito ao ensino-aprendizagem da língua, são bastante complexas e 



sumário

326Materiais didáticos, gêneros textuais e experiências didáticas no ensino de língua portuguesa  |

controversas. A começar pela própria conceituação do que vem a ser texto, 
passando aos estudos dos gêneros textuais tendo em vista a capacitação 
do aluno de compreender e lidar dialogicamente com diversos gêneros.

A palavra gêneros sempre foi bastante utilizada pela retórica e pela 
teoria literária com um sentido especificamente literário, para identificar 
os gêneros clássicos - o lírico, o épico, o dramático - e os gêneros, modernos, 
como o romance, a novela, o conto, o drama etc. No Brasil, as pesquisas 
em torno do gênero textual são relativamente recentes, e só depois que 
foram divulgados os PCN (BRASIL, 1998) é que a discussão teórica deixou 
os círculos restritos da discussão acadêmica e chegou às escolas. Como 
consequência do grande interesse que o assunto tem suscitado entre 
educadores em geral, várias publicações começam a surgir para entender 
a essa demanda.

Uma tipologia que muito tem contribuído para os estudos da 
linguagem é a resultante do enfoque discursivo-interacionista de Bakhtin, 
que foi o primeiro a empregar a palavra gêneros com um sentido mais 
amplo, referindo-se também aos textos que empregamos nas situações 
cotidianas de comunicação.

Em seus escritos, Bakhtin insiste no caráter social dos 
fatos de linguagem, considerando e enunciado (isto é, o 
texto) como o produto da interação social, em que cada 
palavra é definida como produto de trocas sociais; o 
enunciado está ligado a uma situação material concreta 
assim como “ao contexto mais amplo que constitui o 
conjunto das condições de vida de uma comunidade 
linguística dada” (BRANDÃO, 2002, p. 36-37).

Segundo Bakhtin, todos os textos que produzimos, orais ou escritos, 
apresentam um conjunto de características relativamente estáveis. Essas 
características configuram diferentes gêneros textuais ou discursivos, que 
são caracterizados por três aspectos básicos coexistentes: o tema, o modo 
composicional (a estrutura) e o estilo (usos específicos da língua).
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Bakhtin (2003, p. 263) separa os gêneros textuais em dois grupos: 
gêneros primários (aqueles que fazem parte da esfera cotidiana da 
linguagem e que podem ser controlados diretamente na situação 
discursiva) e gêneros secundários (trata-se de textos, geralmente mediados 
pela escrita, que fazem parte de um uso mais oficializado da linguagem).

Bakhtin (2003, p. 262) argumenta que dentro de uma dada situação 
linguística o falante/ouvinte produz uma estrutura comunicativa que 
se configura em formas-padrão marcadas a partir de cotextos sociais e 
históricos. Em outras palavras, tais formas estão sujeitas a alterações 
em sua estrutura, dependendo do contexto de produção e dos falantes/
ouvintes que produzem, os quais atribuem sentidos a determinado 
discurso. Logo, conclui-se que são muitas e variadas as formas de gêneros 
textuais. Koch (2002, p. 54) assinala que

a concepção de gênero de Bakhtin não é estática, 
como poderia parecer à leitura à primeira vista. Pelo 
contrário, como qualquer outro produto social, os 
gêneros estão sujeitos a mudanças, decorrentes não 
só das transformações sociais, como oriundas de 
novos procedimentos de organização e acabamento de 
arquitetura verbal, como também de modificações do 
lugar atribuído ao ouvinte.

Para Bronckart (apud KOCh, 2002, p. 55), os gêneros constituem 
ações de linguagem que requerem do agente produtor uma série de 
decisões que, para executar, ele necessita ter competência, A primeira 
delas é a escolha que deve ser feita a partir do rol de gêneros existentes, 
em que ele escolherá aquele que lhe parece adequado ao contexto e à 
intenção comunicativa; e a segunda é a decisão e a aplicação que poderá 
acrescentar algo à forma destacada ou recriá-la.

Marcuschi (apud BAGNO; STUBBS; GAGNé, 2002, p. 54) diz que 
“a língua se dá e se manifesta em textos orais e escritos ordenados e 
estabilizados em gêneros textuais para uso em situação concreta”. Bagno, 
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Stubbs e Gagné (Op. cit., p. 54) recorre novamente a Marcuschi, o qual nos 
explica que um gênero é

uma forma textual concretamente realizada e encontrada 
como texto empírico, materializado. O gênero tem 
existência concreta expressa em designação diversa, 
constituindo, em princípio, conjuntos abertos. Podem 
ser exemplificados em textos orais e escritos tais como: 
telefonema, sermão, carta comercial, carta pessoal, 
índice remissivo, romance, cantiga de ninar, lista de 
compras, publicidade, cardápio, bilhete, reportagem 
jornalística, aula expositiva, debate, notícia jornalística, 
horóscopo, receita culinária, bula de remédio, fofoca, 
confissão, entrevista televisiva, inquirição policial, e-mail, 
artigo científico, tirinha de jornal, piada, instruções de 
uso, outdoor etc.

Pode-se dizer que o trabalho com gêneros textuais, segundo 
Marcuschi (2003) é uma extraordinária oportunidade de se lidar com a 
língua em seus mais diversos usos autênticos no dia a dia. Pois nada do 
que fizermos linguisticamente pode ser tratado em um outro gênero. O 
ensino dos diversos gêneros textuais que socialmente circulam entre nós, 
além de ampliar a competência linguística e discursiva dos alunos, aponta-
lhes inúmeras formas de participação social que eles, como cidadãos, 
podem ter através do uso da linguagem. Ao levar, pois, o aluno a aprender 
as estratégias discursivas com que se tecem os diferentes gêneros, o 
professor está contribuindo com sua parcela para formar um cidadão no 
seu sentido pleno (BRANDÃO, 2002, p. 43).

Bronckart (apud MARCUSChI, 2003, p. 53) corrobora essa afirmação: 
“a apropriação dos gêneros é um mecanismo fundamental de socialização, 
de inserção prática nas atividades comunicativas humanas”.

Independentemente das opções didáticas da escola, os gêneros 
fazem parte de nossa realidade linguística, cultural e social. Retirá-
los de sua realidade concreta, transpô-los para o universo escolar e 
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transformá-los em objetos de estudo exige observar o desenvolvimento 
global escolas em relação às suas capacidades de linguagem. E, além 
disso, exige realizar uma seleção dos gêneros que mais interessam 
aos objetivos da escola e pensar numa progressão curricular e em 
sequências didáticas que viabilizam aos alunos o contato, o estudo e 
a apropriação dos gêneros. O professor deve planejar atividades para 
serem desenvolvidas de maneira sequenciada, com a finalidade de 
tematizar aspectos envolvidos na produção de textos organizados 
em um determinado gênero, de maneira a possibilitar aos alunos a 
habilidade na sua escrita (ROJO, 2001, p. 36).

