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PREFÁCIO 
Aurea Zavam

Valdinar Custódio Filho

Em 2013, iniciaram, em mais de quarenta instituições de En-
sino Superior brasileiras, as primeiras aulas do Mestrado Pro-
fissional em Letras (Profletras). Iniciativa do governo federal da 
época, o Profletras, a exemplo de outros cursos de mestrado pro-
fissional em rede voltados para as licenciaturas, tem como alunos 
apenas professores efetivos da rede pública, que devem realizar 
suas pesquisas a partir de práticas em sala de aula. Os objetivos 
são suficientemente claros: 1) profissionais da educação básica 
da rede pública de ensino devem ser bem formados, o que implica 
proporcionar qualidade científica ao conhecimento prático; e 2) a 
academia deve ter um papel mais ativo no retorno social de suas 
pesquisas sobre educação, ensino, aprendizagem, didática... 

Desde então, os oito últimos anos (os primeiros, de vacas 
gordas; os últimos, de vacas magérrimas) presenciaram o 
crescimento do programa, revelando vários aspectos interes-
santes. Um deles é a consideração de que a produção científica 
sobre ensino e aprendizagem de língua portuguesa e literatu-
ra somente agora está, de fato, apresentando um quadro fiel do 
que ocorre nas escolas públicas brasileiras. Embora tenhamos 
uma tradição de pelo menos quarenta anos de reflexão acadê-
mica consistente sobre ensino de língua e literatura, em mui-
tas delas há um certo comportamento “dedutivo” – parte-se de 
uma premissa (muitas delas extremamente relevantes) sobre 
como o ensino deve se organizar e são propostas, em diversos 
âmbitos, muitas sugestões. Ainda que esse movimento seja ex-
tremamente frutífero, o conhecimento empírico robusto sobre 
a sala de aula estava em falta. O Profletras vem preenchendo 
(acreditamos que com mestria) essa lacuna. 
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Outro aspecto decorrente do desenvolvimento do progra-
ma diz respeito ao papel singular dos agentes de pesquisa – 
orientadores e orientandos. Os professores orientadores, com 
o advento do Profletras, viram-se às voltas com reflexões epis-
temológicas e metodológicas desafiadoras. O delineamento de 
uma pesquisa de campo nos moldes do Profletras exige a cons-
trução de um aparato operacional diferente do normalmente 
usado nas pesquisas (quantitativas ou qualitativas) dos cur-
sos de pós-graduação acadêmicos. Foi preciso se apropriar do 
arcabouço da pesquisa-ação, mas, além disso, foi necessário 
estabelecer as especificidades da pesquisa-ação com foco na 
sala de aula e, ainda mais especificamente, com foco nas aulas 
de língua portuguesa e literatura, as quais têm um direciona-
mento bastante particular na organização curricular escolar, 
em virtude do caráter instrumental e seminal de nossa área de 
conhecimento. Orientar pesquisas no Profletras é uma tarefa 
empolgante, exatamente porque possibilita a emergência de 
um novo fazer investigativo. 

Contudo, o aspecto mais relevante do cenário que o Pro-
fletras está permitindo revelar reside na pouco divulgada e 
valorizada qualidade do corpo docente da educação pública 
brasileira. Embora haja, claro, muito a ser feito em relação à 
qualificação de professores e ainda que seja absolutamente ne-
cessário que a formação universitária se adapte para dar ainda 
mais subsídios a essa qualificação, o fato é que os professo-
res mestrandos que chegam ao Profletras trazem consigo um 
compromisso genuíno, verdadeiramente cidadão, com a qua-
lidade da escola pública. Trazem, também, um nível tal de ex-
periência que possibilita às reflexões empreendidas no curso 
um salto de qualidade em relação ao que se diz sobre ensino e 
aprendizagem. É o fazer desses professores-alunos, aprimora-
do durante o curso, que torna viável acreditar que a conexão 
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entre conhecimento acadêmico e prática docente eficaz está 
atingindo um novo patamar. 

Esta obra – que reúne 15 trabalhos produzidos nas unidades 
do Profletras da Universidade Federal do Ceará (UFC), Universi-
dade Estadual do Ceará (Uece) e Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte (UERN) – configura um bom exemplar desse pa-
tamar que se está atingindo. Os capítulos se unem, de um lado, 
pela assunção de que o aprendizado em língua portuguesa resul-
ta de um trabalho do aprendiz alicerçado por uma concepção de 
linguagem como ação voltada para o outro; e, de outro lado, pela 
descrição e análise de práticas pedagógicas calcadas nessa assun-
ção. O trabalho pedagógico revelado nos textos contempla recor-
tes diversos, amparados pela teorização linguística mais atuali-
zada. Sem querer limitar as possibilidades de categorização dos 
textos, mas com o intuito de sugerir uma primeira chave de orga-
nização, consideramos que, na obra, há sete grandes temas: letra-
mento crítico, análise de gêneros, sequência textual, oralidade, 
gêneros digitais, estratégias de textualização, análise gramatical. 

No âmbito do letramento crítico, situam-se os capítulos “Le-
tramento em perspectiva: o lugar da mulher nos contos de fa-
das”, de Lorena Lopes Chaves e Pollyanne Bicalho Ribeiro, e 
“A biografia como deflagradora de mulheres significativas na 
vida de alunos do 9o ano do Ensino Fundamental: uma prática 
de letramento”, de Juliana Freitas Aguiar e Pollyanne Bicalho 
Ribeiro. Ambos os trabalhos partem da premissa de que só faz 
sentido se estudar e analisar a linguagem se esta for percebi-
da dentro de um contexto sócio-histórico que a determina e 
por ela é determinado. Esse contexto sócio-histórico deve ser 
discutido, a fim de que se perceba a construção de discursos, 
como os que tratam do lugar social da mulher; é esse lugar 
que é tematizado nas práticas didáticas, seja por meio dos con-
tos de fadas (tema do primeiro capítulo mencionado), seja por 
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meio da biografia de mulheres significativas (tema do segundo 
capítulo mencionado). 

Os capítulos mais ligados à análise de gêneros, inspirados 
na concepção bakhtiniana, investem em atividades de compre-
ensão e produção textual mediadas pelos gêneros como forma 
de desenvolver a competência discursiva dos alunos em várias 
frentes. A análise dos aspectos constitutivos e do funcionamen-
to das histórias em quadrinhos propiciam a discussão sobre a 
figura do herói, como se vê em “As HQ e o ensino de Língua 
Portuguesa: o ser herói no contexto de vida dos alunos”, de Ive 
Marian de Carvalho e Pollyanne Bicalho Ribeiro. A entrevista 
oral é tratada como elemento propulsor para a aprendizagem 
da língua materna em seu uso cotidiano, conforme propõe o 
trabalho “Gênero discursivo entrevista: ídolo ficcional versus 
ídolo real”, de Cristiane Ferreira de Souza e Pollyanne Bicalho 
Ribeiro. E os recursos linguísticos e imagéticos das charges, 
trabalhados em atividades de compreensão leitora voltadas 
para o desenvolvimento da criticidade, são o foco do capítulo 
“Gênero textual charge: um desafio didático”, de Rosemeire 
Silva, Késia Lima e Patrícia Escóssia. 

Os capítulos sobre sequência textual focalizam, especifica-
mente, a injunção. Embora haja, entre autores, divergências 
sobre o estatuto da injunção como sequência textual, não se 
trata, nesses capítulos, de problematizar essa questão. Inde-
pendentemente de se considerar a sequência injuntiva (como 
faz Travaglia) ou o discurso procedural (como faz Adam), são 
destacados os textos produzidos pelos alunos. Em “A mani-
festação da invocação em texto de propaganda produzido por 
alunos do 9o ano do Ensino Fundamental”, de Meyssa Maria 
Bezerra Cavalcante dos Santos, Maria Elias Soares e Maria 
Margarete Fernandes de Sousa, aborda-se a manifestação da 
invocação em texto de propaganda e conclui-se que o uso efe-
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tivo da língua oportuniza uma aprendizagem mais eficaz. Em 
“Mecanismos de textualização em textos injuntivos produzidos 
por alunos da Educação de Jovens e Adultos”, de Ana Michele 
da Silva Cavalcanti de Menezes e Abniza Pontes de Barros Leal, 
é proposta uma reflexão sobre a importância fundamental de 
se considerar os anseios dos sujeitos aprendizes em relação à 
leitura e à escrita; as necessidades dos alunos da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) é o elemento determinante para a esco-
lha do trabalho com receitas e manuais de instrução. 

O capítulo “A ampliação da competência comunicativa oral 
em sala de aula”, de Waldiana Feitosa de Lima Silva e Aurea Za-
vam, investe na valorização do ensino da modalidade oral para 
o desenvolvimento de competências linguísticas e discursivas. 
Propõe desmistificar a exaltação particular à escrita, a partir 
de uma prática que envolva escuta, escrita e leitura mediadas 
pela oralidade, como práticas discursivas reais para o conhe-
cimento da língua materna. Esta aprendizagem possibilita o 
empoderamento do aluno em suas necessidades sociointera-
tivas, pois, a partir dos eventos comunicativos vivenciados no 
dia a dia da escola, é possível ampliar as estratégias discursi-
vas para a consecução eficaz do projeto de dizer. 

Focalizando um gênero do universo digital, Jamille Adaça 
Gonçalves Martins Almeida, Renata Uchoa Bezerra e Roberta 
Francisca Araújo da Silva, no capítulo “Pode podcast na esco-
la?”, propõem, ancoradas em documentos oficiais como os Pa-
râmetros Curriculares Nacionais (PCN) e a Base Nacional Co-
mum Curricular (BNCC), uma oficina com atividades voltadas 
para a apropriação desse gênero como forma de investir no 
letramento digital e de alcançar uma participação mais efetiva 
e produtiva dos alunos. 

Os capítulos que, sob um ou outro enfoque, trazem à cena 
estratégias de textualização voltam as lentes investigativas 
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para o desenvolvimento de habilidades que respondem pela or-
ganização do texto, seja recorrendo a estratégias de argumen-
tação, seja recorrendo a fatores de textualidade. Em “O uso 
de estratégias argumentativas para aprimoramento da escrita 
de artigo de opinião”, Evanilce Chagas Lopes Samico e Aurea 
Zavam, tomando o gênero como prática de agir na/sobre a so-
ciedade, propõem atividades que incentivam o posicionamento 
dos alunos frente à temática da violência doméstica por meio 
do uso de mecanismos da argumentação que garantam êxito 
de um projeto de dizer próprio manifestado no gênero artigo 
de opinião. Em “Produção de textos dissertativo-argumenta-
tivos: uma proposta de atividades com ênfase no Enem”, de 
Francisco Tarcísio Rocha e Abniza Pontes de Barros Leal, de-
monstram-se os resultados positivos de uma intervenção vol-
tada para a elaboração da tese e dos argumentos iniciais em 
textos que atendam ao formato da redação do Enem, contem-
plando a estruturação do parágrafo e as relações coesivas es-
tabelecidas entre esses segmentos do texto. Já no capítulo “A 
repetição em notícias escritas por alunos: algumas reflexões”, 
Darlene Paiva Lima e Jammara Oliveira Vasconcelos de Sá, a 
partir da identificação de dificuldades no uso de mecanismos 
referenciais como estratégia de progressão textual refletidas 
na repetição de termos, apresentam uma proposta que visa le-
var o aluno a intervir em seu próprio texto de modo a alcançar 
êxito no estabelecimento da coesão recorrendo a outras estra-
tégias de referenciação. Por sua vez, Alcilene Aguiar Pimen-
ta e Abniza Pontes de Barros Leal, em “O uso de operadores 
argumentativos para efeito de continuidade e progressão em 
gêneros argumentativos”, buscando relacionar a articulação 
argumentativa do texto, organizada a partir do uso de opera-
dores argumentativos, aos efeitos de continuidade e de pro-
gressão textual na escrita de cartas de solicitação, propõem 
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uma sequência de atividades que enfatiza a construção do ar-
gumento e a articulação argumentativa. 

Na esteira dos trabalhos dedicados à análise gramatical, em 
“O tratamento didático dos mecanismos enunciativos na aula 
de língua portuguesa”, Aline Matos de Amorim e Francisca Re-
beca de Lima Xavier partem de dois estudos distintos: um volta-
do para o uso de mecanismos enunciativos em textos literários; 
e outro, para o uso de modalizações adverbiais em produções 
textuais. Ainda que um tenha sido realizado em aulas que fo-
calizavam a leitura, e outro, a escrita, os objetivos visavam a 
um resultado comum: o desenvolvimento das capacidades de 
linguagem, que foi alcançado pelo reconhecimento das vozes 
e das modalizações na compreensão leitora e pela ampliação 
do repertório lexical e maior consciência linguística e discur-
siva na produção de textos, respectivamente. Em “O fenômeno 
junção: uma proposta de atividades produtivas para o ensino 
das orações”, Aline Matos de Amorim e Maria Katiane Liberato 
Furtado, ancoradas na defesa de um estudo da gramática não 
mais meramente classificatório e isolado, mas comunicativo, 
perceptivo e crítico, propõem atividades voltadas para o reco-
nhecimento do fenômeno junção bem como para o uso adequa-
do de juntores na construção de textos escritos coerentes. 

Os trabalhos apresentados, se, por um lado, revelam um 
professor que investe em sua formação, em sua forma de ver 
e pensar o ensino da língua, por outro, evidenciam um aluno 
que se pretende como protagonista das ações mediadas pela 
linguagem, como leitor, produtor e crítico dos (seus) textos. É, 
portanto, para esse professor, comprometido com a construção 
dos saberes, com a autonomia dos alunos, e para esse apren-
diz, envolvido com a capacidade de usar a língua nas mais 
diversas situações comunicativas, com o seu lugar no proces-
so de transformação da sociedade, que essa obra foi gestada. 
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Acreditamos, todos nós que dela participamos, que um dos ca-
minhos para refletir sobre a forma como o ensino de língua 
portuguesa pode ser levado para dentro da sala de aula e como 
os conteúdos podem ser trabalhados de forma a desenvolver 
criticidade e autonomia nos alunos é estar constantemente 
revendo nossas crenças, atualizando nossos conhecimentos, 
propondo novos (outros) caminhos. 

Como ressaltamos no início, a aproximação que vem se es-
tabelecendo entre conhecimento acadêmico e prática docente 
por meio das (inter)ações desenvolvidas no âmbito do Profle-
tras cada vez mais se solidifica e gera frutos que reverberam 
no chão da sala de aula. A contribuição que os professores da 
educação básica vêm dando à geração desses frutos é inegavel-
mente significativa e fecunda. Ganhamos nós, professores, ga-
nham os alunos e ganha a sociedade, pois estar inserido nessa 
sociedade que busca novos caminhos para o ensino representa 
participar, como agente ou beneficiário, de um movimento em 
que a escola possa continuar sendo, como dizia Darcy Ribeiro, 
a maior invenção do mundo. 



PARTE 1
Práticas de Escrita
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Introdução

Analisar o gênero do discurso como fenômeno histórico, 
observando os aspectos constitutivos e o seu funcionamento 
nas práticas sociais, coaduna com a tese, defendida pelo Cír-
culo de Bakhtin, de que a palavra é viva, crivada de elemen-
tos ideológicos, dialogicamente constituída e constituidora 
de sujeitos sociais. Os gêneros, portanto, “são as formas do 
enunciado, e não da língua, que desempenham o papel essen-
cial na tomada da consciência e na compreensão da realida-
de” (MEDVIÉDEV, 2012, p. 198), a realidade do gênero e a 
realidade da vida, de acordo com essa premissa, estão orga-
nicamente imbricadas. 

Segundo Bakhtin (2003), os gêneros discursivos são ativi-
dades sociocomunicativas de ação e interação social, sem os 
quais a comunicação humana não seria possível. Assim, é pos-
sível afirmar que o trabalho com gêneros do discurso em sala 
de aula é de grande importância para o desenvolvimento de 
saberes essenciais para as práticas sociais de linguagem. 

Rojo (2005) afirma que o texto constitui a base do ensino e 
aprendizagem de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental, 
seja como material de leitura e produção textual quanto como 
objeto de ensino propriamente dito. Porém, a autora salienta 
que as escolas brasileiras tendem a formar, nos anos finais do 
Ensino Fundamental, leitores e produtores de texto com capa-
cidades básicas de leitura e escrita. Tal fato resultou em uma 
nova maneira de se utilizar textos em sala de aula, na qual o 
foco é o texto em seu funcionamento e em seu contexto de lei-
tura e produção, concepção esta reforçada em diversos trechos 
dos Parâmetros Curriculares Nacionais, doravante, PCN. Este 
documento, alinhado aos resultados recentes de diversas pes-
quisas sobre Linguística e Educação, contribuiu para que o 
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gênero aparecesse como foco central no ensino de Língua Por-
tuguesa nos últimos anos. 

O trabalho com o gênero discursivo em sala de aula possibi-
lita aos alunos a conscientização acerca da utilização da lingua-
gem como prática social, ao mesmo tempo em que estabelece 
relações com o contexto, seus papéis constitutivos e propósitos 
comunicativos. A sociedade atual, tal como nos esclarecem os 
PCN, exige a formação de um cidadão completo, capaz de agir 
de forma consciente e crítica por meio da leitura e da escrita. 
Nesse contexto, a visão tradicionalista de ensino, que percebe 
o texto somente como forma e estrutura linguística fixa, parece 
não se encaixar mais nas salas de aula da atualidade, haja vis-
ta que a língua, compreendida como processo social, não é, de 
forma alguma, homogênea ou estática. 

Bronckart (1999, p. 103) chama a atenção para o fato de que “a 
apropriação dos gêneros é um mecanismo fundamental de socia-
lização, de inserção prática nas atividades comunicativas huma-
nas”. Sendo assim, pode-se afirmar que as práticas escolares não 
podem ou não devem se dissociar da particularidade humana, 
que possibilita a realização de objetivos particulares, fazendo uso 
da linguagem em contextos específicos (MARCUSCHI, 2003). 

Partindo da concepção de que a escola é um ambiente so-
cial, cuja missão principal é tornar o aluno não somente um 
sujeito letrado, mas também capaz de formar um pensamento 
crítico a respeito de seu papel na sociedade, ela deve, então, 
abrir espaço para o trabalho com gêneros diversos, em vez de 
seguir a concepção tradicionalista em que se enaltecem uns em 
detrimento de outros, como se existissem gêneros mais impor-
tantes ou mais adequados para o ensino. Dessa forma, os textos 
ganham vida e se permite que o aluno tenha uma compreensão 
crítica daquilo que o cerca e seja capaz de se comunicar nas 
mais diversas esferas sociais que compõem sua vida. 
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Embora não seja possível negar a importância dos gêneros 
tradicionalmente trabalhados nas aulas de Língua Portugue-
sa, tais como a crônica, o conto e a redação do Enem,1 deve-
mos lembrar, em consonância com o que diz Dolz, Noverraz e 
Schneuwly (2004), que a escola é um lugar de interação social 
que propicia situações de produção e recepção de textos. Os 
alunos, em um mesmo ambiente, deparam-se com as mais di-
versas situações de comunicação; dessa forma, faz-se necessá-
rio que novos gêneros apareçam, satisfazendo, assim, as novas 
formas de comunicação, haja vista que o gênero surge a partir 
de uma determinada esfera social. 