Embora reconheçam os limites de qualquer tentativa de sistematizar 
o ensino de gêneros na escola, Dolz e Schneuwly (apud BARBOSA, 2001, 
p. 170-171) propõem agrupá-los com finalidades educacionais com 
base em critérios como domínio social e comunicação, capacidades 
de linguagem envolvidas e tipologias textuais existentes. Os gêneros 
seriam as unidades organizadoras do ensino e da aprendizagem da 
língua. Dessa forma, propõem cinco agrupamentos, que supõem a 
aprendizagem de capacidades e operações diferenciadas por parte dos 
alunos: gêneros da ordem de narrar (contos de fada, fábulas, lendas, 
etc.); gêneros da ordem de relatar (notícia, reportagem, crônicas 
jornalísticas, diários, etc.); gêneros da ordem de argumentar (textos de 
opinião, diálogo argumentativo, carta de reclamação, editorial, ensaio, 
etc.); gêneros da ordem de expor (seminário, conferência, resenhas, 
tomadas de notas, etc.).

Os PCN (BRASIL, 1998, p. 23) apontam os gêneros discursivos/
textuais como objeto de ensino e os textos como unidade de ensino. 
Esse documento procura demonstrar que ensinar língua supõe ensinar 
diferentes gêneros; que não basta ensinar o código e o sistema de normas 
abstratas que regem a língua para que o aluno possa utilizá-la como 
mestria suficiente para tornar-se cidadão.
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A grande diversidade de gêneros, praticamente ilimitada, impede 
que a escola trate todos como objeto de ensino; assim, uma seleção é 
necessária. Nos PCN (BRASIL, 1998, p. 53-54), a seleção de gêneros indicada 
como referência básica para a prática de escuta e leitura de textos e para a 
prática social, destacando os gêneros das instâncias públicas consideradas 
de domínio fundamental para a efetiva participação social.

Os PCN (BRASIL, 1998, p. 21) ainda acrescentam:

Todo o texto se organiza dentro de determinado gênero 
em função das intenções comunicativas, como parte 
das condições de produção dos discursos, as quais 
geram usos sociais que os determinam. Os gêneros são, 
portanto, determinados historicamente, constituindo 
formas relativamente estáveis de enunciados, disponíveis 
na cultura.

Assim, o trabalho desenvolvido a partir o gênero textual é fundamental 
na escola, visto que, segundo Schneuwly e Dolz (apud BEZERRA, 2003 p. 
41), “é ele que utilizado como meio de articulação entre as práticas sociais 
e os objetos escolares, mais particularmente, no domínio do ensino da 
produção de textos orais e escritos”.

Ainda segundo a autora, o estudo de gêneros pode ter consequência 
positiva nas aulas de português, pois leva em conta seus usos e funções 
numa situação comunicativa. Com isso, as aulas podem deixar de ter 
um caráter dogmático e/ou fossilizado, pois a língua a ser estudada se 
constitui de formas diferentes e específicas em cada situação e o aluno 
poderá construir seu conhecimento na interação com o objeto de estudo, 
mediado por parceiros mais experiente (BEZERRA, 2003, p. 14).

No tocante à ação pedagógica, disponibilizaram-se aos alunos 
modelos de textos não é o bastante, é preciso encaminhá-los a uma 
reflexão maior sobre o uso de cada um deles, considerando o contexto 
de uso e seus interlocutores. é imprescindível, pois, abarcar a questão dos 
gêneros discursivos/textuais como um quesito central do trabalho com a 
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linguagem na escola, não se prendendo, somente, às tipologias textuais: 
narração, descrição, dissertação, pois, afinal, estas sequencialidades 
mesclam-se nos variados gêneros discursivos/textuais.

2.2 Produção de texto: possibilidades de formação de pessoas críticas 
em práticas reais e significativas

O ensino de língua tem sido desenvolvido tradicionalmente nas escolas 
acaba por desestruturar a competência comunicativa do aluno, uma vez que, 
centrado a reflexão sobre os aspectos formais, desconsidera da linguagem 
a sociedade e a interação. Os estudos na área, principalmente com relação 
ao ensino de redação, tecem esta crítica, no qual pode-se comprovar na 
afirmação de Pécora (1992, p. 119): “[...] os problemas de redação escolar 
constituem, sobretudo, os efeitos de cristalização de uma atitude que retira 
a escrita da linguagem e esta do mundo e da ação intersubjetiva [...]”.

O ensino de produção de texto era feito por meio de um procedimento 
único e global, como se todos os tipos de textos fossem iguais e não 
apresentassem determinadas dificuldades e, por isso, não exigissem 
aprendizagens específicas. Toda a infinidade dos gêneros se reduzia (e 
ainda se reduz em muitas escolas) à tradicional trilogia: narração, descrição 
e dissertação.

Com o trabalho de produção textual centrado nos gêneros textuais, 
o ato de escrever é dessacralizado e democratizado: os alunos devem 
aprender a escrever os diversos gêneros textuais. Pensar a linguagem como 
fruto da interação social significa considerar que não produzimos palavras 
e frases soltas, sem sentido. O que se, efetivamente, em situações de 
interação, são textos com alguma finalidade e dirigidos a um interlocutor 
determinado. Trabalhar a linguagem como fruto de interação social é 
transformar a escola num ambiente vivo, dinâmico, repleto de vozes.

é indiscutível que, quanto maior for o contato do aluno com os 
diferentes gêneros textuais (quer sejam oriundos da esfera social 
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cotidiana, quer sejam provenientes de uma esfera pública e mais complexa 
de interação verbal) maior será a sua capacidade de identificar e refletir 
sobre eles. é mister chamar a atenção ao fato de que toda atividade que 
produção tem de caminhar de acordo com um objetivo, para que ela se 
configure como tal e não seja apenas uma mera redação escolar. Caso 
contrário, o aluno passará a ser um burocrático, um escritor escolar, cuja 
finalidade é escrever preocupado com regras gramaticais. E essa prática 
leva o aluno a escritas vazias, sem sentido.

Ensinar os alunos a escrever é ensiná-los a produzir textos em uma 
situação real de comunicação. O ensino tradicional de produção textual 
apaga todo o processo dialógico da linguagem.

Todo ensino comprometido com o exercício da cidadania deve criar 
situações para que o aluno possa desenvolver sua competência discursiva. 
Um dos aspectos dessa competência é o sujeito ser capaz de utilizar a língua 
de modo variado, para produzir diferentes efeitos de sentido e adequar o 
texto a diferentes situações de prática oral ou escrita. é o que se chama 
de competência linguística e o utilizam para a construção de expressões 
que compõem os textos. Além disso, também é relevante a competência 
estilística, que é a capacidade de o sujeito entender ou escolher, dentre 
os recursos expressivos da língua, os que mais se adaptam às condições 
de produção, ao destinatário e às finalidades do texto e ao gênero textual 
escolhido (BRASIL, 1998, p. 23).