Nossa pesquisa, desenvolvida durante o Mestrado Profis-
sional em Letras, Profletras, oferecido pela Universidade Fe-
deral do Ceará, surge a partir do entendimento de que há a 
necessidade de a escola se abrir para o trabalho com gêneros 
que ela tradicionalmente não contempla, alinhado à percep-
ção de que há pouco espaço para o trabalho em sala de aula 
com as Histórias em Quadrinhos (HQ), gênero pelo qual a 
pesquisadora possui grande apreço, muito embora elas façam 
parte do cotidiano do aluno e se demonstrem profícuas para 
seu desenvolvimento linguístico-discursivo. Percebemos, du-
rante a pesquisa, que, embora as HQ constem nos PNC e no 
Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), sua presen-
ça nos planos de ensino ainda é ínfima e, quando se faz pre-
sente, ainda é de maneira incipiente e superficial, geralmente 
relacionada a questões gramaticais ou momentos lúdicos de 
descontração, sem levar em conta as suas peculiaridades e o 
quão podem colaborar para a capacidade de produção e leitu-
ra na prática formativa. 

1 Consideramos, aqui, em consonância com Prado e Morato (2016), a reda-
ção do Enem como gênero discursivo, haja vista que atende a um propósito 
social e tem estruturas relativamente estáveis. 
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Não estamos defendendo aqui que as HQ não possam tam-
bém servir a esse propósito; porém, seria equivocado ou, no 
mínimo, reducionista, acreditar que elas se limitam a supor-
te ou a entretenimento, haja vista que se constituem em um 
gênero rico de recursos verbais (onomatopeias, interjeições, 
variações linguísticas) e de recursos não verbais (desenhos, li-
nhas cinéticas, metáforas visuais, vinhetas, entre outros), são 
predominantemente marcadas pelo humor e, ainda, abrem es-
paço para a criatividade e para a ludicidade. 

No presente artigo, faremos um breve panorama histórico 
da relação entre gênero HQ e ensino, abordaremos a sequência 
didática utilizada em nossa pesquisa para a produção de HQ em 
sala de aula e discutiremos os resultados a partir da produção 
de um dos alunos participantes da pesquisa. Não buscamos, 
aqui, ressaltar o ensino das HQ em detrimento de outros gêne-
ros, mas sim desmistificar o ensino de gêneros canônicos como 
sendo superior ao de gêneros de menor prestígio na esfera es-
colar. O trabalho com as HQ em sala de aula pode ser revelador 
de aspectos linguísticos, sociais, ideológicos e, portanto, deve 
compor o acervo de escolhas metodológicas na sala de aula. 

Gênero HQ e ensino de Língua Portuguesa

A arte de contar histórias por meio de desenhos e palavras 
utilizando uma sequência linear não é recente; faz parte da cul-
tura de vários povos e possui origens que remetem às figuras 
rupestres, aos hieróglifos egípcios e aos ideogramas orientais. 
O termo “arte sequencial” foi primeiramente utilizado por Eis-
ner (1989), para nomear qualquer forma de expressão em que 
haja um encadeamento de imagens que, de forma articulada, 
narra um episódio ou acontecimento. 
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As HQ, como meio de comunicação em massa, surgiram, se-
gundo Vergueiro (2013), graças à evolução da indústria tipo-
gráfica, aliada ao surgimento de grandes cadeias jornalísticas. 
Muito embora a grande maioria das pessoas pense que elas 
surgiram nos Estados Unidos, há, segundo Lovetro (2011), re-
gistros anteriores ao surgimento das HQ na América. 

A primeira HQ do mundo, segundo diversos estudiosos, 
data do ano de 1827, século XIX. “M. Vieux-Bois”, do professor 
suíço Rudolph Topffer, já apresentava diversos aspectos cons-
titutivos do gênero, como a quadrinização, a fala direcionada 
aos personagens e algumas metáforas visuais (CARVALHO; 
RIBEIRO, 2018). Foi somente em 1895 que as HQ surgiram 
nos Estados Unidos, por meio da publicação, no jornal World, 
da tirinha “Yellow Kid”, criada por Richard F. Outcault. O 
personagem principal era um garoto de origem asiática, re-
sidente em um bairro periférico norte-americano, passando 
por situações que representavam, com humor crítico e ácido, a 
sociedade da época. O diferencial apresentado por Yellow Kid 
em relação a seus predecessores foi a utilização das falas dos 
personagens dentro das vinhetas, nos balões, e não de forma 
separada abaixo das imagens, como era de costume. As falas 
do personagem principal apareciam na bata amarela que ela 
vestia. Anos mais tarde, essa tirinha se transformaria em uma 
HQ de grande sucesso e seria considerada, por muitos, como a 
primeira HQ da história (LOVETRO, 2011). 

Ao final da Segunda Guerra Mundial, segundo Vergueiro 
(2013), enquanto a popularidade dos quadrinhos ia aumentan-
do e as vendas crescendo, alguns pais e professores começaram 
a se preocupar com a influência que as HQ poderiam exercer 
nas crianças e adolescentes. Foi neste cenário que o psiquia-
tra alemão Fredric Wertham iniciou uma campanha contrária 
aos quadrinhos, que, segundo ele, poderiam exercer uma má 
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influência nas crianças e jovens. Em seu livro Seduction of the 
Innocent, publicado em 1954, o psiquiatra afirma que as HQ 
deveriam ser responsabilizadas por diversas anomalias de com-
portamento entre os adolescentes e que sua leitura os deixaria 
preguiçosos e, posteriormente, os transformaria em adultos 
desajustados e problemáticos. O livro foi sucesso de vendas e 
mudou a forma como as HQ seriam vistas por muito tempo, dei-
xando resquícios até os dias de hoje, justificando preconceitos 
descabidos e sem nenhuma base científica comprovada. 

O redescobrimento dos quadrinhos, ou a chamada “Era de 
Prata”, segundo Vergueiro (2013), só aconteceu muitos anos 
mais tarde, no final do século XX, quando as pessoas começa-
ram a perceber que muito do que se pensava sobre as HQ era 
fruto de falta de conhecimento e preconceitos descabidos. As 
HQ passaram, então, a ser analisadas e encaradas de uma for-
ma menos negativa e sob uma ótica própria. 

Assim, como afirma Lovetro (2011), a origem da linguagem 
das HQ acompanhou, de certa maneira, a história da humanida-
de. Apesar de ter suas raízes ainda nos primórdios da civiliza-
ção, continua sendo atual, haja vista a importância da linguagem 
visual na comunicação moderna. Nesse contexto, não é possível 
afirmar, como ainda acreditam alguns, que as HQ constituem um 
gênero inferior ou uma arte menor. Seu papel fundamental nos 
estímulos à leitura e no desenvolvimento de formas de linguagem 
posteriores é historicamente comprovado (LOVETRO, 2011). 

As HQ, até pouco tempo, eram malvistas por parte dos pro-
fessores em sala de aula. Os alunos faziam suas leituras às 
escondidas e, caso fossem descobertos, eram rigorosamente 
repreendidos. Isto acontecia, principalmente, pelo fato de que 
se acreditava que sua leitura constante afastava os alunos das 
“boas leituras” e poderiam lhes acarretar “preguiça mental” 
(VERGUEIRO, 2009). 
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Contudo, atualmente, o uso de HQ é não apenas defen-
dido, como incentivado por diversos pesquisadores, por 
constituir, de acordo com Vergueiro e Ramos (2009), uma 
forma de entretenimento e de construção de saberes capaz 
de atingir diversos públicos e faixas etárias, trazendo re-
sultados bastante satisfatórios no que diz respeito ao gosto 
pela leitura e escrita. 

Embora as HQ já tenham conquistado certo espaço e noto-
riedade nos contextos escolares, é perceptível que são poucas 
as atividades que contemplam as HQ em toda a sua complexi-
dade, permitindo aos alunos analisar e reconhecer os diversos 
recursos visuais e verbais que as compõem e a análise crítico-
-reflexiva em relação aos sentidos propostos. 

A aproximação das HQ com o ensino pode ser observada 
por seu reconhecimento em documentos oficiais. A Lei de Di-
retrizes e Bases (LDB), por exemplo, já sinalizava, em 1996, 
quando foi oficializada, para a necessidade do trabalho com 
outras formas de linguagem e manifestações artísticas no En-
sino Fundamental (BRASIL, 1996). Embora seja ainda uma 
intervenção tímida, é possível afirmar que este fato abriu o es-
paço da sala de aula não somente para as HQ, bem como para 
outros tipos de manifestações artísticas. Porém, foi somente 
com a elaboração dos PCN, em 1998, que a utilização das HQ 
nas práticas de ensino foi, de fato, oficializada. 

A boa aceitação do gênero entre os alunos e os resultados 
favoráveis de sua utilização em atividades de leitura e escrita 
começaram a ser percebidos, e, a partir de então, as HQ fo-
ram incluídas, a partir de 2006, na lista do Programa Nacional 
Biblioteca da Escola (PNBE), pela primeira vez. O programa, 
criado pelo governo federal em 1997, tinha por objetivo am-
pliar o acesso à cultura e à informação, além de promover e 
estimular o interesse pela leitura. 
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No ano de 2009, há, no PNBE, uma consolidação da inter-
pretação das HQ como gênero por parte do governo federal. 
Antes disso, elas apareciam somente como ferramentas lúdi-
cas, mais atrativas do que o livro didático para suscitar nos 
alunos o gosto por outras formas de leitura. 

A inserção das HQ nos livros didáticos não somente de Lín-
gua Portuguesa, como de diversas disciplinas, também con-
tribuiu de forma positiva para a relação entre esse gênero e o 
ensino, principalmente no início dos anos 1990, quando seu 
status de material didático foi legitimado (CARVALHO; RIBEI-
RO, 2018). 

O principal fator de sucesso da inserção das HQ no ensino 
se dá pelo fato de que é um gênero que faz parte, já há mui-
to tempo, dos contextos extraescolares de crianças e jovens. 
Além disso, segundo Amarilha (2006), o trabalho com as HQ 
em sala de aula propicia não apenas momentos de ludicidade, 
mas também contribui para a formação crítica, linguística e 
textual dos alunos, podendo, inclusive, servir como ponte para 
o desenvolvimento do gosto pela leitura e produção de outros 
gêneros, como o conto, a crônica e o romance. 

Contudo, Vergueiro (2010) salienta a importância de que o 
professor busque saber a maneira mais apropriada de se uti-
lizar as HQ em sala de aula, de forma a despertar a criativi-
dade para tratar de assuntos mais complexos de uma forma 
lúdica e descontraída e familiarizar os alunos com a lingua-
gem própria do gênero. Atualmente, a utilização das HQ em 
sala de aula tem se mostrado bastante produtiva, mas o foco 
continua sendo somente seu eixo temático. Dessa maneira, o 
professor não utiliza as HQ em sala de aula como uma forma 
de linguagem, buscando demonstrar ao aluno sua estrutura e 
funcionamento, contexto de produção e formas de circulação 
(APARÍCIO; ANDRADE, 2016). 
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Vergueiro (2010) defende veementemente a necessidade 
de uma “alfabetização” no gênero, de forma a melhor compre-
endê-lo. É perceptível que muitos professores têm vontade de 
utilizar as HQ em sala de aula, porém ainda não sabem como 
fazê-lo e acabam restringindo esse uso ao livro didático, de for-
ma descontextualizada, limitando, assim, seus benefícios ex-
clusivamente para a promoção de um momento lúdico, para 
o aperfeiçoamento de habilidades de leitura ou como suporte 
imagético de questões gramaticais e de interpretação textual. 

Segundo Marcuschi (2002), os gêneros não são estruturas 
fixas e estáticas, pois estão sujeitos a mudanças e influências 
externas. Assim, novos gêneros surgem influenciados pelas 
novas tecnologias e por novas maneiras de se comunicar e in-
teragir em sociedade, que exigem o desenvolvimento de habi-
lidades diversas, principalmente em uma sociedade cada vez 
mais multimodal. Assim, faz-se necessário que os alunos tam-
bém aprendam em sala de aula a produzir textos multimodais 
ou multissemióticos, como as HQ, que combinam aspectos lin-
guísticos, imagéticos, sonoros, entre outros, tornando-se cria-
dores de sentido e leitores críticos e reflexivos. 

Para alcançar esse objetivo, as atividades de produção de 
HQ em sala de aula não devem estar centradas somente nos 
elementos temáticos do gênero, mas também na relação de 
todos os elementos que compõem as HQ, sejam eles verbais 
ou visuais, não esquecendo de ressaltar os diversos contextos 
comunicativos onde o gênero é utilizado, de forma a permitir 
que o aluno construa seu projeto de dizer, sendo capaz de sele-
cionar as ferramentas necessárias para tal. Além disso, a mul-
timodalidade das HQ estimula e facilita as práticas de leitura 
e produção do gênero, uma vez que o contato com esse gênero 
textual, conhecido e valorizado pelos alunos, possibilita uma 
maior intimidade com a leitura e a produção textual. 
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Portanto, para que o uso das HQ em sala de aula seja satis-
fatório e significativo, é necessário que os professores da edu-
cação básica busquem se alfabetizar em relação à linguagem 
específica das HQ, deixando de lado preconceitos retrógrados 
e sem fundamentação científica, percebendo os quadrinhos 
não como um inimigo, mas sim como um forte aliado em suas 
práticas pedagógicas, assumindo e valorizando, assim, a plu-
ralidade cultural e a diversidade de linguagens, que são carac-
terísticas da sociedade atual. 

Apresentaremos, na seção seguinte, o contexto em que se 
deu nossa pesquisa, seus sujeitos, os materiais utilizados e os 
procedimentos. Além disso, abordaremos a sequência didática 
utilizada na metodologia, pensada nos moldes da sequência 
de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), para que os alunos se 
apropriem das características do gênero a fim de produzi-lo. 

Produção de HQ em sala de aula: 
proposta de sequência didática

A proposta de ensino, pautada no gênero HQ, realizada du-
rante nossa pesquisa de Mestrado, aconteceu em uma escola 
pública da cidade de Fortaleza, onde a pesquisadora trabalha-
va como professora. A turma escolhida foi o 9o ano B, por ter 
sido a mais receptiva e participativa durante as atividades. A 
turma, do turno da manhã, contava com 28 alunos frequentan-
do regularmente às aulas, com idades entre 13 e 16 anos. Dos 
28 alunos, 13 eram meninas, e 15, meninos. A grande maioria 
morava nas imediações da escola; apenas dois alunos mora-
vam em um bairro mais distante. 

As atividades propostas na sequência didática desenvolvida 
com os estudantes foram realizadas em sete encontros de três 
horas-aula cada, no decorrer do segundo e terceiro bimestres 
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do ano letivo de 2017. Nenhum aluno se recusou a participar 
das atividades propostas, mas, devido à falta de alguns alunos 
nas aulas em que realizávamos as atividades, finalizamos o tra-
balho com 12 alunos participantes de todas as etapas da SD, 
dentre eles, sete meninas e cinco meninos. 

A sequência didática desenvolvida nesta pesquisa foi rea-
lizada em quatro etapas: apresentação da situação, produção 
inicial, aplicação dos módulos e produção final, sendo finali-
zada com a circulação do gênero, como pode ser observado no 
gráfico a seguir:

Quadro 1 – Sequência Didática

Fonte: elaborado pela autora. Adaptado de Dolz, Noverraz e 
Schneuwly (2004).

Seguindo o esquema de sequência didática delineado por 
Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), iniciamos a proposta, no 
primeiro encontro, que teve a duração de três horas-aula, com 
o levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos a res-
peito do gênero; que tipos de HQ fazem parte de seu repertório 
sociocultural e quais as suas preferências em relação a estilos; 
com quais personagens se identificam e que autores conhe-
cem. Explicamos, também, neste momento, a tarefa que iriam 
realizar, esclarecendo que o objetivo principal da sequência de 
atividades era auxiliar na compreensão dos aspectos constitu-
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tivos do gênero, de maneira que conseguissem produzi-lo sa-
tisfatoriamente. Ressaltamos que o tema se relacionaria à figu-
ra dos super-heróis e que os alunos teriam de pensar em uma 
história cujo protagonista deveria ser o herói que gostariam 
de ser, relatando situações do cotidiano em que eles próprios, 
ou alguém que conhecessem, tenham conseguido superar um 
problema ou adversidade de forma heroica. 

Conversamos, ainda, a respeito das características dos super-
-heróis dos quadrinhos e indagamos aos alunos quais super-heróis 
gostariam de ser e quais superpoderes queriam ter. Para nossa 
surpresa, nenhum herói famoso ou superpoder conhecido dos qua-
drinhos foi citado. Todos os alunos declararam que gostariam de 
ser como os pais, avós, tios ou irmãos, pessoas comuns que conse-
guiam driblar as adversidades do dia a dia mesmo sem ter nenhum 
superpoder. Para finalizar esse momento, solicitamos que pensas-
sem a respeito do texto que escreveriam no encontro seguinte. 

A apresentação da situação, segundo Dolz, Noverraz e 
Schneuwly (2004), constitui-se na elucidação do gênero que 
será trabalhado e exposição do projeto que será realizado na 
produção final. A produção inicial, ancorada no contexto de 
produção, ao contrário do que se pensa, não deve ser pensada 
como uma fase de fracasso do aluno. Mesmo que não consi-
gam produzir um texto com todas as características do gênero 
trabalhado, todos os alunos são capazes de produzir um texto 
escrito, se bem orientados na apresentação da situação. 

Após a apresentação da situação, no encontro seguinte, 
também com duração de três horas-aula, os alunos deram 
início à produção inicial, que teve início com a produção do 
texto motivador, um texto narrativo simples, em prosa e em 
primeira pessoa, com o tema “o herói que eu quero ser”. Os 
alunos tiveram que narrar uma situação de seu dia a dia em 
que foram capazes de solucionar, de forma heroica, um confli-
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to que vivenciaram ou continuavam vivenciando. A produção 
de um texto narrativo foi conteúdo programático do bimestre. 
Esse texto simples serviu de base para a confecção da primeira 
HQ, que foi feita com desenhos próprios. Alguns alunos mos-
traram-se preocupados com a falta de habilidade no desenho; 
contudo, esclarecemos que o desenho não era tão importante, 
mas sim a história que deveriam construir. 

Ainda seguindo o esquema de sequência didática proposto 
por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), logo após a produção 
inicial, em que o professor pode identificar as dificuldades da 
turma no gênero trabalhado, deverão ser desenvolvidos módu-
los, constituídos de atividades que auxiliem o aluno no domí-
nio do gênero textual. 

Nos módulos, foram trabalhados os problemas encontrados 
na primeira produção, munindo os alunos das estratégias ne-
cessárias para solucioná-los. Para isso, foi preciso que cada mó-
dulo propusesse atividades diversificadas, fazendo com que o 
aluno entrasse em contato com o gênero de diferentes modos, 
aumentando, assim, suas chances de sucesso. Ao trabalhar 
com módulos, os alunos constroem o conhecimento de forma 
progressiva, adquirindo um vocabulário próprio do gênero, 
que será compartilhado pelos colegas e pelo professor, fazendo 
com que eles se familiarizem com o gênero textual trabalhado. 

Em nossa pesquisa, no primeiro módulo, que teve a dura-
ção de três horas-aula, buscamos aprofundar o conhecimento 
dos alunos sobre o gênero. Os alunos folhearam e leram diver-
sos tipos de HQ (mangás, comic books e gibis), entrando em 
contato com o gênero de forma direta. Em seguida, analisa-
mos as características observadas nas HQs, como estilo, tipos 
de linguagem, desenho, estratégias de leitura, entre outros, 
preenchendo fichas para que listassem as características ob-
servadas em cada tipo de HQ, finalizando com um debate oral 
acerca da percepção dos alunos sobre a atividade realizada. 
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No segundo módulo, que também contou com três horas-
-aula, foram trabalhados os mecanismos verbais e visuais 
característicos do gênero. Iniciamos com uma aula expositi-
va seguida de atividade acerca dos diversos tipos de balões e 
seu uso adequado na confecção de uma HQ. Em seguida, de-
monstramos e explanamos os outros recursos próprios da HQ 
como, por exemplo, as vinhetas, as linhas cinéticas, metáforas 
visuais, onomatopeias, legendas, dentre outros. Para finalizar 
esse momento, entregamos uma HQ em que alguns recursos 
visuais e todos os verbais haviam sido apagados, para que os 
alunos completassem da forma que achassem ideal. Ao final 
da atividade, apresentamos a tirinha completa e em cores para 
que comparassem com suas atividades e discutimos oralmente 
os resultados apresentados por cada um. 