2.3 A contextualização e o sentido nas atividades de leitura e produção 
de texto

O aluno precisa habituar-se a fazer uma leitura heterogênea, atendendo 
às características e às finalidades de cada texto. Deve aprender que cada 
tipo de texto requer um tipo de leitura e compreensão. A heterogeneidade 
textual deverá conduzi-lo a uma capacidade mais ampla de decodificar e 
interpretar não apenas o texto, mas de estabelecer relações com outros 
suportes, compreendendo o mundo na diversidade de sua linguagem.
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Cabe à escola garantir ao indivíduo os saberes linguísticos necessários 
à sua participação social efetiva, propondo situações de comunicação 
que levam à prática concreta de linguagem - ler, escrever, falar e 
ouvir textos reais - de forma a criar condições para que o aluno possa 
“interpretar diferentes textos que circulam socialmente, de assumir a 
palavra e, como cidadão, de produzir textos eficazes nas mais variadas 
situações” (BRASIL, 1998, p. 19).

Brandão (2002, p. 42) nos afirma que “o aluno deve ser exposto 
à pluralidade dos discursos que circulam no seu cotidiano ou que 
fazem parte da sua cultura”. Mesmo porque, pelo próprio movimento 
do homem em sua inserção social e prática da língua, os gêneros são 
inúmeros e infinitos, conforme observou Bakhtin (apud BRANDÃO, op. 
cit., p. 43): “A riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, 
pois a variedade virtual da atividade humana é inesgotável, e cada esfera 
dessa atividade comporta um repertório de gêneros do discurso que 
vai diferenciando-se e ampliando-se à medida que a própria esfera se 
desenvolve e fica mais complexa”.

O aluno, ao aprender como são feitas cartas argumentativas de 
solicitação e de reclamação, não apenas se apropria de informações sobre 
se conteúdo, sobre sua estrutura e sobre a linguagem mais adequada a 
esses gêneros, mas também toma consciência de que os cidadãos devem 
reclamar seus direitos e solicitar providências das autoridades competentes.

O mesmo ocorre quando se aprende a produzir gêneros como a 
carta do leitor, o editorial e textos argumentativos em geral, por meio dos 
quais o aluno toma consciência de que pode, como cidadão, manifestar 
seus pontos de vista, opinar e interferir nos acontecimentos do mundo 
concreto. Ou, ainda, nos campos mais criativo e emotivo, no qual ele 
pode criar, com as palavras e com os gêneros, objetos de arte para fruição 
estética e reflexão crítica, como o poema, a crônica, o conto e as narrativas 
de ficção em geral.
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O ensino de produção de texto pela perspectiva dos gêneros 
compreende que o resultado é mais satisfatório quando se põe o aluno, 
desde cedo, em contato com uma verdadeira diversidade textual, ou 
seja, com os diferentes gêneros textuais que circulam socialmente 
(BRASIL, 1998, p. 76).

2.4 Recursos pedagógicos para uma prática significativa em sala de aula

As propostas de projetos apresentadas pelos PCN dizem respeito a 
situações concretas de produção e de recepção de textos. Nesse novo 
enfoque, não se nega a transmissão dos conteúdos básicos, mas busca-
se encontrar, a partir da elaboração de projetos pedagógicos, estratégias 
e atividades pertinentes, que permitam a transformação de uma ideia 
em realidade; é, por isso dizer, a contextualização da aprendizagem, pois 
busca-se a proposição de situações em que os alunos possam aprender 
valores, procedimentos de interação crítica e atuante, além de promover 
o resgate cultural (ROJO, 2001, p. 36).

A característica básica do trabalho com um projeto pedagógico é que 
o objetivo, que até então era preocupação apenas do professor, passa a 
ser compartilhado por todos os envolvidos, com finalidade de chegar-se a 
um produto ou ideia final que será divulgada ou aplicada/compartilhada 
por outros integrantes da escola ou mesmo da comunidade, dependendo 
do tema gerador e da extensão da pesquisa

A característica básica de um projeto é que ele tem um 
objetivo compartilhado por todos os envolvidos, que se 
expressa num produto final em função do qual todos 
trabalham e que terá, necessariamente, destinação, 
divulgação e circulação social internamente na escola 
ou fora dela. Além disso, os projetos permitem dispor 
do tempo de forma flexível, pois o tempo tem o 
tamanho necessário para conquistar o objetivo: pode 
ser de alguns dias ou de alguns meses. Quando são de 
longa duração, têm a vantagem adicional de permitir 
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que os alunos se envolvam no planejamento das 
atividades, aprendendo a controlar o tempo, dividir 
e redimensionar as tarefas, avaliar os resultados em 
função do plano inicial (BRASIL, 1998, p. 87).

Além de propiciar situações de escrita, leitura e produção de textos 
orais e escritos, os projetos pedagógicos levam os alunos a uma maior 
compreensão da utilidade do estudo da língua, visto que os mesmos 
passam a elaborar seus textos orais ou escritos para serem ouvidos ou 
lidos por outras pessoas além do professor.

Os projetos favorecem, assim, o necessário compromisso 
do aluno com sua própria aprendizagem, pois contribuem 
muito mais para o engajamento do aluno nas tarefas 
como um todo, do que quando essas são definidas apenas 
pelo professor. São situações em que as atividades de 
escuta [...] se inter-relacionam de forma contextualizada, 
pois que sempre envolvem tarefas que articulam essas 
diferentes práticas, nas quais faz sentido, por exemplo, ler 
para escrever, escrever para ler, decorar para representar 
ou recitar, escrever para não esquecer, ler em voz alta, 
falar para analisar depois etc. (BRASIL, 1998, p. 87).

O desenrolar de um projeto pedagógico não compreende um momento 
único de aprendizagem e sim uma vivência contínua, interdisciplinas, por 
meio de tarefas que pressupõem o engajamento dos alunos, ou seja, não 
é apenas o professor que define todo o processo de trabalho.

Os projetos pedagógicos visam criar o mais próximo possível da 
realidade as condições da situação em que socialmente o gênero é 
produzido e lido/ouvido pelos interlocutores. Em outras palavras, um 
poeta escreve poemas para publicá-los num livro; um jornalista escreve 
notícias e reportagens para publicá-las num jornal. Da mesma forma, com 
os projetos os alunos veem sentido na produção textual: produzem textos 
para publicar num livro, para fazer um seminário, para fazer um jornal, 
para representar ou declamar, e assim por diante.
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Com essa proposta, o espaço da sala de aula é transformado 
numa verdadeira oficina de textos de ação social, o que é viabilizado e 
concretizado pela realização de projetos e pela adoção algumas estratégias, 
como enviar uma carta para um aluno de outra classe, fazer um cartão 
e ofertar a alguém, enviar uma carta de solicitação a um secretário da 
prefeitura, realizar entrevistar, etc. Essas atividades, além de diversificar 
e concretizar os leitores das produções permitem também a participação 
direta de todos os alunos e de pessoas que fazem parte de suas relações 
familiares e sociais.

A interdisciplinaridade surge, então, como, uma possibilidade de 
“romper com as fronteiras das disciplinas, unido, assim, as diversas 
áreas do saber, no sentido de melhor oferecer ao aluno a visão do todo” 
(PETRáGLIA, 1993, p. 35).