No terceiro e último módulo, desenvolvido em mais três ho-
ras-aula, a turma foi levada ao laboratório de informática, onde 
passou a entrar em contato com as HQ também em versão di-
gital. Os alunos foram preparados para revisarem e refazerem 
suas produções, utilizando-se dos conhecimentos disponibili-
zados nos módulos anteriores. 

A revisão e a reelaboração dos trabalhos foram mediadas pelo 
professor, a fim de auxiliar os alunos com possíveis dúvidas que 
surgiram durante o processo de produção ou dando sugestões 
pertinentes ao trabalho de cada um. 

O sexto encontro, dedicado à produção final, deu-se com o 
acabamento das HQ elaboradas e revisadas durante a produção 
inicial e os módulos. Aconteceu na biblioteca, e aproveitamos o 
momento para informá-los que suas produções fariam parte do 
acervo da biblioteca e fizemos ajustes e combinados a respeito 
da noite de autógrafos. 
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O sétimo e último encontro com a turma foi destinado à re-
alização do que chamamos de “noite de autógrafos”, muito em-
bora este momento não tenha sido realizado à noite, mas sim 
durante o horário normal de aula, devido à periculosidade dos 
entornos da escola neste horário. 

Propomos a “noite de autógrafos” como forma de circulação 
do gênero para além da sala de aula. De acordo com Costa-
-Hübes e Simioni (2014), a presença da circulação do gênero 
na sequência didática possibilita a efetivação real da lingua-
gem e promove a interação por meio dos textos-enunciados 
produzidos pelos alunos, aproximando-se, assim, ainda mais 
essa proposta dos pressupostos bakhtinianos. Por reconhecer-
mos o texto como prática discursiva, que se materializa a par-
tir de um determinado gênero, propomos este momento para 
finalização da sequência didática. 

Os alunos apresentaram suas produções aos colegas, fami-
liares e membros da comunidade escolar e, em seguida, uma 
cópia das HQ produzidas pelos alunos foi enviada à biblioteca, 
para fazer parte do acervo. Todos se mostraram muito felizes 
e orgulhosos por estarem apresentando suas produções e rela-
taram ser um momento muito especial de suas vidas. 

Produção de HQ em sala de aula: resultados

Durante o desenvolvimento da pesquisa, percebemos que 
os alunos participavam das atividades com muito entusiasmo; 
o engajamento aumentava à medida que a sequência didática 
avançava. Embora alguns alunos tenham faltado a algumas 
aulas em que desenvolvemos as atividades, percebemos que a 
frequência como um todo durante a aplicação da SD foi bastan-
te satisfatória, como é possível observar no gráfico a seguir:
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Gráfico 1 – Frequência na aplicação da SD

Fonte: dados da pesquisa . 

Conforme dissemos anteriormente, 12 alunos participaram 
de todas as atividades da sequência didática. Assim, em nossa 
análise, contamos com 24 produções, duas de cada participan-
te (inicial e final). 

Comparando as produções iniciais e finais dos alunos par-
ticipantes da pesquisa, constatamos um avanço bastante sig-
nificativo quanto ao uso dos mecanismos verbais, conforme o 
gráfico abaixo. 

Gráfico 2 – Produções iniciais e finais

Fonte: dados da pesquisa.
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Como é possível observar a partir da análise do gráfico 
acima, somente os balões eram um mecanismo com o qual os 
alunos já estavam familiarizados; todos os outros, embora não 
fossem completamente desconhecidos, não eram utilizados de 
forma consciente e/ou adequada. As atividades realizadas nos 
módulos foram de fundamental importância para que a apren-
dizagem desses mecanismos fosse consolidada. 

Em relação à apreensão e ao uso dos mecanismos visuais 
nas produções dos alunos, constatamos que, embora os alunos 
reconhecessem e fossem capazes de identificar esses recursos 
nas HQ, sentiam bastante dificuldade em aplicá-los em suas 
próprias produções. A evolução dos alunos acerca da utilização 
desses mecanismos pode ser mais bem observada no Gráfico 3. 

Gráfico 3 – Mecanismos utilizados nas produções

Fonte: dados da pesquisa.

 
Dessa forma, constatamos que o desenvolvimento de uma 

sequência didática como proposta de intervenção para o ensi-
no do gênero HQ se mostrou bastante profícuo e efetivo, pos-
sibilitando ao aluno um maior controle de suas produções e 
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a oportunidade de focar separadamente nas etapas a serem 
trabalhadas, proporcionando ao professor a oportunidade de 
identificar as dificuldades dos alunos no decorrer do proces-
so, sanando-as em cada estágio, em vez de somente ao final 
da atividade proposta. A circulação do gênero permitiu que as 
produções dos alunos fossem além das paredes da sala de aula, 
o que os motivou a participar de todos os estágios da atividade 
e permitiu que suas vozes fossem ouvidas por toda a comuni-
dade escolar. 

A ressignificação da palavra 
herói na produção das HQ

Como podemos constatar na seção anterior, as atividades 
realizadas durante o desenvolvimento da sequência didática 
permitiram que os alunos se familiarizassem com o gênero e 
se apropriassem de seus mecanismos visuais e verbais para, as-
sim, serem capazes de produzir uma HQ. 

Embora tenhamos ficado felizes com a boa receptividade 
dos alunos às atividades propostas e com os bons resultados 
alcançados, o que mais nos chamou a atenção foi o fato de os 
alunos terem ressignificado a figura dos super-heróis em suas 
produções. 

Quando lançamos o tema “O herói que eu quero ser” para 
a confecção das HQ, acreditávamos que os alunos iriam se es-
pelhar em heróis famosos dos quadrinhos e dos filmes e que 
escolheriam superpoderes como a invisibilidade, a superforça 
ou a habilidade de voar. Com muita surpresa, identificamos que 
a grande maioria dos alunos participantes da pesquisa utilizou 
sua HQ para homenagear as pessoas que eles, de fato, conside-
ram ser super-heróis dotados de superpoderes: seus familiares. 
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No decorrer da pesquisa, pudemos entrar em contato com 
a realidade difícil enfrentada por alguns daqueles alunos. Des-
cobrimos problemas como abandono familiar, abusos físicos, 
sexuais, envolvimento com drogas. Ao contrário do que ima-
ginamos, eles se sentiram muito à vontade de narrar aconte-
cimentos de sua vida nas HQ; pareciam felizes por finalmente 
terem tido espaço para fazê-lo. 

É importante frisar também que nenhum dos alunos utili-
zou, em suas produções, os tradicionais superpoderes dos he-
róis. Para os sujeitos participantes de nossa pesquisa, superpo-
der é, por exemplo, sustentar a família sozinha com dinheiro 
de faxina; superar o envolvimento com drogas e reconstruir 
a vida; superar problemas como a fome e o desemprego. Seus 
super-heróis são modelos a serem seguidos justamente por su-
perarem as problemáticas da vida mesmo com a ausência de 
superpoderes. 

Embora já fosse de nosso conhecimento que muitos daqueles 
alunos enfrentavam uma realidade difícil, foi muito surpreenden-
te perceber que eles preferiram utilizar suas produções como uma 
forma de catarse, para desabafar os problemas que enfrentavam 
ao mesmo tempo em que homenageavam os parentes que, apesar 
de todas as adversidades, continuavam lutando por uma vida me-
lhor para a família. 

Para melhor demonstrar essa ressignificação da figura do 
super-herói, bem como o uso dos recursos verbais e visuais 
estudados no decorrer da SD, selecionamos, aqui, a produção 
de um dos alunos, uma das mais emocionantes, que apresen-
tou um avanço significativo no uso dos mecanismos próprios 
do gênero. 

 Este foi o texto motivador escrito pelo aluno:
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Fonte: dados da pesquisa. 

Já no texto motivador, é possível perceber que o aluno se-
gue o tema proposto de forma satisfatória. O texto é coerente, 
pois apresenta a tese na introdução, a de que o irmão é um 
herói, diversos argumentos para sustentar essa tese no desen-
volvimento e um desfecho, no qual a tese é confirmada. 

Os problemas de ortografia, pontuação e estruturação do tex-
to foram discutidos com o aluno nos momentos destinados a esse 
fim no desenvolvimento da SD. Contudo, chamou-nos a atenção 
o carinho e admiração que o aluno nutria pelo irmão, que pode 
não ser um herói para muitas pessoas, mas para ele sim, haja 
vista que enfrentou problemas com drogas, chegou a ser preso e 
conseguiu dar a volta por cima e reconstruir a sua vida. 
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A seguir, apresentamos a produção inicial do aluno. 

Fonte: dados da pesquisa. 

A produção inicial do aluno já apresenta algumas das carac-
terísticas próprias das HQ, tais como a quadrinização, muito 
embora utilize somente um tipo de vinheta, com o mesmo for-
mato e tamanhos aproximados. A progressão textual acontece 
de forma satisfatória por meio da linguagem visual e verbal, 
embora careça de outros elementos que compõem uma HQ. 

A produção final do aluno pode ser observada a seguir. 
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Fonte: dados da pesquisa. 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Fonte: dados da pesquisa. 

Fonte: dados da pesquisa. 

É possível observar, na produção final do aluno, que ele conse-
guiu se apropriar de forma significativa dos mecanismos verbais 
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e visuais das HQ. Nesta produção, ele utiliza balões nas falas dos 
personagens, legendas nas falas que são do narrador, diversas 
metáforas visuais, como a lâmpada acima da cabeça do herói, no 
último quadrinho, e linhas cinéticas, como as linhas que sinali-
zam o roubo da televisão e a fuga do irmão para fora da vinheta, 
reforçada pelo desenho da poeira abaixo das linhas. 

Houve, também, a preocupação em dar um título e uma capa 
à história, que enalteceu ainda mais a figura heroica do irmão, 
bem como reforçou a representatividade do povo negro. Cabe 
aqui salientar que este aluno, ainda no início da aplicação das 
atividades, dizia não se enxergar nos quadrinhos, pois todos 
os heróis eram fortes, brancos e de olhos claros. Levamos, en-
tão, as HQ cujos protagonistas eram heróis negros, como Pan-
tera Negra e Luke Cage, que suscitaram o interesse do aluno 
pelas atividades, pois afirmava que a história de Luke Cage se 
assemelhava à história de superação do irmão. O aluno, então, 
perguntou-nos se o herói de sua história poderia ser o irmão, 
ao que esclarecemos que poderia ser quem ele quisesse. No 
dia da “noite de autógrafos”, o irmão e a mãe estavam presen-
tes, e foi um momento muito emocionante, quando pudemos 
perceber que o aluno se sentiu valorizado enquanto aluno e 
enquanto jovem negro, ao poder contar a história daquele que 
considerava ser seu verdadeiro herói. 

Conclusão

Concluímos, por fim, que a sequência didática, além de pro-
porcionar aos alunos um domínio maior acerca dos mecanis-
mos verbais e visuais que compõem as HQ, também cumpriu a 
função de dar vazão a problemas sociais e realidades enfrenta-
das por eles. A atividade permitiu uma reflexão do que impor-
ta considerar para se identificar um herói; muitos, inclusive, 
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apontaram os pais como seus heróis e, ainda que de maneira 
despropositada, denunciaram situações precárias de vida às 
quais se submetem e às quais, obviamente, devemos atentar 
como cidadãos, para que ajudemos a fomentar (trans)formação. 

De certa forma, as HQ nos ajudaram, como educadoras, a 
ler o mundo no qual o nosso aluno está inserido; vale, portan-
to, recorrer à fala de Paulo Freire (1981, p. 13) “a leitura da 
palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo mas por 
uma certa forma de “escrevê-lo” ou de “reescrevê-lo”, quer di-
zer, de transformá-lo através de nossa prática consciente”. 

A partir de nossa experiência, gostaríamos de encorajar os 
professores de Língua Portuguesa a trabalharem de maneira 
criativa, buscando ir além dos gêneros tradicionalmente traba-
lhados em sala de aula e levando em consideração o interesse 
de seus alunos, permitindo, também, por meio das atividades 
propostas, dar vez e voz a esses jovens que já são tão silen-
ciados em diversas esferas. Sabemos que não é fácil o nosso 
ofício, mas vê-los apropriando-se da fala para se expressarem, 
para evidenciar formas de significar o mundo, é recompensa-
dor e gratificante. 
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Introdução

Diante da importância de o trabalho do docente de Língua 
Portuguesa ser voltado para os diferentes gêneros discursivos 
como as principais ferramentas para o ensino, é indispensável 
a proposição de atividades que estimulem essa prática no de-
senvolvimento das habilidades linguísticas dos discentes. 

Nesse processo, os textos que circulam através dos diferen-
tes gêneros assumem papel de destaque nas aulas de Língua 
Portuguesa (doravante LP), e, na rotina de sala de aula, são 
muitos os desafios do professor de LP ensinar os alunos a es-
crever com proficiência. 

Diante desse desafio, o presente artigo tem como objetivo 
analisar o uso da repetição em notícias escritas por alunos do 
7o ano do Ensino Fundamental de uma escola do município de 
Russas-CE. 

É necessário esclarecer que este trabalho se constitui de um 
recorte de nossa dissertação de mestrado intitulada “O processo 
anafórico em notícias produzidas por alunos do 7o ano: refinan-
do a escrita”, defendida em 30 de janeiro de 2020, no Programa 
de Mestrado Profissional em Letras da Universidade Estadual 
do Rio Grande do Norte (PROFLETRAS/UERN). 

Uma das justificativas para a proposição deste capítulo está 
no fato de que, ao longo de nossa prática pedagógica e, tam-
bém, nas atividades que constituíram nossa intervenção para o 
mestrado, constatamos o uso frequente e exagerado da repeti-
ção na produção escrita dos alunos. Situação essa que desenca-
deou a seguinte questão de pesquisa: como a repetição é empre-
gada na elaboração de notícias escritas por alunos do 7o ano? 

Norteadas pelos pressupostos que orientam a pesquisa-a-
ção à luz das concepções de Thiollent (2011), a proposta inter-
ventiva desenvolvida em nossa pesquisa foi composta de cinco 
etapas. Iniciamos com a apresentação do gênero a ser traba-
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lhado com os alunos e encerramos por meio da construção 
de um mural com as notícias produzidas na escola. É preciso 
destacar que, dada a necessidade do recorte para esse artigo, 
restringir-nos-emos à discussão dos casos de repetição nas 
produções dos alunos. Para ilustrarmos as principais consta-
tações de nossa análise, selecionamos três produções textuais 
que serão analisadas na quarta seção deste trabalho. 

Como aporte teórico para nosso artigo, assumimos os prin-
cipais pressupostos da Linguística Textual sobre o tema, prin-
cipalmente, no que tange aos estudos de Koch e Elias (2015), 
Koch (2018), Cavalcante (2008, 2011, 2012), Araújo (2002), 
entre outros autores. Cientes de que a repetição é um recurso 
linguístico de grande valia para que o escritor possa expressar 
nos textos suas ideias, seus pensamentos e suas emoções de 
forma compreensiva e contextualizada, percebemos que gran-
de parte das dificuldades dos alunos são ocasionadas pelas 
oportunidades mínimas que os alunos têm de escrever, revisar 
e reescrever seus textos com o olhar voltado para novas possi-
bilidades de retomar o que já foi dito. 

Para dirimir essa dificuldade, a escola deve oportunizar aos 
alunos atividades para que possam ter contato com os diferen-
tes textos, no intuito de analisar/selecionar objetos do discurso 
adequados ao andamento do texto, pois, como afirmam Caval-
cante, Filho e Brito (2014), trata-se de um trabalho que exige 
construção e reconstrução dos objetos. 

Dessa forma, temos convicção de que nem todas as dificul-
dades foram solucionadas por meio da nossa intervenção, pois 
reconhecemos tratar-se de uma prática pedagógica que exige 
continuidade. O mais importante é que podemos enxergar, no 
texto final dos alunos, uma mudança de postura no que se refere 
ao uso de ferramentas de referenciação na prevenção do empre-
go excessivo da repetição. 
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A importância do ensino com base 
nos gêneros discursivos

Podemos afirmar que, para a efetivação de uma aprendi-
zagem significativa, o trabalho com os gêneros discursivos1 
é imprescindível. Para isso, os diferentes gêneros devem ser 
levados à sala de aula, pois é por meio deles que os alunos se 
apropriam dos mecanismos para o aprimoramento das habili-
dades de leitura e escrita. 

Diante dessa necessidade, o gênero é considerado por Dolz 
e Schneuwly (2004, p. 75), como “[...] um megainstrumento 
que fornece um suporte para as atividades, nas situações de 
comunicação, e uma referência para os aprendizes”, visto que 
os gêneros auxiliam na aprendizagem e no seu uso. 

Nessa perspectiva, o trabalho com os gêneros do discurso, 
para Marcuschi (2002, p. 35), “[...] é uma extraordinária opor-
tunidade de se lidar com a língua em seus mais diversos usos 
autênticos do dia a dia. Nada do que fizermos linguisticamente 
estará fora de ser feito em algum gênero”. Desse modo, toda 
ação comunicativa implica o uso de um ou de outro gênero, 
uma vez que os gêneros discursivos são produzidos sistemati-
camente em nossa vida cotidiana. 

 Por conseguinte, o professor desempenha um papel funda-
mental, que é o de apresentar aos discentes os mais diversos 
gêneros para serem vivenciados em sala de aula. Nesse sen-
tido, Koch e Elias (2015, p. 74) esclarecem que cabe à escola 
“possibilitar ao aluno o domínio do gênero, primeiramente, 
para melhor conhecê-lo ou apreciá-lo, de modo a ser capaz de 
compreendê-lo, produzi-lo na escola ou fora dela [...]”, nas di-
versas situações de comunicação que o cercam. 

1 Assumimos o termo gênero discursivo ou gênero do discurso, conforme a 
natureza precursora de Bakhtin (2003). 
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Em vista disso, a escola precisa inserir o estudo dos diver-
sos gêneros discursivos no seu currículo de forma contextua-
lizada, como orientam os documentos oficiais do Ministério da 
Educação (MEC): Parâmetros Curriculares Nacionais (BRA-
SIL, 1998) e a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 
2017), por meio de leituras e de situações efetivas de produção 
de textos “[...] pertencentes a gêneros que circulam nos diver-
sos campos de atividade humana” (BRASIL, 2017, p. 74). 

Para Bueno (2011, p. 24), o ensino precisa levar o aluno 
“[...] a dominar as situações de comunicação e, portanto, os 
gêneros necessários para estas a fim de que realmente se tor-
ne um cidadão nessa sociedade letrada” e cada vez mais sin-
ta-se integrado socialmente, tornando-se um sujeito ativo em 
qualquer comunicação que se estabelecer”. 

Dessa forma, faz-se necessário desenvolver, em sala de aula, 
atividades voltadas para o reconhecimento da estrutura do gê-
nero, função e finalidade, pois “[...] conhecer o funcionamento 
dos diversos gêneros discursivos contribui para a produção 
e compreensão dos textos” (MARCUSCHI, 2002, p. 32), visto 
que o conhecimento aprofundado do gênero auxilia no mo-
mento de produzir, atividade essa necessária para a participa-
ção efetiva do indivíduo no mundo. 

Nesse cenário, o professor deve criar situações para que os 
alunos leiam e escrevam a partir de atividades de leitura e es-
crita que tenham como suporte um gênero discursivo. Sendo, 
nesse caso, de fundamental importância pensar nos gêneros 
como “[...] ferramentas semióticas (dotadas de significado) que 
fazem parte das nossas vidas e, portanto, podem ser utiliza-
das adaptativamente para várias finalidades” (ALVES FILHO, 
2011, p. 21), cumprindo uma funcionalidade social. 