Na palavra interdisciplinar está contido a proposição de 
ligação, isto é, conexão entre as disciplinas, territórios 
delimitados, e a possibilidade de intercâmbio e o descola-
se entre elas. Ela conecta, permitindo comunicação e 
diálogo, relação e vínculo entre separados, diferentes, 
opostos. Isto nos leva a destacar duas categorias de 
interdisciplinaridade, apontadas por Fazenda: integração 
entre disciplinas, que pressupõe a interação entre 
sujeitos. O indivíduo é o construtor de pontes entra as 
áreas de conhecimento e é a própria ponte, quando 
interage com outros especialistas, viabilizando a teia/
tecido de saberes (KAChAR, 2002, p. 77).

Muitas vezes, um texto pode apresentar uma variedade de recursos 
que suscitam debates interessantes de Ciências, de história, de Geografia, 
de Matemática. Assim, o ensino dos gêneros textuais deve ser a partir de 
uma integração entre as diversas áreas do conhecimento.

O jornal é uma coletânea de textos de natureza diversa que possibilita 
o trabalho interdisciplinar: notícias, editoriais, propagandas, artigos 
assinados e não-assinados, crônicas e poemas, ensaios críticos, charges, 
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anúncios vários, histórias em quadrinhos, carta do leitos, gráficos, tabelas 
e informações sobre a vida cultural da sociedade etc. Cada um desses 
textos requer uma diferente estratégia de leitura porque foi construído 
com objetivos diferentes, visando, muitas vezes, a públicos diversificados, 
tendo um enfoque diferente e características que lhe são próprias.

A utilização de jornais (e também de revistas) em sala de aula é 
recurso significativo, pois permite o desenvolvimento da opinião crítica, 
a reflexão sobre os diversos recursos expressivos, a análise das diversas 
manifestações da sociedade, a interação com os fatos que estão próximos. 
Um jornal não tem só notícias e reportagens.

Em relação ao ensino, Bagno (2001, p. 157) defende o ensino de uma 
pluralidade de variedades linguísticas, tanto na modalidade oral como 
na escrita, com uma diversificação de gêneros textuais que possibilite ao 
aluno produzir seu próprio conhecimento linguístico.

Dessa forma, segundo Bezerra (2003, p. 46), “procurando-se 
ou não eleger-se uma variedade linguística padrão do Português 
brasileiro, as opiniões convergem para o fato de que o ensino de 
Português deve privilegiar o texto, e de gêneros mais diversos possível”. 
Consequentemente, os textos da mídia, que são inúmeros, têm seu 
lugar de destaque. Cunha (2003, p. 166) afirma que os “gêneros da 
mídia têm sido objeto de inúmeras descrições nos últimos vinte anos, 
com uma grande diversidade de enfoques em função do instrumento 
teórico adotado”. A escola também passou a estudá-los com o objetivo 
de formar leitores críticos e construtores dos diversos textos que 
circulam na sociedade. Viana (2002, p. 79) destaca que “a utilização de 
jornal nas atividades curriculares da escola ainda não se constitui prática 
costumeira nem trabalho pedagógico consistente”.

Em relação ao gênero jornal, Viana (2002, p. 89) assim se posiciona: “o 
jornal apresenta a dinâmica social, expõe a vida acontecendo e como tal 
os aproxima dos assuntos do momento. Ignorar essa explosão cotidiana de 
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atualidade, especialmente na escola de 1ª grau, é optar por uma estratégia 
temerária”. Compete à escola fornecer aos alunos instrumentos para se 
tornarem leitores críticos não só de textos, mas do mundo que os cerca. 
Rodrigues (2001, p. 214) assim comenta sobre o gênero jornal:

A entrada dos diferentes gêneros jornalísticos na escola 
como objetos de ensino/aprendizagem encontra seu 
respaldo na necessidade de compreensão e domínio 
dos modos de produção e significação dos discursos da 
esfera jornalística, criando condições para que os alunos 
construam os conhecimentos linguísticos-discursivos 
requeridos para a compreensão e produção desses 
gêneros, caminho para o exercício da cidadania, que 
passa pelo posicionamento crítico diante dos discursos.

O uso do jornal na sala de aula se distancia da visão que se concebem, 
exclusivamente textos literários em aulas de Português. Assim Viana 
(2001, p. 95) destaca que

Na verdade, a relação com a literatura, acompanhada 
do necessário trabalho de análise, precisa ser 
assegurada no espaço da sala de aula. Subestimamos 
clássicos na atividade pedagógica cotidiana seria uma 
prática danosa ao processo de construção do saber 
em constituição na escola pública. Se a elite continua 
lendo os clássicos nas escolas particulares, não seria 
democrático sonegar esta prática aos representantes 
das camadas populares que frequentam as escolas 
oficiais. No entanto, não podemos ignorar o uso 
do jornal, em sala de aula, pelas possibilidades de 
trabalho que nos faculta com a linguagem, além de nos 
possibilitar reflexões sobre o padrão intermediário 
da língua e sobre os recursos linguísticos dos mais 
variados; a análise das múltiplas interpretações 
elaboradas por diferentes segmentos da sociedade; 
o estudo de um produto com uma função social 
específica que determina o seu modo de construção, 
além de tantas outras possibilidades de uso a medir 
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pelos comentários no corpo deste trabalho, bem como 
de outras mais a depender da criatividade do professor.

Paulino et al (2001, p. 47) assim corroboram: “as discussões suscitadas 
em sala de aula nas reflexões sobre matérias de jornais permitem aos 
alunos, pela leitura crítica, o desenvolvimento da consciência da cidadania”.

Conclui-se, pois, destas considerações, que o jornal vai além do auxílio 
na prática do ensino dito formal; ele é, sobretudo, importante instrumento 
de educação. O seu bom uso pedagógico inclui processar criticamente 
as informações e o entendimento dos mecanismos que lhe são próprios 
como empresa e como mosaico de “gêneros”, temas e estilo (VIANA, 2002, 
p. 96). Rodrigues (apud ROJO, 2001, p. 13) sustenta que

a instituição escolar precisa estar comprometida com 
um projeto educacional que crie as condições para a 
efetivação do letramento integral e que os gêneros 
jornalísticos constituem um dos instrumentos para o 
“exercício efetivo da cidadania” e para a participação 
plena no mundo letrado” (PCNs, 1998), principalmente, 
para as classes populares, que passam à margem dos 
discursos desta esfera comunicativa.

Mais do que um material didático-pedagógico, o jornal constitui-
se como um recurso interdisciplinar dos conteúdos, ampliando a visão 
de mundo do aluno. O professor deve utilizar o jornal impresso com 
uma importante ferramenta de ensino-aprendizagem, não de forma 
“didatizada”, servindo apenas para a exploração de conteúdos curriculares 
pré-determinados, mas como uma rica fonte de informação, servindo, 
ainda, como incentivo à leitura e à formação de leitores.

Considerações finais

A importância e o valor dos usos da linguagem dependem das 
necessidades sociais de cada momento histórico. hoje, exige-se das 
pessoas que vivem numa sociedade letrada um conhecimento muito 
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diferente e superior de algumas décadas atrás. A escola tinha como prática 
ensinar a ler e a produzir textos literários e deixava que a sociedade e a 
história individual ensinassem o uso dos outros tipos de textos.

hoje, a educação precisa criar condições para o desenvolvimento de 
capacidades de uso eficaz da linguagem que satisfaça às necessidades 
pessoais e sociais, pois é isso que responde às exigências da vida diária e 
favorece a reflexão crítica e imaginativa da realidade.

Vivemos num mundo letrado e visual, em que a palavra e a imagem 
são importantes meios de comunicação, em todos os setores da vida 
humana. Estamos expostos a variados gêneros de texto, o tempo todo. 
Portanto, o conhecimento e o domínio de texto empregados em diversas 
situações da vida são cada vez mais necessários.

A escola deve proporcionar ao aluno o contato com uma imensa gama 
de gêneros textuais oferecendo textos retirados de diferentes suportes 
e com as mais distintas finalidade, desde os textos literários aos não-
literários, textos orais, não-verbais.

é preciso que os gêneros textuais sejam compreendidos como uma 
ferramenta com a qual seja possível exercer uma ação linguística sobre a 
realidade. Não se podem desprestigiar, na escola, as inúmeras situações 
de interação comunicativa às quais correspondem os gêneros, pois isso 
pode comprometer o desenvolvimento das competências linguística e 
discursiva do usuário da língua.

Cada um desses gêneros tem uma estrutura que serve de base para o 
seu reconhecimento. Alguns deles são mais rígidos, outros, mais flexíveis. O 
que há de comum a quase todos, no entanto, é o uso da palavra, que pode ser 
reprimida nas atividades escolares. é de extrema importância sua utilização 
com contextualizada. E quando maior for o contato do aluno com os gêneros 
diversos de textos, maior será a capacidade de se refletir e identificar os 
mecanismos linguísticos que constituem o processo comunicativo.
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ESTRATÉGIAS DE PESSOALIDADE E IMPESSOALIDADE NO GÊNERO 
REDAÇÃO ESCOLAR

Vanessa Candida de Souza (UFRJ)

Introdução

O trabalho ora apresentado objetiva estudar as diferentes estratégias 
de pessoalidade e impessoalidade empregadas em redações escolares por 
alunos do terceiro ano do ensino médio.

O artigo estrutura-se em quatro partes. Na primeira delas, fazem-se 
considerações acerca do ensino de língua portuguesa e discutem-se os 
conceitos de norma e variação linguística. Já na segunda parte, mostra-se 
a relação entre sujeito e contrato comunicativo, conceito formulado por 
Charaudeau (2001) que se define como um conjunto de regras a serem 
observadas para que um ato de linguagem seja bem-sucedido, também se 
ressalta o caráter subjetivo da linguagem por meio das visões de autores 
como Kerbrat-Orecchioni (1997) e Benveniste (1989). A terceira parte 
corresponde à análise do corpus, subdividida em cinco itens. Por fim, na 
quarta parte, apresentam-se as considerações finais.

1 Ensino de língua portuguesa e normas

Antes de se discorrer acerca do assunto desta pesquisa, faz-se 
necessário abordar dois temas que se acham intimamente ligados a ele: 
o ensino de língua portuguesa e a gramática tradicional, na qual estão 
contidas regras para o uso da língua que se perpetuam. 

Faraco (2013, p. 143), afirma que no final do século xV e começo do 
xVI a situação já se mostrava propícia para que se iniciassem os estudos 
gramaticais das línguas vernáculas. Nessa época, já havia uma necessidade 
de se descrever de forma sistematizada as línguas modernas. Com a 
criação dos novos Estados Centralizados, era preciso também registrar 
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uma referência normativa com vistas a atender aos objetivos de unificação 
linguística. Tais línguas, sobretudo o português e o castelhano estavam se 
transformando em línguas imperiais, o que lhes conferia um novo estatuto 
político favorecedor de movimentos unificadores por meio dos quais se 
desenvolveram as seguintes ações: escritura das primeiras gramáticas das 
línguas modernas, apresentação de propostas para a fixação da ortografia 
e organização dos primeiros dicionários (FARACO, 2013, p. 144).

As primeiras gramáticas do português surgiram a partir de 1536. Entre 
elas, a mais famosa foi a escrita por João de Barros, publicada em 1540. 
Segundo Faraco (2013, p. 145), o referido autor definiu o termo gramática 
da seguinte forma: “é vocábulo grego: quer dizer ciência de letras. E 
segundo a definição que lhe deram os gramáticos, é um modo certo e justo 
de falar e escrever, colhido do uso e da autoridade dos barões doutos”.

Os primeiros gramáticos tinham como objetivo contribuir para fixar 
um padrão de língua para os novos Estados Centralizados. Inicialmente, 
esse processo se deu em Portugal e Espanha, depois, na França. Sempre 
privilegiava dois aspectos: o prestigio social da variedade falada em 
situações monitoradas pela aristocracia no centro político do país, ou 
seja, a chamada norma culta/comum/standard e a adoção de uma escrita 
vernácula latinizada.

Diante do exposto, é possível notar que a criação das gramáticas 
tradicionais, desde o início, já se identifica com valores conservadores, 
visto que a chamada norma-padrão tomou como referências a fala 
monitorada da aristocracia e a escrita que remete a um passado distante.

Deve-se ter em mente que o conceito de norma é bastante complexo, 
pois, a depender de determinada teoria linguística ou até mesmo do autor, 
assume significados distintos. Na realidade, existem diferentes normas, 
expressões das diversas variedades linguísticas. Para Bagno (2013), o que 
se denomina norma-padrão nem chega a ser uma variedade linguística. 
Observe-se o que diz o autor a esse respeito:
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A norma-padrão é o parâmetro contra o qual (e a 
preposição contra não é fortuita aqui) são medidos 
todos os demais usos falados e escritos da língua: é o 
leito de Procusto sobre o qual são assentadas todas as 
manifestações autênticas de uso da língua para que seus 
“erros”, “vícios”, “defeitos” sejam exibidos e amputados. 
Pairando acima da variação, da estratificação social, a 
norma-padrão almeja a uniformidade, a homogeneidade 
e, se possível, a imutabilidade. (BAGNO, 2013, p. 63).

Dessa afirmação, pode-se inferir que a norma-padrão corresponde 
a uma concepção idealizada da língua, muito distante da linguagem 
efetivamente empregada pelos falantes. Aliás, essa norma não 
reconhece as variedades, a não ser como erro, desvio. Muitas vezes, ela 
é utilizada, erroneamente, como sinônimo de norma culta. A norma-
padrão também não considera que tanto a fala quanto a escrita não 
são homogêneas. 

Segundo Duarte (2003), as diferenças entre a fala e a escrita no Brasil 
permitem concluir que há duas gramáticas: a da fala e da escrita. A primeira 
relaciona-se ao processo de aquisição e apresenta formas conservadoras 
e inovadoras. Já a segunda mescla traços da gramática lusitana do final 
do século xIx, traços do português brasileiro implementados aos poucos 
na escrita e estruturas formadas a partir da contradição existente entre a 
gramática da fala e um modelo anacrônico de escrita. 