Na concepção de Bakhtin (2003, p. 285):
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Quanto melhor dominamos os gêneros tanto mais livre-
mente os empregamos, tanto mais plena e nitidamente des-
cobrimos neles a nossa individualidade (onde isso é possí-
vel e necessário), refletimos de modo mais flexível e sutil 
a situação singular da comunicação; em suma, realizamos 
de modo mais acabado o nosso livre projeto de discurso. 

Diante dos pressupostos apresentados anteriormente, é 
inegável que os educadores, comprometidos com a formação 
de leitores e escritores competentes, devem partir do ensino 
dos gêneros discursivos, pois é o aprendizado da língua, por 
meio desses textos que circulam socialmente, que pode auxi-
liar os alunos a ler e a escrever com criticidade e proficiência, 
visando ao mais perfeito domínio do gênero. 

Para Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 79), é só por 
meio do ensino de língua materna voltado para os gêneros que 
“o aluno poderá corresponder às exigências comunicativas 
com as quais ele é confrontado”. Após termos discutido acerca 
da importância do ensino de LP com base nos gêneros discur-
sivos, passemos à seção seguinte. 

A referenciação anafórica

A produção de textos, além de outras habilidades, requer que 
o escritor, ao longo do seu discurso, faça “[...] referência a algo, al-
guém, fatos, eventos e sentimentos” (KOCH; ELIAS, 2015, p. 131) 
e mantenha adequadamente “[...] em foco os referentes introduzi-
dos por meio da operação de retomada” (KOCH; ELIAS, 2015, p. 
131), para garantir, por intermédio dos mecanismos referenciais, 
uma unidade de sentido sobre o que se pretende escrever. 

Dessa forma, os recursos textuais que podem auxiliar o escri-
tor no momento de construção e reconstrução de um texto para 
que ele se torne coerente e coeso são os processos referenciais. 
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Cavalcante, Filho e Brito (2014, p. 27) apontam o pro-
cesso de referenciação como uma proposta teórica que “[...] 
salienta o caráter altamente dinâmico do processo de cons-
trução dos referentes em um texto”, servindo de base para 
novos referentes, o que Koch e Elias (2015) denominam de 
progressão referencial. 

Em relação aos processos de referenciação atrelados à men-
ção, Cavalcante (2011) salienta que o primeiro tipo se trata da in-
trodução referencial, quando “[...] ‘um objeto’ até então não apre-
sentado é introduzido no texto” (CAVALCANTE, 2012, p. 122), 
sem apresentar relação com os elementos do cotexto. O segun-
do processo são as estratégias anafóricas que correspondem à 
continuidade referencial (CAVALCANTE, 2012), caracterizadas 
como retomadas realizadas por novas expressões referenciais já 
apresentadas no texto, como ilustra o quadro que segue:

Quadro 1 – Processos referenciais anafóricos

Processos referenciais atrelados à menção
I nt r o du ç ã o 

Referencial
Anáfora (continuidade referencial)

Anáforas
Diretas (corre-

ferenciais)

Anáforas indiretas (Não correferen-
ciais)

AI (propriamente 
ditas)

Anáforas Encap-
suladoras

Fonte: Cavalcante (2011, p. 86). 

O quadro acima mostra mais de um tipo de anáfora, que, 
embora sejam diferentes, possuem como característica co-
mum continuar uma referência (CAVALCANTE; FILHO; BRI-
TO, 2014), ou seja, manter a continuidade referencial a partir 
da retomada de novas expressões. 

Cavalcante (2011) advoga que o grupo das anáforas é di-
vidido em dois subgrupos: o das anáforas diretas e indiretas. 
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O primeiro retoma o mesmo referente, enquanto o segundo 
não faz essa retomada. 

Neste artigo, restringir-nos-emos às anáforas diretas ou 
correferenciais que visam recuperar a mesma entidade men-
cionada previamente no texto. Para ilustrarmos melhor como 
as anáforas diretas ou correferenciais atuam no discurso, trou-
xemos o texto sobre Patativa do Assaré. 

Exemplo 1 – Texto Patativa do Assaré

Patativa do Assaré *05/03/1909 *08/07/2002

Poeta e repentista cearense, nascido na localidade de Ser-
ra do Santana, próximo a Assaré, cego de um olho desde os 4 
anos de idade, Antônio Gonçalves da Silva alfabetizou-se aos 
12, quando frequentou a escola por alguns meses, começando 
logo em seguida a compor versos. Iniciou-se como cantador e 
violeiro aos 16 anos, e três anos depois, numa viagem ao Pará, 
recebeu o apelido de Patativa. Com o passar dos anos, ele foi se 
tornando conhecido na região, e em 1956 publicou seu primei-
ro livro, Inspiração Nordestina. [...]

Fonte: Cavalcante (2012, p. 123).

Ao observarmos o texto que fala sobre a vida de Patativa do 
Assaré, percebemos que o referente introduzido pela expres-
são “Patativa do Assaré” foi retomado no decorrer do texto pe-
las expressões referenciais “ele”, “seu”, “Poeta”, “repentista ce-
arense”, “Antônio Gonçalves da Silva” e “Patativa”. Nesse caso, 
todas as formas de retomadas destacadas no texto foram usa-
das para recuperar o mesmo referente “Patativa do Assaré”, 
estabelecendo assim uma ocorrência de correferencialidade, 
pois o mesmo referente foi mantido em todo o discurso. 
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Há um subgrupo, em que as expressões referenciais não 
acontecem por meio de estratégias de correferencialidade, e 
sim pela “[...] menção de um novo referente relacionado a ou-
tro distinto e já citado anteriormente, ou relacionado a alguma 
outra pista formal do texto [...]” (CAVALCANTE, 2011, p. 61), 
denominadas anáforas indiretas. Cavalcante (2011) subdivide 
esse último tipo em anáforas indiretas (propriamente ditas) e 
anáforas encapsuladoras. Nas encapsuladoras, o objeto do dis-
curso não é retomado de maneira rigorosa, mas parte do que é 
apresentado no contexto (CAVALCANTE, 2011). 

É importante destacar que a sucinta diferenciação sobre a ti-
pologia dos processos anafóricos feita aqui dá-se pelo fato de, em 
trabalho anterior, adequadamente identificado na introdução 
deste artigo, já termos apresentado uma discussão mais detida 
sobre esses processos. Sendo assim, na próxima subseção, tra-
taremos sobre algumas considerações a respeito da repetição. 

A repetição na elaboração textual

A repetição, como salientam Koch e Elias (2015), pode ser 
considerada um dos mecanismos organizadores da modalida-
de oral e escrita, que “[...] constitui muitas vezes, um recurso 
retórico, desempenhando funções didáticas, argumentativas, 
enfáticas etc” (KOCH; ELIAS, 2015, p. 22), no uso da língua. 

Nesse sentido, a repetição ou recorrência de termos trata-se 
de um importante fenômeno que exerce uma função discursiva 
e textual “[...] de que pode se valer o produtor” (KOCH; ELIAS, 
2015, p. 161), isto é, um recurso que o escritor pode usar para 
alcançar uma determinada finalidade que, na maioria dos ca-
sos, consiste em persuadir o leitor a fazê-lo concordar com al-
guns dos argumentos apresentados nos textos. 
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As autoras afirmam ainda que a repetição é uma das formas 
de progressão textual que os autores utilizam para produzir 
nos textos efeitos estilísticos e/ou argumentativos (KOCH; 
ELIAS, 2015, p. 161), observados em poemas, anúncios, pro-
pagandas, enfim, textos em geral que se destinam a convencer 
os interlocutores. Desse modo, consideramos haver uma rela-
ção entre a finalidade do gênero discursivo e o uso maior ou 
menor da repetição, pois o propósito comunicativo exigirá de-
terminados discursos que atinjam o público ao qual se destina. 

 Em consonância com o que defende as autoras, Cavalcante 
(2012) considera a repetição do termo utilizado como um dos 
recursos de menção a serviço do escritor que deve ser vista 
como uma estratégia essencial para o estabelecimento da co-
esão textual. 

Koch (2018, p. 126) esclarece que “[...] é impossível a exis-
tência de textos veiculados com base exclusivamente em in-
formação nova, já que, para a ancoragem da informação des-
conhecida, faz-se necessária a informação cotextualmente ou 
contextualmente dada [...]”, pois as pistas textuais explícitas e 
implícitas servem para dar continuidade ao texto. 

De acordo com Koch e Elias (2015, p. 138), para assegurar a 
continuidade de um texto é necessário “[...] estabelecer um equi-
líbrio entre duas exigências fundamentais: a repetição (retroa-
ção) e a progressão [...]”, pois, no processo de escrita, os refe-
rentes estão sendo constantemente retomados e acrescidos com 
novas informações, e cada informação fornecida no texto servirá 
de sustentação para outras que serão construídas no decorrer 
do discurso. 

Na fase de aquisição da escrita, é bastante comum o uso 
de repetições lexicais literais, quando o aluno repete de forma 
idêntica o referente. Cavalcante (2011, p. 166) orienta que, nas 
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aulas de produção textual, por meio da observação, os profes-
sores possam refletir junto aos alunos sobre “[...] os variados 
modos de evitar repetição (que aliás, não são proibidas e po-
dem construir um eficaz recurso argumentativo) e selecionar 
adequadamente os modos de recategorizar os referentes [...]” 
em trechos de textos dos próprios alunos ou em outros textos, 
que, em algumas vezes, se a repetição do item lexical não for 
bem empregada, pode tornar o texto cansativo e prejudicar a 
progressão, o que “[...] pode revelar dificuldade do aluno em 
manejar os recursos linguísticos ou, até mesmo, restrição vo-
cabular” (ARAÚJO, 2002, p. 157). 

Cavalcante (2008) lembra, também, que é comum usarmos 
as expressões referenciais para “[...] não abusar das repetições, 
que comprometem o estilo, ou para acrescentar novos signifi-
cados e valores que ajudam a explicar nossos pontos de vista” 
(CAVALCANTE, 2008, p. 22) diante dos assuntos apresentados. 

Diante disso, atividades em que os alunos identifiquem nos 
textos o referente e as expressões referenciais, compreendendo 
e discutindo a razão de tais escolhas, podem ser desenvolvidas 
em sala de aula como estratégia de construção coesiva. Ao pos-
sibilitar que a turma repense sobre a substituição de termos já 
selecionados por outros que causem um novo efeito de sentido 
no texto, isso oportunizará aos alunos o acréscimo de novas in-
formações, opiniões e sentimentos para seu texto. 

O professor, ao selecionar uma produção textual que con-
tenha mais repetições, deve inicialmente listar com os alunos 
as repetições e construir, coletivamente, diferentes possibili-
dades para substituir uma palavra que está repetida no tex-
to. É preciso que os alunos compreendam que nem todas as 
repetições precisam ser substituídas, pois “[...] em algumas 
situações, elas podem ser adequadas, para evitar ambiguida-
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des que prejudiquem a compreensão” (CAVALCANTE, 2008, 
p. 23). Desse modo, o desenvolvimento de tais atividades pos-
sibilitará que os alunos consigam desenvolver habilidades que 
serão usadas em outros textos produzidos por eles. 

Dando continuidade à organização retórica deste capítulo, 
descreveremos o processo metodológico assumido na pesqui-
sa e, ainda na próxima seção, seguiremos com a análise das 
notícias produzidas pelos alunos. 

A análise da repetição nas 
notícias escritas por alunos

Como já mencionamos em nossa introdução, esse artigo 
representa um recorte de nossa dissertação de mestrado de-
fendida em 30 de janeiro de 2020 pelo Programa de Mestra-
do Profissional em Letras da Universidade Estadual do Rio 
Grande do Norte (PROFLETRAS/UERN). 

A pesquisa que motivou este trabalho seguiu a abordagem 
qualitativa por apresentar em seu processo investigativo o pes-
quisador e o seu ambiente de trabalho como ferramentas essen-
ciais na aquisição de dados descritivos (LÜDKE; ANDRÉ, 2013), 
uma vez que foram consideradas as análises das produções de 
notícias escritas pelos alunos do 7o ano do Ensino Fundamental 
de uma escola pública, situada em um bairro periférico do mu-
nicípio de Russas-CE. 

Para análise qualitativa do processo, usamos a pesquisa-
-ação como uma estratégia metodológica, por ser um tipo de 
pesquisa que parte da resolução de um problema coletivo, no 
qual “[...] os pesquisadores e os participantes representativos 
da situação ou do problema estão envolvidos de modo coopera-
tivo ou participativo” (THIOLLENT, 2011, p. 20). 
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Nesse cenário, ao observarmos os textos dos alunos nas 
aulas de produção textual, identificamos dificuldades na uti-
lização dos mecanismos de referenciação anafórica. Na busca 
por atividades que nos auxiliassem a interagir, positivamente, 
com a situação, propusemos uma sequência didática (SD). 

Esse recurso didático constitui-se de “[...] um conjunto de 
atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em 
torno de um gênero textual oral ou escrito” (DOLZ; NOVER-
RAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 97), no intuito de colaborar com 
uma escrita significativa acerca do gênero notícia. A sequên-
cia de atividades que propusemos foi desenvolvida em 16h/a 
no período de aproximadamente dois meses de pesquisa. 

No que tange aos cuidados éticos para o desenvolvimento da 
pesquisa, um aspecto relevante foi o esclarecimento dos pais ou 
responsáveis sobre o objetivo e a proposta de trabalho que, na 
época, planejávamos desenvolver em sala de aula. Para possibi-
litar a ciência sobre o processo, realizamos uma reunião para 
apresentar o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 
para que a família compreendesse os benefícios da pesquisa e 
permitisse, por meio da assinatura do documento, a publicação 
dos dados pesquisados. 

Vale ressaltar que levar o gênero discursivo notícia para 
a sala de aula colaborou para o desenvolvimento de oficinas 
de produção textual mais participativas e dinâmicas, uma vez 
que esse gênero faz parte do cotidiano dos alunos e tem como 
objetivo principal informar os leitores a respeito de fatos con-
siderados atuais e relevantes para a vida social. 

Com o objetivo de trabalhar as dificuldades apresentadas 
nas produções dos alunos, propusemos um conjunto de ati-
vidades organizadas em cinco etapas. É importante ressaltar 
que, dado o recorte deste capítulo, limitar-nos-emos às etapas 
de produção dos alunos. 
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A primeira etapa dedicou-se a compartilhar com os alunos a 
proposta de trabalho para o desenvolvimento da pesquisa que 
tratava de recolher, através de uma exposição de notícias, as 
informações acerca do que os discentes já sabiam sobre o gê-
nero e estudar a composição estrutural da notícia. Para tanto, 
organizamos um painel com diferentes notícias e, a partir de-
las, lançamos questionamentos sobre a identificação do gêne-
ro textual exposto no painel, a finalidade comunicativa dele, os 
veículos onde poderíamos encontrá-las e sobre como é o forma-
to estrutural do gênero trabalhado. 

Partindo das respostas dos alunos, compreendemos que 
a turma, em sua grande maioria, apresentava dificuldades 
em caracterizar a estrutura composicional do gênero, limi-
tando-se à identificação da manchete. Diante disso, levamos, 
em um cartaz, para a sala de aula, a notícia: “Músico faz cam-
panha e traz noiva cubana de volta pra casar no Ceará após 
fim de acordo do Mais Médicos”, visando explorar a estrutura 
composicional do gênero, a partir, principalmente, dos estu-
dos de Alves Filho (2011). 

Após o estudo estrutural da notícia, os alunos realizaram 
uma atividade com os textos que estavam expostos no painel. 
Em equipes, fizeram, inicialmente, uma leitura da notícia que 
iriam trabalhar e, posteriormente, uma atividade de colagem, 
identificando cada parte da notícia. 

Na etapa seguinte, os alunos foram orientados a escreverem 
sua primeira notícia sobre uma atividade que aconteceu na es-
cola entre os meses de janeiro a maio de 2019. Após a análise 
dessa primeira produção, percebemos dificuldades na utiliza-
ção dos mecanismos de referenciação anafórica, o que colabo-
rou para a identificação do emprego da repetição enfadonha de 
alguns itens lexicais, comprometendo a progressão textual. 
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Em posse desses dados, a terceira etapa foi desenvolvida 
com vistas ao estudo do conceito das anáforas e a identifica-
ção dos referentes textuais aos quais elas se referem. Para essa 
discussão, usamos a notícia: “Aos 16 anos de idade, Maísa Sil-
va comandará talk show no SBT” a partir de questionamentos 
para refletirmos a importância das retomadas anafóricas para 
a compreensão do que se pretende escrever: qual a finalida-
de dessa notícia? No primeiro parágrafo, que palavras foram 
usadas para retomar o termo “Maisa Silva”? O pronome “ela” 
usado no decorrer do texto se refere a quem? O uso do termo 
“atriz” mudou o sentido do referente expressado anteriormen-
te no texto? Apresentamos, em seguida, a notícia utilizada. 

Figura 1

Aos 16 anos de idade, Maisa Silva comandará talk show no SBT!
O programa tem sua estreia prevista para março

Da Redação
Publicada em 06/02/2019 às 22:48 

Carismática, Maisa estreou 
no SBT como apresentadora 
em Bom Dia & Cia e depois par-
ticipou do Sábado Animado. 
Na teledramaturgia, ela traba-
lhou em Carrossel e Carinha de 
Anjo, sendo um dos nomes mais 
conhecidos da emissora. Já no 

cinema, a atriz já atuou em Tudo Por Um Popstar e participará de 
Cinderela Pop, previsto para ser lançado no dia 28 de fevereiro. 

Fonte: Disponível em: https://www.estrelando.com.br/
nota/2019/02/06/aos-16-anos-de-idade-maisa-silva-comandara-talk-
-show-no-sbt-234527. html. Acesso: 7 fev. 2019. 



64

No intuito de os alunos ampliarem essas questões, propu-
semos uma outra atividade, desta vez com a notícia “Cadela 
morta no Carrefour ganha homenagem nas redes sociais”. 

Figura 2

Cadela morta no Carrefour ganha homenagens nas redes

LÍVIA MARRA, para Folhapress 
05/12/2018 
A cadela que morreu após ser resgatada ferida de uma unidade 

do Carrefour em Osasco, na Grande São Paulo, ganhou homena-
gens nas redes sociais. Com imagens e desenhos, internautas co-
bram investigação e punição para o caso. 

O inquérito foi instaurado na última segunda-feira (3), e a polí-
cia já analisa registros de câmeras de segurança. 

Segundo denúncias, o animal foi espancado por um segurança 
no dia 28. Ela foi socorrida por uma equipe da Prefeitura de Osas-
co, sob informação de que teria sido vítima de atropelamento, mas 
não resistiu. As acusações sobre a agressão surgiram dias depois, 
e o caso provocou comoção. 

Fonte: Disponível em: https://www.msn.com/pt-br/noticias/brasil/ca-
dela-morta-no-carrefour-ganha-homenagens-nas-redes/ar-BBQwB-
VJ. Acesso em: 20 fev. 2019. 

Com o objetivo de promover uma reflexão sobre as possibili-
dades de retomadas em um texto, levamos, para a sala de aula, 
a notícia adaptada “Cadela morta no Carrefour ganha homena-
gens nas redes”, conforme a técnica de “cloze”, que consiste em 
refletir sobre quais palavras podem preencher os espaços que 
ficaram vazios no decorrer do texto (DIAS, 2001). Logo, o uso 
do texto lacunado possibilitou ao aluno, a partir do contexto, 
pensar em outras expressões referenciais para retomar o refe-
rente “cadela”. Para a realização dessa atividade, inicialmente, 
fizemos uma leitura da notícia, apresentada na Figura 3. 
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Figura 3

Cadela morta no Carrefour ganha homenagens nas redes

LÍVIA MARRA, para Folhapress 
05/12/2018 
A cadela que morreu após ser resgatada ferida de uma unidade 

do Carrefour em Osasco, na Grande São Paulo, ganhou homena-
gens nas redes sociais. Com imagens e desenhos, internautas co-
bram investigação e punição para o caso. 

O inquérito foi instaurado na última segunda-feira (3), e a polí-
cia já analisa registros de câmeras de segurança. 

Segundo denúncias, a cadela foi espancada por um segurança 
no dia 28. A cadela foi socorrida por uma equipe da Prefeitura de 
Osasco, sob informação de que teria sido vítima de atropelamento, 
mas a cadela não resistiu. As acusações sobre a agressão surgiram 
dias depois, e o caso provocou comoção. 

Fonte: Disponível em: https://www.msn.com/pt-br/noticias/brasil/ca-
dela-morta-no-carrefour-ganha-homenagens-nas-redes/ar-BBQwB-
VJ. Adaptado para fins didáticos. Acesso em: 20 fev. 2019. 

Logo depois da leitura, apresentamos à turma as seguintes 
questões: qual referente introduz o primeiro parágrafo da no-
tícia lida? O que aconteceu com esse referente no decorrer no 
texto? O que vocês acham dessa repetição? Será que haveria 
outras formas de se referir ao termo cadela? Quais? 

Nessa atividade, os alunos perceberam as repetições do ter-
mo “cadela” e sugeriram outras formas de menção, como “a 
cachorrinha”, “o animal”, “o filhote”, “a bichinha” e o pronome 
“ela”. Diante das sugestões apresentadas, expusemos a notícia 
original na lousa (Figura 2) e discutimos sobre o fato de que 
as escolhas que fazemos para retomar o referente estão direta-
mente ligadas à progressão do texto. 

Na quarta etapa, os alunos reescreveram suas notícias utili-
zando os mecanismos de referenciação, especialmente as aná-
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foras diretas, com o objetivo de pôr em prática o que foi assimi-
lado no projeto de intervenção. 

Por fim, na última etapa, construímos um mural na escola 
com as notícias produzidas pela turma do 7o ano com a finali-
dade de os alunos se sentirem inseridos no processo da escrita. 

A partir das reflexões provenientes das discussões em sala 
de aula acerca da repetição, apresentaremos, em seguida, uma 
análise comparativa das produções iniciais e finais dos alunos. 
Cabe salientar que, para ilustrar as principais constatações de 
nossa análise, selecionamos três produções textuais que serão 
apresentadas nesta seção. Vale ressaltar que mantivemos a es-
crita fiel, utilizada por cada participante. Para garantirmos o 
sigilo dos alunos, identificamos cada produção por meio de có-
digos. O A1 para o aluno 1, o código A2, para o aluno 2, e A3, 
para o aluno 3. Já os códigos PI e PF identificarão a produção 
inicial e final, respectivamente. Vejamos, a seguir, a produção 
inicial e a produção final do aluno 1. 

Figura 4 – Produção textual A1PI

Fonte: Texto inicial produzido pelo aluno 1. 
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Figura 5 – Produção textual A1PF

Fonte: Texto final reescrito pelo aluno 1. 

Detectamos que, na produção inicial do aluno 1, o objeto do 
discurso “reforço” (linha 1) é mantido no texto por meio dos ter-
mos “reforço” (linha 5), “o reforço” (linhas 7 e 9), e o “segundo 
reforço” (linha 11). Observamos, também, que o termo “os alu-
nos” (linha 1) é retomado pela repetição de “os alunos” (linhas 
5, 7, 11 e 14) e “os seus alunos (linha 9), estabelecendo-se assim, 
“[...] uma relação de correferência entre o elemento anafórico e 
seu antecedente” (KOCH; ELIAS, 2015, p. 136). 

No texto inicial, observamos uma recorrência de termos 
que pensamos ser sobre o objeto referenciado. Diante da ne-
cessidade de esse referente reaparecer no texto, ele poderia ter 
sido substituído usando, além do recurso da repetição, outras 
formas de alusão como um pronome, uma elipse ou um outro 
item lexical, como descreve Cavalcante (2012). Para Araújo 
(2002), o uso desse tipo de repetição lexical, como a do aluno 
1, demonstra que ele apresenta dificuldades quanto ao uso de 
outros recursos linguísticos. 

 Dessa forma, compreendemos que essa repetição evidencia 
o fato de que o autor tem dificuldades em retomar o referente, 
mesmo tratando-se de um termo que faz parte da sua vivência, 
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como o termo “alunos”, demonstrando, assim, falta de habili-
dade do aluno em utilizar estratégias referenciais que auxilia-
riam na progressão do texto. 

Cavalcante (2011) explica que, nas aulas de produção textu-
al, por meio de uma observação mais criteriosa, os professores 
podem oportunizar aos alunos variadas formas de recategori-
zar os referentes introduzidos nos textos e, assim, evitar algu-
mas repetições. Nesse sentido, no projeto de intervenção que 
motivou este capítulo, investimos em atividades nas quais os 
alunos pudessem analisar diferentes textos, de outros autores 
e seus próprios textos, observando as expressões referenciais 
que retomavam o mesmo referente já introduzido no discurso, 
o que Cavalcante, Filho e Brito (2014) chamam de anáforas di-
retas ou correferenciais. 

Ainda segundo Cavalcante, Filho e Brito, (2014, p. 63), é 
fundamental explorar a evolução dos referentes no texto, “[...] 
pois ajuda os alunos a compreenderem como o tema progride e 
como o ponto de vista do locutor vai, aos poucos, se firmando” 
dentro do discurso. 

Evidenciamos que, após a intervenção realizada, os alunos 
apresentaram maiores possibilidades quanto à retomada dos 
objetos de discurso. Observamos que, na produção final, o au-
tor utilizou expressões referenciais anafóricas para retomar o 
mesmo elemento de formas diferentes e estabelecer uma pro-
gressão da referência no texto (CAVALCANTE; FILHO; BRITO, 
2014), ou seja, conseguiu ampliar as possiblidades de menção 
ao objeto de discurso sem usar somente a repetição. 

 Logo, recorrendo às anáforas diretas e retomando a mes-
ma entidade já exposta previamente no texto (CAVALCANTE, 
2011), o aluno usou os termos com o mesmo valor semântico 
“as aulas de reforço” (linha 9) e “o “segundo reforço” (linha 16), 
“os estudantes” (linha 11 e 20), “os meninos” (linha 16), “os alu-
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nos do 7o ano A” (linha 22 e 23) e “todos da turma” (linha 25), 
para recuperar e recategorizar o referente “reforço” e “alunos”, 
respectivamente. 

Na sequência das análises, destacamos algumas considera-
ções no tocante à produção inicial e final do aluno 2. 

Figura 6 – Produção textual A2PI

Fonte: Texto inicial produzido pelo aluno 2. 

Figura 7 – Produção textual A2PF

Fonte: Texto final reescrito pelo aluno 2. 

Na produção inicial do aluno 2, percebemos que o meca-
nismo de referenciação mais recorrente foi o termo “escola” 
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(linha 8). Ele é retomado correferencialmente pelos termos 
“a(s) escola(s)” nas (linhas 9, 11, 13, 14, 15, 19 e 20). Nesse 
caso, atentamos para uma repetição acentuada do vocábulo 
“escola”, o que nos fez compreender a dificuldade que o aluno 
tem em utilizar outras expressões referenciais de mesmo valor 
semântico para substituir o referente mencionado. 

A partir de nossa experiência docente, observamos alguns 
fatores que podem contribuir para as dificuldades apresenta-
das pelos discentes. Um deles explica-se pelo fato de ainda ter-
mos uma carga horária muito reduzida para o trabalho com a 
produção textual, o que nos leva a perceber a falta de um tra-
balho sistemático nessa disciplina. Outro aspecto que contri-
bui para a naturalização dessa situação está no fato de que a 
grande maioria das aulas dedicadas à Língua Portuguesa limi-
tam-se às atividades sugeridas pelo livro didático, recurso para 
aprendizagem que muitas vezes não atende às especificidades 
de uma determinada turma ou aluno, ocasionando, em muitos 
casos, uma lacuna sobre determinadas habilidades considera-
das indispensáveis para a vida de cada discente. 

Diante disso, Cavalcante (2011, p. 183) esclarece que é papel 
do professor “[...] não se limitar aos exercícios que constam no 
livro didático [...], pois ao se tratar do emprego dos processos 
referenciais existem diferentes atividades que podem auxiliar o 
docente a enriquecer essa prática”. 

Partindo dessa orientação, observamos que, depois do nos-
so trabalho com a sequência didática, os alunos puderam, ini-
cialmente, ter clareza da proposta de pesquisa e, em seguida, 
conheceram melhor as particularidades do gênero notícia, 
passando a identificar em diversos textos lidos as diferentes 
formas de manter o fio discursivo, como percebemos na produ-
ção final do aluno 2 ao usar, por exemplo, as expressões “o(s) 
time(s)” (linha 7 e 18) e “o(s) colégio(s)” (linhas 6 e 12). 
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Nesse processo de aprimoramento da escrita, Cavalcante, 
Filho e Brito (2014, p. 67) destacam que as recategorizações 
reconhecidas por meio das expressões anafóricas correferen-
ciais são fundamentais para “[...] a construção do referente e 
para o agenciamento de diferentes pontos de vista” estabeleci-
dos nos textos. Dando continuidade às análises, passemos aos 
textos do aluno 3. 

Figura 8 – Produção textual A3PI

Fonte: Texto inicial produzido pelo aluno 3. 

Figura 9 – Produção textual A3PF

Fonte: Texto final reescrito pelo aluno 3. 
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Ao observarmos o texto inicial do aluno 3, verificamos que 
a repetição literal do vocábulo “reforma” foi usada de forma ex-
cessiva, nas (linhas 4, 5, 6 e 17), demonstrando dificuldades 
em usar os mecanismos da repetição de maneira bem-sucedida. 

Baseado nos estudos de Araújo (2002), esse tipo de repeti-
ção, embora seja um recurso referencial, algumas vezes é usa-
da desnecessariamente, podendo tornar a leitura mais enfado-
nha e comprometer a progressão textual. 

Uma outra dificuldade apresentada pelo autor das notícias 
analisadas é a restrição vocabular. Compreendemos que a falta 
de um vocabulário mais amplo impossibilitou o autor em usar 
outras expressões referenciais, como “a construção”, “a obra” 
ou “ela” para se referir ao termo “a reforma” e o uso do termo 
“escola” seguidamente (linha 17), demonstrando a pouca habi-
lidade desse aluno em decidir por outras formas de se referir 
ao mesmo objeto do discurso. 

Nesse caso, compreendemos que essas repetições demons-
tram que o aluno ainda apresenta dificuldades em substituir 
o referente por outras expressões referenciais com o mesmo 
valor semântico ou por um pronome, escolhas essas que, se-
gundo as autoras, vão “[...] não só permitir o avanço do texto, 
mas também contribuir significativamente para a construção 
do sentido” (KOCH; ELIAS, 2015, p. 159). 

Dentre as possibilidades de evitarmos esses problemas, 
Koch e Elias (2015) destacam também que o processo da re-
ferenciação tem um papel singular em uma atividade de pro-
dução; ele permite que o escritor observe e reflita sobre novos 
elementos que estarão a favor da coesão textual. 

Ao analisarmos a produção final do aluno 3, percebemos 
que, após as ações didático-metodológicas em que os alunos ti-
veram a oportunidade de ler várias notícias e analisá-las, nota-
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mos um grande avanço. Assim, na produção final, o aluno expe-
rimentou o uso de outras formas de progressão textual, como, 
quando utilizou a expressão “a obra” (linha 5) para retomar o 
termo “a reforma” e o pronome “ela” (linha 18), com a intenção 
de não repetir o vocábulo “escola”. Nesse caso, o discente usou 
as estratégias de correferencialidade exploradas nas aulas de 
produção e conseguiu melhorar a progressão referencial da no-
tícia produzida. Apresentaremos, por fim, a conclusão sobre os 
principais resultados obtidos. 

Conclusão

Esta pesquisa partiu das observações das produções textu-
ais realizadas em uma sala de aula do 7o ano de uma escola 
municipal de Russas-CE. Nessa análise, percebemos que os 
alunos apresentaram dificuldades na utilização dos mecanis-
mos de referenciação nos textos que produziram, demonstran-
do o uso excessivo de repetições lexicais, que comprometeu a 
progressão textual. 

Compreendemos que a repetição é um recurso bastante eficaz 
para o estabelecimento da coesão textual, no entanto, em algumas 
situações, torna-se desnecessária, podendo ser substituída por 
outros mecanismos coesivos que podem agir a serviço do texto. 

Para tanto, evidenciamos que a sequência de atividades 
acerca do gênero notícia, proposta na intervenção, colaborou 
para que os alunos pudessem analisar e refletir sobre novas 
possiblidades de evitar as repetições, principalmente no que 
diz respeito à substituição pelo uso de anáforas diretas, como 
observamos nas análises apresentadas. Foi possível perce-
ber que cada etapa desenvolvida com os alunos permitiu uma 
maior maturidade para a turma, o que refletiu positivamente 
na versão final das notícias. 



74

Vale ressaltar, também, que notamos ser de fundamental im-
portância proporcionar à turma situações por meio das quais os 
alunos possam aprender novas palavras. Como exemplo de ativi-
dades voltadas para isso, podemos apontar o uso do dicionário 
ou outros recursos de pesquisa que devem ser incentivados em 
sala de aula e fora dela com a finalidade de ampliar o vocabulário 
dos alunos. Essas ações oportunizam o conhecimento de outras 
formas de retomar os referentes no texto, além da repetição. 

De modo geral, acreditamos que o trabalho apresentado foi 
importante para os alunos desenvolverem estratégias de reto-
madas anafóricas em seus textos e, assim, encontrarem cami-
nhos para construir adequadamente a tessitura textual, visto 
que, a nosso ver, o sentido só se constrói na interação. 
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Introdução

A família funciona de acordo com a sociedade em que está 
inserida, adaptando-se a ela em vários aspectos: número de fi-
lhos, relações extraconjugais, novas uniões, entre outros. Ela 
se molda ao momento histórico, aos fatores políticos, sociais, 
econômicos e religiosos. Apesar das mudanças pelas quais 
passa essa instituição, ela ainda é apontada como um arranjo 
essencial para o ser humano garantir o seu crescimento e a 
sua proteção. Segundo Osório (1996), a família continua sen-
do considerada a viga mestra em qualquer realinhamento no 
processo evolutivo humano. 

Ao passar do tempo, mesmo com a mudança estrutural das fa-
mílias, a mulher continuou sendo a maior responsável pela orga-
nização da vida de seus descendentes porque acumulou as res-
ponsabilidades de cuidadora e de provedora. Claramente, esse 
cenário social se apresenta no dia a dia do trabalho nas escolas.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE),1 no Brasil, existem 11,6 milhões de famílias nas 
quais as mães são as responsáveis pela unidade domiciliar. Os 
dados são referentes à última pesquisa dos indicadores sociais 
do ano de 2015, realizada pelo Instituto. Verificou-se que houve 
uma alta em relação ao ano 2005, quando eram 10,5 milhões 
de famílias nesse arranjo. Observa-se, então, um crescimento 
considerável nos números obtidos pela pesquisa em dez anos.

A estatística envolve todo o país, portanto é uma análise am-
pla. Porém, essa composição familiar faz parte, principalmen-
te, da vida das camadas menos favorecidas economicamente, 
pois grande parte dessas mulheres criam seus filhos sem a 
participação do genitor deles. Os dados da pesquisa indicam 
que as transformações sociais contemporâneas e os novos ar-

1 https://www.ibge.gov.br/
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ranjos familiares atingem a estrutura e os padrões de funcio-
namento familiar, a partir da inserção da mulher no âmbito 
profissional. O novo papel da mulher reverbera nas novas com-
posições familiares e na educação dos filhos. 

Segundo Osório (1996), essas modificações confirmam-se na 
definição de que a família é uma instituição que se caracteriza por 
suas diferentes configurações através dos tempos. Ela é um arran-
jo social que se modifica com a evolução histórica e apresenta for-
mas e finalidades diversas numa mesma época ou lugar, conforme 
o grupo social ao qual pertença. As mudanças ocorridas ao longo 
do tempo na sociedade brasileira permitiram que as configura-
ções de família se desenhassem de formas diferenciadas, mas o 
costume de ser uma instituição milenar permanece e garante a 
organização social e a reprodução de costumes e de valores. 

Frente a esse cenário nacional e com base na vivência diária 
com alunos do nono ano do Ensino Fundamental, verificamos 
que a presença masculina como responsável pela vida escolar 
desses estudantes era praticamente nula, rara em alguns ca-
sos. É quase total a presença da figura feminina como apoio 
principal de suas atividades escolares, e de suas vidas como 
um todo. Entretanto, mesmo com a relevância que as mulhe-
res têm na base familiar, elas apenas são lembradas na escola 
nas homenagens relacionadas ao dia das mães, nas reuniões 
promovidas pelas instituições e nas chamadas para conversar 
sobre o comportamento dos alunos. 

O interesse por este estudo, então, partiu da observação, na 
escola pública, da mulher como sendo a principal responsável 
da família pela educação da grande parcela dos alunos e de sua 
importância na sociedade. A partir das interações com essas 
figuras femininas, objetivamos a ampliação do letramento dos 
alunos, estabelecendo uma sequência de atividades nas nossas 
aulas de Língua Portuguesa que dessem às mulheres escolhi-
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das o destaque por suas atuações na vida dos discentes, a fim 
de permitir uma reflexão acerca da mulher na sociedade. 

Assim, além de essa importância ser enaltecida, considera-
mos o gênero biografia apropriado para a produção escrita dos 
alunos sobre mulheres importantes em suas vidas, com a fina-
lidade de evitar a artificialidade na escrita de textos, geralmen-
te, atribuída às aulas de Língua Portuguesa. Escrever sobre 
alguém de sua convivência diária, então, oferece um grande 
significado a essa escrita, o que confere sentido aos estudos de 
letramento que abordamos aqui. 

Nosso trabalho, então, objetivou a ampliação do letramento 
de alunos do 9o ano de uma escola pública de Fortaleza, cul-
minando, após uma sequência de atividades, com a escrita do 
gênero biografia. Nosso objetivo foi refletir sobre o lugar da 
mulher nas práticas sociais e na ressignificação da atuação 
dela na vida dos alunos. 

Desenvolvemos nossa pesquisa sob a perspectiva dos estu-
dos do letramento numa escola pública da cidade de Fortaleza, 
com 27 alunos participantes. No Brasil, os estudos de letra-
mento datam da década de 1990, especialmente a partir dos 
estudos de Street (2014) e Soares (2019). A mediação das rela-
ções, por meio de textos escritos, das práticas sociais compre-
endem o letramento. 

Letramento e ensino

Os estudos sobre letramento se expandiram a partir da década 
de 1990, no Brasil, e diversas pesquisas apontavam como indiví-
duos analfabetos se inseriam em ambientes com pessoas letra-
das. Os resultados mostraram que essas pessoas concebiam a es-
crita como um “poder” que os indivíduos economicamente mais 
favorecidos detinham para continuar com sua posição social. 
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Diante dessa problemática, verificou-se que a noção de alfabe-
tização como um domínio mecanizado da língua não conseguiu 
abarcar a concepção de o indivíduo ser um usuário proficiente da 
língua escrita, ou seja, seria necessário que tanto a leitura quanto 
a escrita fossem verificadas numa amplitude social. As práticas 
discursivas, no processo de leitura e de escrita, são indispensáveis 
para o desenvolvimento dessas habilidades, pois são inseparáveis 
dos contextos sociais em que as pessoas estão envolvidas, e a es-
cola não pode ser vista como uma instituição à parte da sociedade. 