Tendo em vista essas considerações, a autora estabelece um panorama 
do comportamento de alguns fenômenos como as realizações dos clíticos 
dativo, acusativo e indefinido, tanto no português europeu (PE) quanto no 
português brasileiro (PB). 

 Duarte (2013) reconhece que, no PE, o clítico dativo “lhe” é a forma 
preferida. O SP anafórico e o dativo nulo aparecem de forma tímida na 
amostra analisada. No PB, ocorre justamente o contrário. há preferência 
pelo SP anafórico, em maior escala, e pelo dativo nulo.
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Quanto à função acusativa, no PE, distinguem-se três estratégias para 
representá-la: o clítico acusativo, SN anafórico e o acusativo nulo. Não se 
verifica o uso do pronome nominativo nessa função. Já no PB, o emprego 
do objeto nulo é a estratégia mais utilizada, o clítico acusativo encontra-se 
quase extinto e a utilização de pronomes ele/ela em função acusativa não 
se mostra tão frequente, o que, de acordo com Duarte (2013), serve para 
refutar a ideia que alguns gramáticos têm de que, no Brasil, tais pronomes 
assumem, demasiadamente, essa função.

No que se refere à indeterminação do sujeito, Duarte (2013) apresenta 
os seguintes resultados para o PE: clítico acusativo “se” como variante 
preferida e uso de formas pronominais nominativas (com pronome 
geralmente apagado) como estratégia secundária. No PB, tem-se esta 
situação: preferência pela forma “você” e uso pouco frequente de primeira 
pessoa do plural, que geralmente é substituída por “a gente”, e de clítico 
indefinido. Como estratégia inovadora, a autora cita o emprego do verbo 
na terceira pessoa do singular, sem nenhuma marca de indeterminação. 

Examinando-se o corpus da presente pesquisa verificou-se que se por 
um lado optou-se por utilizar estratégias de indeterminação do sujeito 
como forma de manter o tom impessoal, por outro preferiu-se empregar 
a primeira pessoa do singular (eu). Esse fato chamou a atenção, porque a 
tradição condena tal comportamento linguístico em textos pertencentes a 
esse gênero. Os questionamentos que se fazem são os seguintes: por que, 
apesar das recomendações, insiste-se em usar essa forma nas redações? 
Qual seria a motivação?

Para ajudar a responder a essas indagações busca-se o auxílio da 
Análise Semiolinguística do Discurso, de Patrick Charaudeau (2001), 
sobretudo no que se refere à noção de contrato comunicativo; e de 
teóricos como Benveniste (1989) e Kerbrat-Orecchioni (1997), que tratam 
da subjetividade na linguagem.
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2 Contrato comunicativo e subjetividade

Charaudeau (2001, p. 28-29) diz que o ato de linguagem pode ser 
considerado uma interação composta por intencionalidades e regulada 
pelo princípio do jogo, ou seja, “joga-se um lance na expectativa de 
ganhar”. Ganhar, nesse sentido, corresponde ao fato de o sujeito falante 
atingir seus objetivos comunicativos. Para que isso aconteça, ele lança mão 
de algumas operações estratégicas que deixam marcas em seu enunciado. 
Essas marcas são expressas pelas categorias da língua e pelos modos de 
organização do discurso. 

Todo ato de linguagem realiza-se em dois espaços de significância, um 
externo e outro interno. Em ambos os espaços há um EU e um TU. No 
espaço interno existe um EU enunciador (EUe) e um Tu destinatário (TUd). 
Pode-se dizer que esse espaço corresponde a um mundo ideal no qual o 
discurso do enunciador é proferido para um destinatário também ideal, 
ou seja, um destinatário que aceita o que está sendo dito. Trata-se de uma 
“encenação” (ChARAUDEAU, 2001, p. 28). Já o espaço externo pertence 
ao chamado mundo real. Nesse espaço, verifica-se um EU comunicante 
(EUc) que se dirige a um TU interpretante (TUi), que pode aceitar ou não 
o discurso daquele. 

é importante dizer ainda que o ato de linguagem não ocorre de forma 
desregrada, já que ele sempre é presidido por um contrato. 

O contrato comunicativo corresponde a uma série de regras a serem 
observadas em uma determinada situação para que um ato de linguagem 
se concretize. Esse contrato pressupõe a existência de um sujeito 
comunicante e de um sujeito interpretante, que devem se reconhecer 
como parceiros de comunicação (princípio de alteridade) e partilhar de 
um saber em comum (princípio da pertinência). Cada um dos sujeitos 
envolvidos no ato de linguagem procura influenciar o comportamento do 
outro para atingir seu objetivo, seja ele persuadir, seduzir, manipular etc. 
(princípio de influência). A não aceitação de influência por parte de um dos 
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parceiros pode gerar ruptura de fala ou até mesmo confronto físico. Para 
que isso não ocorra, os parceiros usam estratégias que visam a estabelecer 
uma intercompreensão mínima (princípio de regulação).

Apesar de o ato de linguagem estar sempre ligado às restrições do 
contrato, o sujeito tem uma certa liberdade (margem de manobra) para 
levar a cabo seu projeto de fala pessoal. Acredita-se que essa margem de 
manobra permite com que a primeira pessoa do singular possa figurar nas 
redações e que o índice de indeterminação “se” seja deixado de lado. Isso 
corresponde, simplesmente, à expressão da subjetividade.

Para Benveniste (1989, p. 286), na enunciação é que se fundamenta 
a subjetividade, entendida como “a capacidade do locutor para se propor 
como sujeito”. Trata-se, portanto, de um processo de apropriação da 
língua por parte do enunciador.

Corroborando tal perspectiva, Kerbrat-Orecchioni (1997) afirma que 
a subjetividade é onipresente. Todas as escolhas linguísticas efetuadas em 
um discurso colocam em destaque a figura do enunciador, em maior ou 
menor grau.

Feita a exposição teórica, procede-se à análise do corpus, na qual 
serão observadas as estratégias de posicionamento do sujeito em relação 
ao seu discurso.

3 Análise do corpus

Geralmente, para a confecção de textos pertencentes ao gênero 
redação escolar fixam-se algumas regras que configuram o chamado 
“escrever bem”. Segundo uma delas, convencionou-se que a forma padrão 
a ser utilizada é a indeterminação do sujeito por meio da partícula se, como 
forma de demonstrar imparcialidade em relação ao conteúdo do texto. 
Como uma maneira de se manter essa formalidade, também se admite 
o uso da primeira pessoa do plural. Já o emprego de primeira pessoa do 
singular, dentro de uma visão tradicional, costuma ser rejeitado. 
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O corpus foi formado a partir de fragmentos extraídos de oitenta 
redações de alunos do terceiro ano do ensino médio de duas escolas da 
rede estadual do Rio de Janeiro: Colégio Estadual Professora Sonia Regina 
Scudese Dessimoni Pinto e Colégio Estadual Rubens Farrulla.

As redações apresentavam os seguintes temas: Deve-se reduzir a 
maioridade penal no Brasil, Fazer justiça com as próprias mãos: o que você 
acha desse tipo de atitude? e Voto aos 16 anos: direito e responsabilidade. 
Durante a leitura, observou-se que havia enunciados que traziam 
marcas de pessoalidade, referentes à primeira pessoa do singular (Eu), 
e marcas de impessoalidade, ligadas às formas nós, a gente, você e ao 
índice de indeterminação se. Optou-se por analisar-se cada uma dessas 
marcas separadamente. Assim, criaram-se cinco grupos que nomeiam, 
respectivamente, as seções seguintes: grupo se, grupo nós, grupo a gente, 
grupo você e grupo eu. Vale ressaltar que cada exemplo será identificado 
pelo nome da escola a qual pertence o informante. Sendo assim, tais 
escolas serão denominadas, doravante, Scudese e Farrulla.

3.1 Grupo se

De acordo com a tradição gramatical, uma das maneiras de se 
indeterminar o sujeito é colocar os verbos transitivos indiretos, intransitivos 
e de ligação na terceira pessoa do singular, acompanhados da partícula se, 
denominada índice de indeterminação do sujeito.

Embora essa seja a variante prescrita para ser utilizada nas 
redações escolares, no corpus, encontraram-se poucas ocorrências. 
Vejam-se algumas:

(1) Acredita-se que quanto mais pessoas para votar é 
melhor, pois ajuda a escolher o candidato que faz mais 
coisas. (Scudese)

(2) Com base no que fora exposto, inferi-se que a 
sociedade em que vivemos precisa ser mudada. (Farrulla)
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(3) Fazer justiça com as próprias mãos é contra a lei, 
mas correr atrás dos seus direitos é o que se deve fazer. 
(Farrulla)

(4) Quando um crime é cometido por um menor de idade, 
cria-se uma polêmica envolvendo a maioridade penal.

(5) Percebe-se que o índice de violência no país vem 
aumentando. Por razão da demora da justiça resolver 
esses casos, denominou-se o que chamamos de 
“justiceiros”.

Em (1), a indeterminação se dá por meio de acredita-se. Tal 
estrutura obedece à norma culta padrão, uma vez que é formada por 
verbo transitivo indireto acompanhado do índice de indeterminação do 
sujeito. Já em (2), (3), (4) e (5), tem-se o que, usualmente, denomina-se 
voz passiva sintética, expressa por inferi-se (sic), se deve fazer, cria-se e 
percebe-se, denominou-se.

 Alguns autores consideram ambas as estruturas apresentadas como 
indeterminadoras de sujeito. Ao cotejá-las, Sherre (2005, p. 82) assim se 
expressa com respeito à chamada passiva sintética:

O não-entendimento da argumentação apresentada 
pelas gramáticas normativas para dar conta da estrutura 
denominada passiva sintética não passa apenas pela 
inexistência de intuição a respeito da estrutura assim 
classificada, mas passa, também, pela inconsistência 
entre a argumentação desenvolvida e a concepção de 
predicação verbal das próprias gramáticas normativas.

Segundo a autora, essa classificação é artificial, visto que, quando 
se esperam passivas plurais como Doam-se lindos filhotes de poodle e 
Alugam-se casas, produzem-se enunciados como Doa-se lindos filhotes de 
poodle e Aluga-se casas, nas quais não há concordância entre os sujeitos 
poodle e casas e os seus respectivos verbos. Isso demonstra que o falante 
não reconhece o sujeito dessas orações.
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Quanto ao fato de haver poucas ocorrências do clítico “se” no corpus, 
pode-se considerar uma tendência do português do Brasil (PB) em rejeitar 
esse elemento, como ressalta Duarte (2013, p. 22): 

Enquanto o clítico “se” se revela como a variante 
preferida no PE para expressar o sujeito de referência 
indeterminada (ou arbitrária), com (38%) de ocorrências, 
esta é uma das menos frequentes no PB, com apenas 
(8%), que se concentram na fala de indivíduos mais 
velhos. Na amostra NURC-anos 90, analisada em Duarte 
(1995); 2000, não há uma só ocorrência de “se” indefinido 
na fala do grupo mais jovem: graduados com idade entre 
25 e 35 anos.

Por meio dessa afirmativa, nota-se que o fator idade influencia no 
uso do se. Entre o grupo mais jovem, a tendência a rejeitá-lo parece 
ser maior. Como os indivíduos responsáveis pelas redações têm idade 
entre 17-18 anos, é de se esperar que essa variante seja menos utilizada. 
Em termos discursivos, o uso dessa variante revelaria, por parte do 
enunciador, um menor grau de comprometimento em relação ao 
conteúdo de seu enunciado.

3.2 Grupo nós 

Ao contrário do que ocorre com a utilização do se, o uso da primeira 
pessoa do plural, com pronome nulo, na maioria das vezes, revela-se 
bastante significativo. Observem-se os enunciados a seguir:

(6) Pra termos um mundo melhor o governo deve investir 
mais nos jovens sim e mudar as leis. (Scudese)

(7) Nos encontramos numa época onde o jovem é comodo 
com tudo, tem tudo há um ‘click’ de distância. (Scudese)

(8) Temos que pensar e pesquisar bem antes de votar, não 
podemos sair por aí votando em qualquer um, pois depois 
tenho a certeza que todos nós iremos se arrepender por 
votar na pessoa errada. (Scudese)
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(9) Precisamos estudar cada candidato porque o escolhido 
ficará de frente a uns anos e não podemos por tudo a 
perder. (Scudese)

(10) ...é muito importante escolhermos um presidente 
de caráter que proteja o nosso país com unhas e garras, 
não queremos um corrupto, ladrão que só come nosso 
dinheiro. (Scudese)

(11) Quando vamos votar em alguém votamos no político 
que para nós é mais convincente. (Scudese)

(12) Porém, quando nos deparamos com uma matéria 
dessa na mídia, normalmente só conhecemos a história 
da vítima. (Scudese)

(12) Observamos que no Brasil e no mundo existem 
pessoas sendo espancadas, mortas, amordaçadas, etc, 
por algo que nem cometeu. (Farrula)

(13) Porém, esquecemos-se que no nosso país temos 

nossa justiça. (Farrula)

Em Duarte (2007, p. 106), já se destaca a alta produtividade do nós 
como estratégia de indeterminação, embora tal estratégia ainda inclua o 
sujeito enunciador. A recuperação desse pronome na escrita representa 
um traço de conservadorismo, uma vez que se encontra quase extinto 
na fala.

No exemplo (13), aparece uma construção que mescla primeira pessoa 
do plural com pronome reflexivo se de terceira pessoa, o que corresponde 
a um caso de hipercorreção.

3.3 Grupo a gente

De acordo com Omena (1996 apud FREIRE, 2005, p. 11), a expressão 
a gente proveniente do substantivo latino gens, gentis, inicialmente, era 
utilizada para designar, de forma coletiva um grupo de seres humanos com 
características comuns. Com o passar do tempo, devido à tendência dos 



sumário

353Materiais didáticos, gêneros textuais e experiências didáticas no ensino de língua portuguesa  |

falantes em concentrar seu discurso na primeira pessoa, o a gente assumiu 
essa posição.