Infelizmente, essa problemática continua fazendo parte 
do ensino nas escolas em geral. A descontextualização da ex-
periência de vida e das práticas sociais fora da escola podem 
contribuir para que o processo de ensino e aprendizagem se 
torne desinteressante ao aluno de todas as instâncias de en-
sino. Hoje não basta apenas saber ler e escrever, é necessário 
que o aluno use esses recursos que foram concebidos na escola 
para atuar e fazer parte da sociedade em que vive. Portanto, é 
necessário que o letramento seja assumido como uma prática 
pedagógica constante na escola. 

Kleiman (2008, p. 18) conceitua letramento como “[...] um 
conjunto de práticas sociais que usam a escrita enquanto siste-
ma simbólico e enquanto tecnologia, em contextos específicos, 
para objetivos específicos”. O conceito de letramento envolvido 
nas práticas sociais, ao longo dos anos, tem grande amplitude. 
Para Soares (2019), letramento é

O estado em que vive o indivíduo que não só sabe ler e 
escrever, mas exerce as práticas sociais de leitura e es-
crita que circulam na sociedade em que vive: sabe ler e 
lê jornais, revistas, livros; sabe ler e interpretar tabelas, 
quadros, formulários, sua carteira de trabalho, suas con-
tas de água, luz e telefone; sabe escrever e escreve car-
tas, bilhetes, telegramas sem dificuldade, sabe preencher 
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um formulário, sabe redigir um ofício, um requerimento  
(SOARES, 2019, p. 44). 

A concepção do letramento como plural estabelece o seu 
vínculo às práticas discursivas2 advindas das variadas comu-
nidades; assim, a leitura e a escrita não estão dispostas ape-
nas no processo de escolarização, mas por toda a experiência 
de vida que o indivíduo tem. Nessa concepção, Maciel e Lúcio 
(2010, p. 489) compreendem que “[...] a participação nos even-
tos e práticas de letramento está muito mais ligada às nossas 
experiências sociais e culturais do que ao próprio conhecimen-
to do saber escolarizado”. 

O letramento torna possível o conhecimento adquirido por 
meio de situações concretas, reais, em torno de suas funções 
sociais. Tal reflexão leva em consideração as oportunidades infi-
nitas de interação social às quais os indivíduos têm acesso fora 
da escola, no contexto social em que vivem e interagem. Soares 
(2019, p. 42) afirma que “Letramento é prazer, é lazer, é ler em 
diferentes lugares e sob diferentes condições, não só na escola, 
em exercícios de aprendizagem”. Ou seja, letramento é vida. 

Street (2014), por seu turno, compreende práticas de letra-
mento como a construção dos significados de letramento nos 
contextos sociais e culturais em que a leitura e a escrita desem-
penham um papel, ou seja, é uma visão ampla acerca do letra-
mento. Assim, as esferas sociais em que os indivíduos circulam, 
como igreja, escola ou família, moldam as formas como essas 
práticas se dão. As práticas de letramento não são observáveis 
de maneira individualizada, ao contrário dos eventos de letra-

2 Adotamos a definição de Matêncio (1994, p. 17) para práticas discursivas, 
que, segundo a autora, compõem as atividades discursivas na prática das 
ações sociais às quais os sujeitos têm acesso ao longo do seu processo de 
sociabilização. 
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mento, os quais podem ser observados, pois são as ocasiões em 
que se pode verificar a leitura e/ou a escrita ocorrendo efetiva-
mente, por exemplo, a leitura do jornal da igreja, a escrita de um 
texto na escola ou um bilhete deixado na geladeira de casa. 

Estamos observando, com mais frequência, o respeito, a 
aceitabilidade e a valorização dessa bagagem cultural e lin-
guística que o aluno carrega consigo, porém, até pouco tempo, 
a aprendizagem puramente escolar, mais valorizada social-
mente, desassociada, por muitas vezes, das práticas sociais 
era matriz frequente nas escolas. 

Em uma sociedade grafocêntrica, o uso proveitoso da escri-
ta e da leitura se faz essencial. Dessa forma, é fundamental de-
senvolver no aluno a capacidade de não apenas ler textos, mas 
interpretá-los, comentar aspectos implícitos desses textos, bem 
como produzir textos de variados gêneros, de acordo com o que 
é demandado para o seu uso. A finalidade do trabalho com o le-
tramento é dar subsídios para que o aluno desenvolva suas ca-
pacidades de leitura e de escrita numa sociedade que necessita 
dessas habilidades. 

Kleiman (2008, p. 20) enfatiza que o “[...] fenômeno do letra-
mento, então, extrapola o mundo da escrita tal qual ele é conce-
bido pelas instituições que se encarregam de introduzir formal-
mente os sujeitos no mundo da escrita”. Tal fato se dá porque 
os estudos sobre letramento ganharam força nas pesquisas 
acadêmicas e tornaram-se essenciais tanto para a prática do 
ensino da escrita, da leitura e da oralidade, quanto para os es-
tudos científicos, já que um compreende e completa o outro. 

As pesquisas atuais compreendem que a escrita de textos 
na escola deve ter um interlocutor real para que as produções 
tenham sentido de existir e que sejam utilizados em contextos 
específicos, com objetivos específicos. Contudo, a escola, com-
preendida como uma agência formal de letramento, histori-
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camente, vem reproduzindo um tipo de prática de letramento 
pautado no processo de aquisição da linguagem e nas ativida-
des necessárias para a conclusão do ano escolar. Diferentemen-
te dessa concepção, centrada no que é socialmente associado 
ao progresso e à mobilidade social, existem as outras agências 
de letramento dispostas no cotidiano dos alunos como a famí-
lia, os amigos, a igreja, nas quais as participações são intensas 
e proveitosas também no sentido do aprendizado informal. 

A fim de pautar essa interação, Street (2014) apresenta um 
modelo ideológico de letramento no qual compreende que a rela-
ção de interação social entre os indivíduos tem importância rele-
vante para a participação destes num mundo em que as culturas 
e as sociedades são tão heterogêneas. 

Contrário a esse modelo, Street (2014) apresenta o modelo 
autônomo de letramento, que é o sistema tradicional adotado 
nas escolas e desvinculado de contextos sociais. Esse modelo 
foca a escrita como sendo uma característica que determina-
das pessoas dominam, e esse domínio as favorece, submetendo 
os grupos que não têm esse conhecimento. Nesse contexto, a 
oralidade não é valorizada no ambiente escolar, pois o reco-
nhecimento do uso da lógica e da racionalidade, nesse modelo 
de letramento, está associado apenas à escrita. 

O modelo autônomo de letramento faz da escola um ambien-
te artificial, que torna o aluno passivo diante dos conhecimen-
tos que são apenas repassados, sem o incentivo a uma visão 
crítica dos assuntos abordados. Ele não constrói os saberes, 
apenas os recebe de maneira indiferente e sem ter a oportuni-
dade de contextualizar os aspectos formais das matérias esco-
lares, relacionando-os às suas interações sociais. 

Dessa forma, Street (2014) acredita que o modelo autônomo 
de letramento não é o ideal e que o modelo ideológico de letra-
mento, o qual vincula as práticas de letramento aos aspectos 
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culturais e sociais, contribui significativamente, sobretudo com 
a escrita, nas questões de ensino. Nesse contexto, este estudo 
buscou significar as interações do aluno na escola, a fim de di-
minuir a artificialidade a que a escrita, a leitura e até a oralida-
de estão sujeitas no ambiente escolar, efetivando seu sentido em 
situações específicas. Essa abordagem leva em consideração a 
interação entre os indivíduos e as estratégias de construção de 
sentido utilizadas no processo de comunicação. 

Por outro lado, o modelo ideológico de letramento, que com-
preende a língua e a comunicação como um fenômeno social 
concretizada na interação verbal da situação comunicativa, 
suscita-nos a dialogicidade do discurso, conforme concebe 
Bakhtin, pois o letramento visto como dinâmico considera 
sempre o interlocutor e o propósito comunicativo do discurso 
que é estabelecido entre os pares interactantes. 

A época histórica, os fatores econômicos, sociais e culturais 
têm influência direta nas práticas de letramento e de enuncia-
ção que oscilam, dependendo de todos os aspectos subjacen-
tes ao processo. Então, podemos observar que o letramento 
presente na escola constitui apenas uma faceta das diversas 
manifestações de letramento presentes fora das instituições 
escolares, que a cada dia estão mais influenciadas pelas tecno-
logias midiáticas e pela multiculturalidade.3

Diante de tais implicações, acreditamos que envolver o aspec-
to social da escrita sobre mulheres significantes instancia nossa 

3 As tecnologias midiáticas que envolvem as semioses e a multiculturalida-
de apontam para o conceito de Multiletramentos, que surgiu na década 
de 1990 com os estudos de pesquisadores norte-americanos do Grupo de 
Nova Londres. No Brasil, importante referência sobre o assunto é Roxane 
Rojo. Segundo a autora, na atualidade, a autoria e a recepção dos enun-
ciados não é centrada mais apenas no aspecto linguístico, dependem da 
diversidade cultural e da multissemiose presente nas diversas tecnologias 
(ROJO; MOURA, 2012). 
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pesquisa na escola com o objetivo da ampliação do letramento 
dos alunos. Por isso, pensamos que é necessário um aprofunda-
mento na história social da mulher para entendermos melhor a 
construção de sua representação nos dias de hoje. 

A mulher social e historicamente construída

A mulher vem sendo excluída dos registros históricos ao 
longo dos tempos. Simone de Beauvoir, em sua obra O segun-
do sexo, afirmou que a história é incompleta em seus registros 
porque desconsiderou metade da humanidade: as mulheres. 
Dessa forma, elas não teriam motivo para se orgulharem de si 
mesmas, pois os apontamentos dos grandes acontecimentos 
sempre foram masculinos. Tal inferioridade se deu porque a 
mulher era classificada como uma segunda categoria, determi-
nada a viver submissa aos homens. 

Osório (1996) destaca que, nas sociedades primitivas, a mu-
lher participava da sociedade em trabalhos coletivos, os quais 
contribuíam para a manutenção do grupo. Quando essas ati-
vidades não garantiram mais a sobrevivência das pessoas, o 
homem precisou sair para caçar e alçar novos territórios. As 
mulheres não tinham essa disponibilidade por estarem sem-
pre subjugadas a constantes gravidezes. A partir de então, os 
trabalhos se dividiram e organizaram as sociedades futuras na 
perspectiva subalterna da mulher. 

Na Antiguidade, a mulher se ocupava com trabalhos domés-
ticos e com a agricultura, enquanto os homens ocupam tarefas 
de prestígio. Essa cultura de falta de representatividade em 
tarefas consideradas importantes socialmente tornaram a mu-
lher como um ser inferior em relação ao sexo oposto. Assim, 
como a história foi escrita por homens da elite ou a serviço 
dela, a exclusão das mulheres ocorreu continuamente, como 
esclarece Alambert (2004):
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Foi assim que desde a Antiguidade até nossos dias, os pri-
meiros elaboravam teorias, defendiam ideias e opiniões que 
muito influenciaram na formação de uma imagem de mulher 
para justificar o lugar da segunda categoria que ela sempre 
ocupou na sociedade. Eles foram políticos, filósofos, religio-
sos, pensadores de todos os tipos (ALAMBERT, 2004, p. 2). 

A falta de poder de escolha e de fala, devido a uma cultura 
religiosa, deu à mulher o estereótipo de fragilidade e submis-
são. As questões religiosas, nas sociedades ocidentais, foram 
um dos grandes motivos para que essa exclusão social se per-
petuasse durante tantos séculos. A vinculação da mulher ao 
pecado original de Eva era o principal argumento da Igreja 
Católica para coibir as expressões dos desejos femininos, justi-
ficando a sua vida devotada à obediência. 

No Brasil, nos tempos coloniais, a liberdade da mulher era 
ceifada desde o seu nascimento. Sua vida pertencia aos homens 
a que estava vinculada durante a sua vida: primeiro, ao pai; se 
este faltasse, aos irmãos; depois, ao marido. A Igreja era a res-
ponsável maior pela opressão acerca da figura feminina. Assim, 
a vida das mulheres esteve sempre voltada para uma vida de sub-
missão e religiosidade. 

Durante os séculos XVII e XVIII, “repetia-se como algo ide-
al, nos tempos coloniais, que havia apenas três ocasiões em 
que a mulher poderia sair do lar durante toda a sua vida. Para 
se batizar, para se casar e para ser enterrada” (ARAÚJO, 2012, 
p. 49). Dessa forma, verifica-se que a mulher estava sempre 
restrita ao cumprimento de rituais religiosos e aos afazeres 
domésticos e de manutenção da família, vivendo enclausura-
da como uma propriedade do poder masculino no decorrer de 
toda a sua existência. Pode-se destacar que a mulher sempre 
trabalhou em funções, em geral, pouco perceptíveis ainda hoje 
pela sociedade, como apresenta Perrot (2008):
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[...] as mulheres sempre trabalharam. Seu trabalho era da 
ordem do doméstico, da reprodução, não valorizado, não 
remunerado. A sociedade jamais poderia ter vivido, ter se 
reproduzido e desenvolvido sem o trabalho doméstico das 
mulheres, que é invisível (PERROT, 2008, p. 109).

Em meio a tantas mudanças no aspecto global, no século 
XIX, o país passou por alterações no aspecto educacional, mes-
mo assim a mulher continuou a não participar de forma ativa 
dos contextos educativos. Após a instauração da República no 
Brasil, diante de todo o entusiasmo com o novo regime, verifi-
cou-se que o analfabetismo era pungente no país. Com discur-
sos desenvolvimentistas, as escolas foram instaladas nos locais 
mais populosos. Tais ações tiveram como inspiração os países 
europeus, os quais estavam em processo de escolarização de 
suas meninas. Os modelos de poder, as figuras masculina e re-
ligiosa estavam no comando das novas instituições escolares. 
Segundo Louro (1997), além da leitura e da escrita, as crianças 
aprendiam as quatro operações básicas da matemática. Além 
disso, as meninas tinham aulas de bordado e de costura, e os 
meninos, de geometria. 

Apenas a partir da República, as mulheres passaram a se 
destacar mais na política e nas relações sociais, porém com res-
trições. Kunzler (2008) destaca Anita Garibaldi, que chegou a 
lutar na Guerra dos Farrapos, e Cora Coralina, escritora, que, 
após ficar viúva, vendia livros nas ruas para sustentar a famí-
lia. Tendo mais acesso ao meio social, esta promovia debates e 
foi uma das primeiras a bradar pelos direitos das mulheres na 
formação de um partido feminino. 

Muitas lutas marcaram a conquista de alguns direitos. O 
voto feminino, incorporado na Constituição de 1934, e a par-
ticipação feminina na II Guerra Mundial, como enfermeiras 
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e também nos campos de batalha, deram ainda mais impulso 
para o prosseguimento da luta das mulheres em busca de sua 
emancipação. Após a guerra e devido a muitos acontecimentos 
políticos, elas estiveram presentes nos momentos de luta “pela 
democracia, anistia, constituinte, eleições livres e democráti-
cas, e contra a carestia, mas com todos estes movimentos e 
lutas, nenhuma mulher se elegeu para a Constituinte de 1946” 
(KUNZLER, 2008, p. 3). 

A partir da década de 1970, após o Golpe de 64, que acabou 
com as organizações femininas, veio a ascensão dos movimen-
tos feministas, e as lutas das mulheres começaram a ganhar 
um novo sentido. A década de 1970 tem uma importância deci-
siva na história do movimento feminista. Foi nesta época que a 
discussão da problemática feminina se colocou de forma efetiva 
e concreta no cenário mundial. Uma série de eventos contri-
buiu para introduzir neste debate as questões relativas à con-
dição da mulher, seu papel social e sua posição no contexto in-
ternacional ou específico de cada região (TABAK, 1983, p. 35).

Os anos 1980 tornaram a discussão de gênero mais abran-
gente, por meio da conscientização dos direitos, com a imple-
mentação de políticas sociais voltadas ao gênero feminino, a 
fim de contemplar as necessidades particulares desse público, 
que não tinha essa perspectiva. A luta pela garantia de direitos 
continua. Apesar do crescimento da participação das mulheres 
na política e em outros setores, ela ainda é tímida em relação 
à grande porcentagem de mulheres no país. O Brasil é um dos 
países da América Latina com menos participação efetiva femi-
nina nas esferas políticas. Por conta disso, foi instituída a Lei 
9504/1997, que reserva 30% das vagas de concorrência de car-
gos públicos nos partidos a mulheres. Contudo, os esquemas 
de corrupção sobre essa exigência vigoraram, e a representati-
vidade feminina não está sendo exercida de forma plena. 



90

Durante muito tempo, a ocultação feminina foi justifica-
da pela diferença biológica entre homens e mulheres. Esse 
argumento serviu e serve para justificar a desigualdade so-
cial existente entre os gêneros feminino e masculino. Louro 
(1997) sustenta:

É imperativo, então, contrapor-se a esse tipo de argumen-
tação. É necessário demonstrar que não são propriamente 
as características sexuais, mas é a forma como essas carac-
terísticas são representadas ou valorizadas, aquilo que se 
diz ou se pensa sobre elas que vai constituir, efetivamente, 
o que é feminino ou masculino em uma dada sociedade e 
em um dado momento histórico (LOURO, 1997, p. 21). 

Diante de séculos de opressão, um pequeno avanço ocorreu, 
no entanto está longe de existir a igualdade de gêneros em to-
dos os setores sociais e políticos. É necessário ampliar as discus-
sões sobre a representação da mulher nos espaços decisórios. A 
efetiva dominação masculina nesses ambientes contribuiu para 
que hoje as próprias mulheres não acreditem que elas possam 
participar de questões relevantes, não elegendo candidatas que 
estejam nessa luta pelos direitos das mulheres. Essa questão 
afeta de forma mais intensa as mulheres da periferia, que são o 
público que frequenta a escola pública com seus filhos. 

Face ao exposto, os motivos pelos quais as mulheres foram 
apagadas das grandes narrativas históricas ficam claros: uma 
sociedade patriarcal, muito influenciada pelo eurocentrismo e 
pela heteronormatividade, alimentou as histórias protagoni-
zadas apenas por homens. O conhecimento de toda essa ca-
minhada de contexto histórico nos permite analisar o modo 
como a sociedade organiza as divisões de tarefas e funções por 
gênero ainda hoje. Acreditamos, então, que a escola seja o am-
biente ideal de debate sobre a conscientização do respeito e da 
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equidade, ainda no caminho da igualdade de gêneros, e que há 
a necessidade de se discutir o protagonismo da mulher na vida 
social, especialmente em nosso trabalho, destacando-se a vida 
familiar dos alunos. 

Todas as atividades da pesquisa aqui apresentada foram or-
ganizadas com a perspectiva de reflexão acerca do gênero femi-
nino, saindo de um contexto geral para o particular, ou seja, a 
apresentação de mulheres conhecidas mundialmente e de suas 
lutas ou mesmo de uma mulher da comunidade foi feita para se 
conseguir chegar à reflexão aqui proposta, por meio do ensino 
discursivo do gênero biografia de uma mulher importante para 
os alunos. 

Metodologia da pesquisa

O objetivo de ampliar o letramento de alunos do 9o ano do 
Ensino Fundamental, por meio de atividades com variados gê-
neros numa cadeia que culminassem na escrita de uma biogra-
fia sobre uma mulher importante em suas vidas, fez-nos esco-
lher como estratégia metodológica a pesquisa-ação. 

Thiollent (2011) afirma que esse tipo de pesquisa tem aspec-
to social de base empírica e seus participantes se envolvem no 
trabalho de forma participativa ou cooperativa. A pesquisa-ação, 
segundo o autor, dessa forma, é um método de pesquisa que bus-
ca captar informações sobre uma problemática ou uma situação. 