O a gente concorre com o pronome nós. Algumas vezes, inclusive, 
têm-se construções em que se utiliza a expressão a gente como pronome 
pessoal e acrescenta-se ao verbo uma desinência referente ao nós, como 
ocorre no exemplo (14):

(14) Porque agente temos que sempre buscar nosso 
direito. (Farrulla)

Nas redações analisadas, o a gente (que aparece grafado como 
agente) surge como uma estratégia de indeterminação do sujeito. Vejam-
se estes fragmentos:

(15) Hoje em dia agente só ver isso, presidente corrupto, 
senador ladrão, governador ladrão. (Scudese)

(16) A violência está em todo lugar, agente vê sempre na 

televisão sobre violência. (Farrulla) 

Essas ocorrências contrariam recomendações para que se evite essa 
forma em textos escritos argumentativos formais, pois é uma expressão 
relacionada à fala, assim como o você, a ser analisado no próximo item.

3.4 Grupo você

Com respeito ao pronome você, Duarte (2013, p. 23) afirma que é a 
forma preferida no PB para expressar a indeterminação do agente. Na 
amostra analisada pela autora, aparece com 44% de ocorrência, em dados 
de fala. 

Pela análise aqui feita, verificou-se que essa estratégia também é 
utilizada na escrita, como se atesta nos enunciados abaixo:

(17) Por mais que você teje com raiva principalmente se 
foi com alguém da sua família, não deveriam fazer justiça 
com as próprias mãos. (Farrulla)
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(18) ...pois ao fazer isso [justiça com as próprias mãos] 
você deixa de ser um cidadão para se tornar mais um 
criminoso. (Farrulla)

(19) Entretanto, “esses justiceiros” colocam-se no mesmo 
nível que os criminosos. Como por exemplo, um bandido 
rouba sua casa, sua loja e você o apanha e o agride, você 
pode até ser julgado por isso. (Farrulla)

(20) Não é certo fazer justiça com as próprias mãos 
porque você sofre muito. (Farrulla)

Em Duarte (2007, p. 117), já se destaca a implementação do você na 
escrita, porém diz-se que ele costuma aparecer em textos como crônicas, 
que são de natureza mais leve. Apesar disso, viu-se que figura nas redações, 
produções nas quais se espera mais formalidade. 

3.5 Grupo eu

As estratégias estudadas até agora, mesmo, algumas vezes, não 
estando em consonância com a visão tradicional, são tentativas de se 
manter a impessoalidade. A utilização da primeira pessoa do singular 
surge como uma oposição a esse comportamento linguístico. 

A marca de primeira pessoa, além de ser expressa pelo pronome eu, 
também se manifesta com sujeito nulo e por meio de pronomes possessivos. 

Nos exemplos de (21) a (28), a posição de sujeito é ocupada pelo 
pronome eu. Observou-se que há uma preferência pelo preenchimento, o 
que confirma uma tendência do PB.

(21) Eu concordo com a redução da maior idade penal no 
Brasil penal no Brasil, mas que com isso venha soluções, 
como a educação para esses jovens que foram presos. 
(Scudese)

(22) Eu concordo dos jovens votarem pois só assim 
podemos escolher um representante por nós que vá atrás 
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dos nossos direitos. (Scudese)

(23) Quem sou eu para julgar alguém? (Farrulla)

(24) Eu não sei dizer se é certo ou não fazer justiça com 
as próprias mãos. Mas o que penso sobre é irrelevante. 
(Farrulla)

(25) Enquanto à justiça com as próprias mãos eu vejo que 
é desnecessária. (Farrula)

(26) Eu moro numa vizinhança que sempre vi alguns 
moleques serem detidos pela polícia e 2 meses depois já 
estarem soltos. (Scudese)

(27) Eu sou a favor da diminuição da maioridade do Brasil 
para que esses vagabundos sejam presos. (Scudese)

(28) Eu fico a favor da redução [da maioridade penal], 
pois se a pessoa tem a astúcia para errar, tem que ter 

também para ser punido. (Scudese)

Em contrapartida, as ocorrências com sujeito nulo foram poucas, 
conforme se vê nos exemplos a seguir:

(29) Ainda acredito na justiça e na força que ela tem 
positivamente na nossa segurança e no nosso bem-estar. 
(Farrulla)

(30) Acho bem interessante essa idéia de jovens também 
ter direito de votar. (Scudese)

(31) Vejo crimes sendo cometidos todo o tempo. (Farrulla)

(32) Sei que a lei é falha e que a maioria das vezes não é 

aplicada a quem realmente errou. (Farrulla)

Por fim, nos exemplos de (33) a (36), a referência à primeira pessoa do 
singular faz-se por meio dos pronomes possessivos minha e meu. Ressalta-
se que, em (36), tem-se também o pronome eu expresso:

(33) No meu modo de ver, a redução da maioridade penal 
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deveria mudar. (Scudese)

(34) Na minha forma de ver a lei penal da maioridade 
penal tem que ser reconstituída. (Scudese)

(35) A violência no meu ponto de vista só serve para 
coisas ruins. (Farrulla)

(36) ...e eu também odeio violência, na minha opinião os 
políticos deveriam achar um meio de acabar com o crime. 

(Farrulla)

Considerações finais

Esta pesquisa demonstrou que existem diferentes maneiras de se 
representar o sujeito no discurso: por primeira pessoa do singular (eu), 
pela primeira do plural (nós), com a forma a gente, por meio do pronome 
você, pela indeterminação com se. O falante serve-se de cada uma delas 
de acordo com suas necessidades comunicativas.

Determinar qual é a melhor forma para se expressar nos textos das 
redações escolares, cuja produção constitui um importante evento de 
letramento, talvez seja um equívoco, na medida em que se exerceria um 
poder coercitivo que iria de encontro ao desenvolvimento da habilidade 
da escrita, tão necessário para a proficiência na própria língua materna. 
Deve-se ter cuidado para que um gênero como a redação não se torne um 
simples conjunto de “nãos”.

O ensino precisa levar em conta que há uma gramática da escrita 
e uma da fala e que, muitas vezes, elementos de uma interpenetram a 
outra. Viu-se que o uso de eu, por exemplo, tão associado à oralidade, 
mostrou-se muito produtivo nos textos analisados. Já o pronome nós, 
considerado uma forma conservadora, quase ausente da fala, é retomado 
na escrita como estratégia de indeterminação. As formas a gente e você, 
também relacionadas à gramática da fala, começam a ser implementadas 
na escrita. Isso demonstra a dinamicidade do sistema linguístico, que se 
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sobrepõe às normas.

Como alerta Duarte (2013, p. 28), ao invés de se dizer ao aluno o 
que se pode ou não escrever, seria importante descrever as diferentes 
possibilidades que se apresentam na gramática da escrita, considerada 
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híbrida pela autora.
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