Por ser um tipo de pesquisa que busca a ampliação do co-
nhecimento dos pesquisadores e das pessoas ou grupos en-
volvidos, esse método está sendo bastante usado nas pesqui-
sas realizadas em sala de aula por professores-pesquisadores. 
Também a possibilidade de flexibilidade e de adaptação à dinâ-
mica interna do grupo social e à situação investigada faz desse 
método o mais adequado ao nosso tipo de pesquisa. 
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Os participantes da pesquisa foram 27 (vinte e sete) alu-
nos matriculados no 9o ano do Ensino Fundamental, turma 
A. Essa turma, além de ser assídua e participativa nas ativi-
dades sugeridas, também foi um público interessante para a 
pesquisa proposta porque as configurações familiares são bem 
diversificadas e, ainda assim, a mulher é a principal responsá-
vel pela educação de praticamente todos os adolescentes que 
participaram. 

Os alunos tinham entre catorze e dezesseis anos e eram 
considerados participativos na escola, mas dispersos também. 
Uma parte do problema é por conta de a sala ser ao lado da 
rodovia, a BR 116. O barulho do tráfego intenso de carros difi-
culta a atenção às aulas, além de distrair os alunos, que ficam 
olhando o movimento da rua. 

No início da primeira aula na qual as atividades foram ini-
ciadas, explicamos o plano que seguiríamos, as atividades que 
seriam realizadas, destacando, ao final, que seria a escrita da 
biografia de uma mulher importante na vida dos alunos. Dei-
xamos essa proposta clara desde o início para que eles seguis-
sem as atividades já com essa culminância em mente. 

Entendemos que o gênero biografia, selecionado para ser o 
produto final de nossa sequência de atividades, não costuma 
ser produzido na escola. Com isso, todos os textos apresen-
tados pretenderam direcionar as produções textuais duran-
te nosso percurso metodológico da pesquisa. Como afirmam 
Araújo e Zanotto (2009):

[...] ao pensarmos em gêneros escritos que atendem às 
necessidades enunciativas mais complexas, não seria ina-
propriado afirmar que quanto mais alguém lê, produz e 
estuda os gêneros de texto praticados em suas esferas de 
comunicação, mais facilidade terá de reconhecê-los e de 
(re)produzi-los (ARAÚJO; ZANOTTO, 2009, p. 4).
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Realizamos uma sequência de oito atividades em nossa 
pesquisa. A participação total foi de 27 (vinte e sete) alunos, 
porém analisamos as produções de dez que participaram de 
todas as atividades. Esclarecemos que essa seleção se deu para 
fins de síntese em nosso trabalho, e que todas as produções 
ganharam circulação junto com as dos alunos participantes 
da análise realizada. 

A fim de substanciar a análise dos dados, levamos em con-
sideração os PCN (BRASIL, 1998) de Língua Portuguesa os 
quais compreendem que, na busca de uma educação que seja 
comprometida com a democratização social e cultural do aluno, 
confere à escola a responsabilidade dos saberes linguísticos ne-
cessários para o exercício da cidadania: “cabe à escola promo-
ver a sua ampliação de forma que [...] cada aluno se torne capaz 
de interpretar diferentes textos que circulam socialmente, de 
assumir a palavra e, como cidadão, de produzir textos eficazes 
nas mais variadas situações” (BRASIL, 1998, p. 21). 

Nossa pesquisa pretendeu, então, analisar as atividades de-
senvolvidas pelos alunos na perspectiva dos estudos do letra-
mento e nos dois documentos norteadores da educação do país 
citados. Buscamos, em todas as aulas planejadas, o uso social 
das práticas escolares letradas, desde a abordagem do tema de 
forma genérica, por meio do estudo de mulheres mundialmente 
conhecidas, até a escrita sobre a mulher importante na vida de 
cada aluno. e

Dessa forma, compreendemos que nosso trabalho contribuiu 
para a compreensão por parte dos alunos de que a leitura e a es-
crita não são apenas um processo artificial de aprendizagem da 
língua e que a oralidade, também utilizada em nossa proposta 
de trabalho, pode ser realizada de forma planejada e funcional. 

Apresentaremos seis depoimentos para ilustrar essa experi-
ência na voz do próprio participante. Um deles é de um aluno 
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que não participou de todas as atividades, como mencionado 
anteriormente. Trouxemos esse depoimento para demonstrar 
que, mesmo não tendo participado de todas as atividades, o 
aluno alcançou os objetivos pretendidos. 

Figura 1 – Depoimento de A1 sobre a pesquisa

Fonte: aluno A1.

A1, durante todo o desenvolvimento da pesquisa, foi partici-
pativo e interessado. O depoimento escrito por ele reforça isso 
quando explicita seus sentimentos em relação à mãe e à avó, 
as mulheres que ele quis homenagear na escrita da biografia. 
A ressignificação dessas mulheres foi consolidada por A1 ao 
perceber que essas mulheres são exemplos de luta e de supe-
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ração. A escrita e a participação efetiva e todas as atividades 
propostas configuraram a ampliação do letramento do aluno. 

Figura 2 – Depoimento de A2 sobre a pesquisa

Fonte: aluno A2.

A2 reconheceu a importância da pesquisa para a sua mu-
dança de perspectiva em relação à sua mãe, ressaltando que 
conheceu vários aspectos dela que não conhecia, como suas 
histórias da infância e da adolescência. Fatos importantes, 
como a perda de dois filhos por aborto antes de A2 nascer, aju-
daram-no a ressignificar essa mulher em sua vida. 
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Figura 3 – Depoimento de A3 sobre a pesquisa

Fonte: aluno A3.

A3 revela que o trabalho proporcionou a ela uma nova pers-
pectiva acerca de sua avó, a mulher escolhida por ela, e como 
as mulheres, em geral, são importantes para a sociedade e para 
o meio particular que convive com elas. Além disso, a aluna se 
mostra um sujeito que pode participar ativamente da socieda-
de e incentivar outras mulheres. Assim sendo, verificamos que 
a A3 conseguiu alcançar os objetivos pretendidos. 
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Figura 4 – Depoimento de A4 sobre a pesquisa

Fonte: aluno A4.

A4 explicita claramente seu contentamento com a partici-
pação na pesquisa. A aluna conseguiu perceber que a forma 
como as coisas ocorrem são um reflexo de tudo o que sua mãe 
já passou. Consideramos a importância do nosso trabalho por-
que, além da ampliação do letramento, proporcionou o estrei-
tamento dos laços entre as mulheres e os alunos participantes. 
A4 deixa claro a ressignificação da mulher em sua vida por 
conta das atividades realizadas. 
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Figura 5 – Depoimento de A6 sobre a pesquisa

Fonte: aluno A6.

A6 também fez uma reflexão sobre sua participação nas ati-
vidades, desde o seu objetivo principal, que seria escrever so-
bre sua mãe (avó biológica) e sua tia, mas concluiu que falaria 
apenas sobre a primeira, porque suas histórias a emociona-
ram. Ao afirmar que o projeto contribuiu para o reconhecimen-
to e a importância de sua mãe em sua vida, que todo o traba-
lho desenvolvido trouxe muitas emoções e que A6 admira as 
histórias das diferentes mulheres que ela conheceu durante as 
atividades, entendemos que alcançamos todos os nossos obje-
tivos, pois A6 ampliou claramente seu letramento, reconheceu 
a importância da mulher na sociedade e ressignificou sua mãe 
como uma mulher importante em sua existência. 
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Figura 6 – Depoimento de A8 sobre a pesquisa

Fonte: aluno A8.

Por seu turno, A8, mesmo não tendo participado de todas 
as atividades, conseguiu demonstrar a ampliação do seu letra-
mento por meio de seus textos escritos, de sua apresentação 
oral, assim como demonstrou a apropriação do gênero biogra-
fia. Em seu depoimento, ele revela a ressignificação de sua mãe 
em sua vida ao afirmar que a relação dos dois ficou mais forte 
após o desenvolvimento das atividades, que permitiram um 
maior conhecimento dele acerca da mãe. 
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Conclusão

O cotidiano na escola pública nos faz perceber as impli-
cações sociais às quais estamos intrinsecamente ligados em 
meio à realidade social do país. Nosso trabalho, além de seu 
objetivo principal, procurou integrar a vivência dos alunos ao 
estudo da linguística empregada nas aulas de Língua Portu-
guesa, em situações de verdadeira interlocução. As mulheres 
importantes, para os alunos, apontadas em nossa pesquisa, 
sem exceção, foram mulheres fortes de sua família: mães, tias 
ou avós, que, por meio de suas missões familiares, demons-
tram a importância de seu papel na sociedade. 

Deixar registrada a vida dessas mulheres não apenas valori-
zou a sua existência, como aproximou o aluno – escritor de tan-
tos textos, especialmente da biografia – de sua homenageada, 
por meio da escrita e da reflexão que sobre ela foram feitas. 
Conseguimos verificar isso porque as histórias contadas por 
elas trouxeram fatos que os escritores das biografias não co-
nheciam. Também conseguimos verificar situações vividas 
que levaram os alunos a entender melhor essas mulheres e a 
refletir sobre tudo o que elas revelaram. 

A experiência dos trabalhos vivenciados em sala de aula 
pelos alunos e a expectativa de escrever sobre alguém de sua 
convivência, enaltecendo a sua existência, configurou a escrita 
como uma forma de construção e de reflexão do mundo, das mu-
lheres escolhidas e de si mesmos. 

A valorização de textos escritos e da prática de leitura, so-
bretudo no espaço escolar, em detrimento dos textos orais, 
tradicionalmente, esteve presente nas aulas de Língua Portu-
guesa, porém a grande ocorrência desses textos nas práticas 
sociais de comunicação deixa claro que as duas práticas de-
vem ser fomentadas com o objetivo de potencializar a percep-
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ção dos alunos para a sua promoção da ação e da interação na 
sociedade. Por isso, consideramos importante que nosso tra-
balho conseguisse absorver a leitura, a escrita e a oralidade na 
sequência de atividades executada. 

Diante da variação de gêneros utilizados nas atividades, o 
trabalho desenvolvido possibilitou a ampliação do uso da lin-
guagem. Conforme pensamos nas atividades a serem realiza-
das, os gêneros mais adequados às situações comunicativas 
foram colocados para que os alunos construíssem, junto à se-
quência de atividades, um arcabouço que não apenas levasse 
à escrita final, a biografia, mas que levasse, sobretudo, a uma 
reflexão acerca da mulher especial. 

Construir um trabalho planejado de forma que nos permi-
tisse perceber de maneira clara o letramento sendo construído 
na sala de aula proporcionou um alcance além do que se espe-
rava. As histórias compartilhadas, os momentos de interação 
e o trabalho com a leitura, com os textos orais e escritos nos 
permitiram experimentar o letramento, que é tão focalizado 
na academia, mas que ainda não está incluído na realidade de 
muitas salas de aula do país. Compartilhamos aqui a pertinên-
cia e a necessidade de se buscar o letramento nas propostas 
didáticas realizadas nas escolas. 
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Introdução

No âmbito escolar, impulsionadas pelas orientações dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e, mais recente-
mente, pela implantação da Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), a leitura e a escrita estão sendo cada vez mais cobra-
das como habilidades necessárias e complementares à ação so-
cial do aluno em situações comunicativas cotidianas. Contudo, 
a leitura e a escrita, comumente, continuam a ser abordadas 
como práticas independentes e não articuladas. 

Reconhece-se que, a partir dessas práticas sociais, há um 
saber construído, uma vez que são atribuídos sentidos à par-
ticipação ativa dos indivíduos em sociedade. O trabalho de in-
vestigação sobre esses saberes confere ao ato de ensinar um 
sentido diferenciado, que possibilita um olhar mais voltado 
para contribuições que o indivíduo já traz para o processo des-
sas aprendizagens, permitindo que o domínio da escrita seja 
integralizado por meio de práticas pedagógicas específicas, 
caracterizadas pelo uso efetivo da escrita nas práticas sociais. 

Abordar a Educação de Jovens e Adultos (doravante EJA) é 
compreender um universo que não se restringe ao âmbito esco-
lar. O indivíduo que chega a essa modalidade de ensino não traz 
consigo apenas o acúmulo de déficits ao longo de um percurso 
escolar interrompido; ele traz uma bagagem social oriunda de 
uma história de vida que permaneceu em curso, a partir da qual 
também foram produzidos conhecimentos. Nesse sentido, o sim-
ples fato de não ter angariado os conhecimentos escolares na 
“idade certa” não o posiciona na condição de sujeito incapaz de 
elaborar e reelaborar conhecimentos ampliados pela leitura. 

Nessa modalidade de ensino, são identificadas lacunas no 
processo de leitura e construção da escrita, que acabam mui-
tas vezes criando uma espécie de abismo para esses apren-
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dentes. Esse cenário nos fez perceber a importância de uma 
intervenção direta, de forma mais marcante, a partir de con-
teúdos relacionados ao contexto social desses sujeitos. E, a 
partir disso, vislumbramos a oportunidade de se estabelecer 
um elo de aproximação entre o conhecimento de mundo e 
as práticas pedagógicas relacionadas à leitura e à escrita na 
escola, a fim de mitigar as inseguranças e a baixa autoestima 
desses alunos. 

Portanto, a partir de uma abordagem sociointeracional dos 
processos de leitura e escrita, e amparados pela concepção de 
linguagem oriunda dos estudos de Bakhtin (1997), nosso obje-
tivo é investigar os mecanismos de textualização em textos in-
juntivos produzidos por alunos da modalidade de ensino EJA e 
responder ao seguinte questionamento: em que aspectos o uso 
de textos presentes no cotidiano das práticas sociais do âmbito 
profissional de alunos da EJA, cuja sequência tipológica é de 
fácil reconhecimento, favorece a compreensão e influencia no 
planejamento da escrita?

Partindo disso, assumimos como norte metodológico: (i) 
descrever as ações que os alunos utilizam para reconhecer 
gêneros textuais, cuja proposta comunicativa se define pela 
injunção, especialmente das áreas profissionais nas quais ex-
pressiva parte do alunado atua ou pretende atuar; (ii) observar 
as estratégias de leitura em situações de uso social da língua, 
sobretudo no que se refere à intencionalidade do texto; e (iii) 
analisar as etapas de produção de textos injuntivos. 

Para isso, partimos das respostas de um questionário de 
sondagem, na fase exploratória desta pesquisa, que aponta-
ram os gêneros receita culinária e manual de instrução como 
textos dos quais eles mais gostariam de ter domínio de escri-
ta. Tomamos, então, como suporte, esses gêneros textuais de 
cunho instrucional de ampla circulação no meio social e profis-



108

sional desses indivíduos, a fim de incentivar o aluno a ser pro-
tagonista do seu método de construção da escrita, por meio de 
uma organização textual que lhe permita contemplar diferen-
tes aspectos dentro de um plano de texto, contribuindo, assim, 
para o fortalecimento da sua autonomia. 

Para esse fim, conduzimos as ações interventivas e as análi-
ses dos mecanismos de textualização desses gêneros, em que 
o discurso procedural é predominante, a partir da abordagem 
teórico-metodológica do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) 
de Bronckart (1999), considerando para a análise as seguintes 
categorias: conexão, coesão nominal e coesão verbal, que com-
põem o nível intermediário do folhado textual proposto por 
esse teórico. As ações interventivas seguiram os pressupostos 
da sequência didática (SD), proposta por Schneuwly e Dolz 
(2004), adaptada para fins da nossa análise, e foram divididas 
em oficinas com duração total de 28 h/a. 

Nesse percurso, consideramos o papel do professor como 
um mediador capaz de potencializar as capacidades desses su-
jeitos (que, na maioria dos casos, passaram por rupturas no 
processo de aprendizagem de algumas práticas linguísticas e 
textuais) e de desenvolver atividades compatíveis a partir de 
diagnósticos prévios. 

Propostas de ensino da língua 
no contexto da EJA 

Recentemente, com a criação da BNCC, a referência à EJA 
aparece nas versões iniciais deste documento, porém é retira-
da da versão final. Especialistas responsáveis apontam essa 
supressão como forma de não rotular essa modalidade e clas-
sificá-la como parte integrante do ensino regular, direcionan-
do suas particularidades aos aspectos próprios de currículo, o 
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que divide opiniões devido à importância e urgência de dire-
cionamentos específicos para esse público. 

No Ceará, de acordo com Pereira e Brito (2011), mesmo com 
todos os avanços legais, ainda falta consonância entre o que se 
prega e o que se faz efetivamente, no que se refere ao direito a 
uma educação de qualidade. Sobre isso, as autoras destacam 
a falta de investimentos na qualificação de professores, a au-
sência de uma adequação da proposta curricular à diversidade 
sociocultural desses sujeitos e uma perspectiva compensatória 
e assistencialista que marca essa modalidade de ensino. Nessa 
perspectiva, entendemos que predomina a visão reducionista 
de que o aluno da EJA não tem condição de alcançar lugares 
sociais mais privilegiados, o que retrata a falta de compromis-
so social perante o outro, característica de uma sociedade in-
justa e pouco sensível a este público. 

Os sujeitos que chegam à modalidade EJA, em sua maioria, 
sentem-se desprivilegiados por não terem domínio de competên-
cias e habilidades em leitura e escrita e, por isso, relacionam o 
acesso a práticas de letramento no âmbito escolar a possíveis 
vantagens em seus ambientes profissionais. Dessa forma, a es-
cola, enquanto lugar social mais legitimado para desenvolver 
essas habilidades, tem um papel fundamental nesse processo de 
aprendizagem. 

Trabalhos como o de Mollica e Leal (2009) apontam para 
um preconceito muito marcado, no que diz respeito aos défi-
cits de alunos da EJA em Língua Portuguesa, perpetuando va-
lores equivocados que são disseminados por sucessões de qua-
dros docentes nas instituições de ensino. As autoras destacam 
o quanto o imaginário coletivo é capaz de influenciar negativa-
mente no desenvolvimento do trabalho exercido na EJA pelos 
professores, o que, inevitavelmente, atinge o desempenho dos 
alunos. As autoras defendem que não é uma questão de “dom” 
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ou “aptidão”, mas de buscar oferecer um trabalho direcionado 
às necessidades reais desses indivíduos. 

Ainda nesse viés, Kleiman (2012) discute o significado de 
ensino da língua materna no contexto da EJA. Para tentar di-
rimir essa questão – tão presente em nossas salas de aula –, a 
autora propõe o trabalho com projetos de letramento, pautada 
no seguinte aspecto: 

uma organização didática centrada nas práticas sociais 
de uso da língua escrita, que propicia a criação de situ-
ações que permitem a percepção de que tanto o uso da 
escrita quanto o exercício da oralidade estão implicados 
em situações de legitimação de grupos sociais marginali-
zados e que demonstram a imbricação entre usos da lin-
guagem e mudança social (KLEIMAN, 2012, p. 23). 

Esse posicionamento não se configura como algo inédito, 
que nunca foi trabalhado no contexto da EJA, mas, principal-
mente, como uma reflexão sobre a inserção de novos valores, 
delineados a partir dos objetivos que se pretende alcançar, pro-
jeto que, no cenário atual da educação, sobretudo na educação 
pública, parece validar, de alguma forma, o trabalho desenvol-
vido pelo professor, uma vez que lhe confere um respaldo para 
tomar decisões e dar relevância ao papel social de educador. 

Nessa perspectiva, o Mestrado Profissional em Letras (Pro-
fletras) tenta, por meio de projetos de pesquisa-ação, inves-
tigar, na prática, ações que podem trazer melhorias para o 
desenvolvimento do trabalho proposto em sala de aula. Além 
disso, o curso propicia a redução da distância entre a acade-
mia e o chão da escola, onde efetivamente o professor valida 
os conhecimentos por meio da sua prática pedagógica diária. 

De acordo com Oliveira, Tinoco e Santos (2014, p. 13), o 
trabalho com projetos é fundado na concepção de uma escola 
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aberta, visto que se opõe ao formato engessado no qual o pro-
cesso de aprendizagem e o conhecimento adquirido a partir 
dele é padronizado e distribuído de forma desigual. Essa prá-
tica educativa traz, na sua essência, a interação entre a vida 
real e o ambiente escolar, assim como a integração entre os 
aspectos cognitivos, emocionais e sociais, considerando a im-
possibilidade de dissociá-los, contribuindo para a autonomia, 
liberdade e redimensionamento das escolhas do indivíduo. 

Entretanto, ao tentar inserir uma proposta de trabalho a 
partir da construção e execução de projetos ou intervenções 
pedagógicas específicas, deparamo-nos com algumas barreiras, 
porquanto se trata de ações que requerem planejamentos bem 
direcionados, assim como a participação e a integração dos pro-
fissionais com formação em diferentes áreas do conhecimento. 
Apesar de esse tipo de trabalho traduzir uma necessidade dos 
discentes, muitos educadores ainda se fecham em seus conteú-
dos preestabelecidos na grade curricular vigente e se amparam 
em discursos que, muitas vezes, exteriorizam aspectos como de-
sinteresse, acomodação e falta de comprometimento. 

É importante ressaltar, devido a inúmeras interpretações equi-
vocadas no ambiente escolar, que trabalhar com propostas de in-
tervenção direcionadas à leitura e à escrita na EJA não é atribuir 
uma “nova roupagem” a conteúdos divididos previamente por bi-
mestres, a fim de contemplar os duzentos dias letivos e concluir 
o livro didático (quando disponível) escolhido para dar suporte e 
que, na maioria das vezes, converte-se no único recurso utilizado 
nas aulas. Esse tipo de trabalho implica ter a possibilidade de res-
significar informações que, por vezes, distanciam-se da realidade 
dos discentes. O recorte temporal também nos convida a revisitar 
a forma como nós, professores, tivemos acesso ao conhecimento 
e que tipo de reflexão podemos fazer a respeito, visto que repro-
duzimos muito a forma como aprendemos, validando a prática do 
ensino fragmentado em conteúdos engessados. 
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Os tempos mudaram, e as demandas nos instigam a oferecer 
mais enquanto educadores, convocando-nos a sair do discurso 
para a prática e entender que é preciso mobilizar ações relevan-
tes para que possamos alcançar os reais objetivos de uma edu-
cação democrática, dar espaço ao trabalho de leitura e produ-
ção textual por meio de situações comunicativas autênticas, nas 
quais haja uma identificação entre indivíduo e contexto social. 

A escrita no contexto escolar

Sabemos que a habilidade da escrita é uma das mais an-
tigas que a humanidade reconhece e, a partir dela, os povos 
atribuíram diversos usos particularizados, intencionalmente, 
para suprir suas necessidades. Ou seja, a escrita não se limita 
ao uso de símbolos e regras de um sistema linguístico prees-
tabelecido, pois requer uma construção de sentido envolvida 
em um processo de intencionalidade do sujeito nas práticas 
sociais em que está inserido. Portanto, é imprescindível que 
existam motivações reais para a escrita, próximas das conveni-
ências específicas de cada situação de comunicação, conforme 
observamos em Kleiman:

Na perspectiva social da escrita [...], uma situação comu-
nicativa que envolve atividades que usam ou pressupõem 
o uso da língua escrita – um evento de letramento – não se 
diferencia de outras situações da vida social: envolve uma 
atividade coletiva, com vários participantes que têm dife-
rentes saberes e os mobilizam (em geral cooperativamen-
te) segundo interesses, intenções e objetivos individuais e 
metas comuns (KLEIMAN, 2007, p. 5). 

Vale lembrar que esta perspectiva social da escrita é um 
processo que requer a mobilização de vários conhecimentos 



 113

– linguísticos, sociais e cognitivos – que se alinham entre si. 
A concepção de escrita tem essência sociocultural marcante e 
deveria estar consolidada, na escola, como prática social. En-
tretanto, no contexto escolar, ainda nos deparamos com prá-
ticas pedagógicas que se distanciam desses pressupostos, li-
mitando o processo de escrita somente a aspectos tipológicos. 
Sobre isso, pontua Antunes:

escrever é, simultaneamente, inserir-se num contexto 
qualquer de atuação social e pontuar nesse contexto uma 
forma particular de interação verbal. Daí que, além das 
determinações do sistema linguístico, a interação verbal 
por meio da escrita está sujeita também às determinações 
dos contextos socioculturais em que essa atividade acon-
tece (ANTUNES, 2009, p. 209). 

Observamos que, ainda hoje, os métodos utilizados para as 
práticas pedagógicas de escrita no âmbito escolar são voltados 
à produção de forma artificial para contemplar especificamente 
os objetivos de uma escrita sem uma função social, quando, na 
verdade, “o texto é feito aqui e agora para ser lido noutro tempo 
e espaço, por outros leitores que não compartilharam da situ-
ação comunicativa que gerou o texto” (VIEIRA, 2005, p. 56). 

Além disso, outras dificuldades surgem no que se refere ao 
ensino da língua escrita, visto que se enfatiza esse ensino en-
quanto código descontextualizado, baseado em convenções da 
gramática normativa, o que reduz o ato de redigir a uma ativi-
dade mecânica de reprodução de paradigmas. 

Como argumentamos acima, a complexidade da ação de es-
crever envolve uma série de conhecimentos que não podem ser 
descartados, como afirma Vieira (2005, p. 17): “a escrita de um 
texto atualiza diferentes conhecimentos e práticas, envolven-
do aspectos cognitivos, comunicativos e linguísticos (estes vis-
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tos em diferentes níveis – da organização das ideias no texto, à 
escolha de suas estruturas e palavras)”.

No contexto da EJA, além desses conhecimentos, devemos 
considerar que a motivação é fator primordial para que metas 
do trabalho com a escrita sejam alcançadas de forma exitosa. 
Para isso, a autonomia e a liberdade do professor na escolha de 
textos mais relacionados às práticas sociais do universo des-
ses indivíduos são ações que assumem papel importante para 
o direcionamento das atividades de escrita a serem propostas. 
No âmbito da escrita, “o indivíduo é intrinsecamente motivado 
quando se percebe capaz de se envolver e de completar uma ta-
refa específica, assim como ter algum controle sobre ela” (VIEI-
RA, 2005, p. 73). No nosso entender, é preciso propor tarefas 
em que a escrita seja uma ferramenta de compreensão, por 
meio da qual os sujeitos possam buscar seus objetivos sociais. 

Em síntese, a busca pela proficiência na língua escrita está 
atrelada a diferentes aspectos que não se limitam aos lexicais, 
sintáticos e semânticos. Quando propiciamos que o aluno com-
preenda a tarefa e consiga mobilizar aspectos cognitivos, inte-
racionais e discursivos de forma a favorecer a sua aprendiza-
gem, conferimos a ele uma autonomia que vai se consolidando 
à medida que as experiências alcançadas vão sendo exitosas 
em diferentes propostas de produção. Esse processo refina 
suas estratégias metacognitivas, por meio do reconhecimento 
de estruturas que o permitem selecionar habilidades necessá-
rias para chegar ao objetivo pretendido. 

Além disso, a escrita, em situações comunicativas autênti-
cas, não pode se limitar a comandos desprovidos de contextua-
lização, pois “não faz sentido praticar o ato de redigir para fins 
puramente escolares, sem propósitos comunicativos definidos 
e sem ter em mente uma audiência (destinatário, provável lei-
tor do texto)” (VIEIRA, 2005, p. 81). 
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Para esta pesquisa, adotamos a concepção de que a escrita, 
conforme Koch e Elias (2009), é uma manifestação interacio-
nal (dialógica) da língua na qual são ativados conhecimentos 
e mobilizadas diferentes estratégias para atingir um objetivo. 
A linguagem, vista por esse ponto de vista como forma de in-
teração, ampara-se no propósito de contribuir para o aluno de-
senvolver competência em práticas que envolvam leitura, es-
crita e oralidade. O trabalho com a língua em uma perspectiva 
sociointeracionista possibilita ao sujeito refletir acerca da sua 
escrita e das situações com as quais interage no cotidiano. 

Ainda nessa perspectiva aqui defendida, Marcuschi (2010, 
p. 33) caracteriza a visão sociointeracionista e destaca, ainda, 
que, dentro dessa concepção, há uma preocupação com a análi-
se dos gêneros textuais e seus usos em sociedade. Dessa forma, 
refletir sobre a escrita no contexto escolar e, em especial na 
EJA, é pensar também nos gêneros textuais com os quais os 
alunos têm contato. 

Texto injuntivo

Segundo Antunes (2009), os programas de ensino de lín-
guas que são comprometidos com o desenvolvimento comu-
nicativo dos alunos têm como eixo o texto, materializado no 
âmbito das práticas sociais e discursivas, por meio de diferen-
tes gêneros textuais que apresentam um caráter heterogêneo 
devido à possibilidade de trazer em sua composição diferentes 
sequências tipológicas. Sobre essas sequências, consideramos 
a seguinte explicação:

As sequências, por seu turno, são segmentos relativamen-
te fixos que compõem os diferentes e vulneráveis gêne-
ros da nossa sociedade. São tipos que perpassam os di-
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ferentes gêneros. Como entidades de construção textual, 
as sequências são elementos abstratos em razão de que 
não existem isoladamente na vida real das relações co-
municativas, e ao mesmo tempo concretos, pois preveem 
estruturas linguísticas características. Mas os gêneros é 
que são os enunciados da vida real, carregados de con-
dicionamentos pragmáticos, contextuais e ideológicos  
(WACHOWICZ, 2012, p. 52). 

Para Adam (1992), as sequências são modelos abstratos de 
que os produtores e receptores de texto disporiam, protótipos 
que se concretizam em tipos linguísticos. Para o autor, em seus 
estudos iniciais, os gêneros de base injuntiva pertencem à deno-
minação de gêneros textuais de sequencialidade injuntiva-ins-
trucional, por serem lineares e organizados numa sequência 
cronológica que orienta o leitor à execução de um dado pro-
cesso, configurado pela presença marcada ou não dos verbos 
no imperativo e pelo aspecto dialógico, uma vez que pressupõe 
uma interação essencial entre emissor, texto e receptor. 

Em estudos mais recentes, Adam (2019, p. 253) abandona a hi-
pótese da injunção como sequência e insiste “na importância da 
descrição em seus planos de texto: listagem dos ingredientes das 
receitas, ou elementos dispersos das instruções de montagem; 
descrição das ações para ações futuras a serem realizadas”. O 
autor categoriza os gêneros receita e manual de instrução como 
gêneros procedurais “destinados a facilitar e a guiar a realização 
de uma tarefa ou macroação do sujeito que a deseja ou que é res-
ponsável por fazê-la” (p. 255). Destaca ainda como característica 
a acentuada presença de predicados de ação, configuradas por 
meio dos tempos verbais infinitivo, imperativo, futuro ou presen-
te, articulados por organizadores e advérbios temporais. 

Para Schneuwly e Dolz (2004), os gêneros situados no âm-
bito da instrução e prescrição, além de descreverem ações, 
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promovem a regulação mútua de comportamentos. Os autores 
incluem os gêneros textuais em que predomina a injunção na 
ordem do “descrever ações” ou “instruir/prescrever ações”. 

De acordo com Köche, Marinello e Boff (2009, p. 8), “a tipolo-
gia textual injuntiva caracteriza-se por guiar os indivíduos para 
a execução de uma atividade específica e/ou estabelecer normas 
para direcionar as práticas sociais”. Por ser uma sequência 
muito frequente no cotidiano das práticas sociais dos alunos, é 
comum uma rápida identificação com a estrutura e suas parti-
cularidades. Contudo, no ensino, essa abordagem ainda é pouco 
privilegiada nos materiais didáticos, ou considerada, muitas ve-
zes, como algo mais simples ou de pouca relevância. 

Os textos injuntivos são o arcabouço dos gêneros cujos 
enunciados têm como objetivo principal instruir atividades do 
cotidiano profissional dos sujeitos participantes desta pesqui-
sa, o que é ratificado pelas ideias de Rosa:

A escolha da sequência injuntiva por parte do produtor 
textual para compor o gênero, do ponto de vista discur-
sivo, está ligada a um objetivo geral de “fazer agir” o seu 
interlocutor numa determinada direção explicitada tex-
tualmente. Nesse sentido, constatamos que o funciona-
mento de um texto planificado predominantemente pela 
sequência injuntiva passa por um processo social pelo 
qual a linguagem é usada por um produtor em função de 
permitir ao seu interlocutor executar ou adquirir um co-
nhecimento sobre como executar uma determinada tarefa 
(ROSA, 2003, p. 21).

Em relação às regularidades linguísticas comuns, os textos 
de incitação à ação, segundo Adam (2019, p. 275), oscilam en-
tre um domínio procedural e um domínio de conselho, apesar 
de serem práticas sociodiscursivas distintas. Para o autor, esses 
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textos “não comportam somente encadeamentos de proposições 
de ação, mas também de proposições descritivas de estado”. 

Portanto, por meio das atividades sociointerativas com a lin-
guagem, esses sujeitos vão interpretando, respondendo e pro-
duzindo textos injuntivos com os quais se deparam nos seus 
ambientes de trabalho. A importância do trabalho com textos in-
juntivos, nos quais o discurso procedural é predominante, sobre-
tudo na modalidade EJA, reside na motivação de fazer com que 
essas interações deixem de ser intuitivas e passem a ser cons-
cientes e, assim, contribuir para o fortalecimento da autonomia 
desses sujeitos, enquanto cidadãos de uma sociedade letrada. 

Os mecanismos de textualização à luz 
do Interacionismo Sociodiscursivo

Coordenado por Jean-Paul Bronckart e pesquisadores de 
diferentes disciplinas, o Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) 
é uma teoria instituída a partir de 1980 por um grupo de pes-
quisa denominado Grupo de Genebra. O ISD, em consonância 
com os estudos de Bakhtin, concebe a linguagem como ati-
vidade de comunicação, cujo foco são as interações sociais. 
Além disso, considera o texto como formas de realizações em-
píricas diversas. 

Essa abordagem teórico-metodológica, escolhida para de-
linear as bases das análises textuais desta pesquisa, propõe 
o trabalho com gêneros textuais, uma vez que favorece o de-
senvolvimento de competências de linguagem no processo de 
produção textual. A proposta do método é conhecer as condi-
ções de produção e a arquitetura de um texto em seu funciona-
mento e organização, considerando que todas as unidades lin-
guísticas são tomadas, de acordo com Bronckart (1999), como 
propriedades das condutas humanas. 
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Além disso, essa abordagem propicia que as unidades e as 
estruturas próprias dos tipos de textos/discursos sejam detec-
tadas e quantificadas, a fim de que seja possível a construção 
de modelos que orientem a estrutura e o funcionamento dos 
diferentes e diversos textos/discursos (STRIQUER, 2014). 

Bronckart (1999) concebe a arquitetura interna do texto 
como um folhado constituído por três camadas sobrepostas: a 
infraestrutura geral do texto, os mecanismos de textualização 
e os mecanismos enunciativos. O autor considera ainda a exis-
tência de uma hierarquia nessa organização textual: a infra-
estrutura geral do texto corresponde ao nível mais profundo; 
os mecanismos de textualização, ao nível intermediário, e os 
mecanismos enunciativos, por serem menos dependentes da 
linearidade do texto, estariam no nível mais superficial. 

Para esta pesquisa, consideramos os mecanismos que fun-
cionam no nível intermediário responsáveis por criarem séries 
isotópicas que contribuem para o estabelecimento da coerên-
cia temática. Ademais, estão “fundamentalmente articulados à 
linearidade do texto, explicitam, tendo em vista o destinatário, 
as grandes articulações hierárquicas, lógicas e temporais do 
texto” (BRONCKART, 1999, p. 122).

É nesse espaço que definimos, em consonância com a dis-
tinção dos três mecanismos de textualização do nível interme-
diário do folhado textual proposto por Bronckart (1999), as 
categorias de análise desta pesquisa: conexão, coesão nominal 
e coesão verbal. Vejamos a caracterização de cada um desses 
mecanismos, conforme o autor:

Conexão: “contribuem para marcar as articulações da 
progressão temática, são realizados por organizadores 
textuais, que podem ser aplicados ao plano geral do texto, 
às transições entre os tipos de discurso e entre as fases da 
sequência” (BRONCKART, 1999, p. 122).
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Coesão nominal: introduzem o tema, asseguram as retoma-
das e substituições no desenvolvimento do texto. São reali-
zados por meio de anáforas (BRONCKART, 1999, p. 124).

Coesão verbal: “asseguram a organização temporal e/ou 
hierárquica dos processos (estados, acontecimentos ou 
ações) verbalizados no texto e são essencialmente realiza-
dos por tempos verbais” (BRONCKART, 1999, p. 126). 

No processo de transição entre os discursos, aspecto verifi-
cado na conexão, observamos que os gêneros textuais receita 
e manual de instrução “não comportam somente encadeamen-
tos de proposições de ação, mas também de proposições des-
critivas de estado” (ADAM, 2019, p. 275), o que nos conduziu 
à observância em nossa análise dos organizadores temporais 
que direcionam à indicação de progressão e/ou à duração de 
cada operação proposta no texto. 

De acordo com esses critérios preestabelecidos para cada 
mecanismo, conduziremos a análise dos dados desta pesquisa, 
observando como esses recursos são utilizados pelos partici-
pantes na elaboração dos gêneros propostos. 

Aspectos metodológicos 

A intervenção foi desenvolvida em forma de pesquisa-ação, 
pois, em consonância com Tripp (2005, p. 445), esse método 
apresenta-se como uma estratégia para o desenvolvimento de 
professores e pesquisadores, de modo que eles possam utilizar 
suas pesquisas para aprimorar seu ensino e, consequentemen-
te, o aprendizado de seus alunos. Ademais, em consonância com 
Thiollent (2011), essa metodologia pode desempenhar um papel 
importante nos estudos e na aprendizagem dos pesquisadores e 
nos demais participantes imersos em situações problemáticas. 
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Para delinear a nossa pesquisa, distribuímos as ações em 
três momentos: fase exploratória, proposta por Gil (2002), na 
qual aplicamos um questionário de sondagem em dezembro 
de 2018 com alunos da modalidade EJA, segmento III, que se-
riam promovidos para o segmento IV, em 2019, os quais se-
riam, então, nossos participantes na pesquisa; intervenção,2 
composta por oficinas de atividades de leitura que contemplou 
um estudo direcionado para buscar atender às categorias de 
análise desta pesquisa no segundo momento de escrita de 
cada gênero; análise dos dados da intervenção. 

Esta pesquisa teve, portanto, como sujeitos participantes 
alunos da modalidade EJA, segmento IV, equivalente ao 8o e 
9o ano do Ensino Fundamental regular, da Escola Municipal 
Terezinha Ferreira Parente, no município de Fortaleza/CE. 
Trata-se de uma turma de adultos, com 40 alunos efetivamen-
te matriculados, porém apenas 20 frequentam regularmente 
as aulas. O grupo é constituído por três estratos: alunos da 
escola, espaço da pesquisa, que se alfabetizaram na modalida-
de EJA; alunos egressos de outras escolas; e alunos que reto-
maram os estudos depois de alguns anos de afastamento. Os 
participantes da pesquisa foram identificados pela letra “A” 
seguida de numeração equivalente à sequência criada para as 
atividades da intervenção. Ex: PR2/A3. 3

Para efeito de análise, a fim de validar nossa proposta de 
observar possíveis evoluções no processo de escrita dos gêne-
ros em estudo após a etapa de intervenção, nosso corpus está 

2 No processo de intervenção, a carga horária de desenvolvimento das ofici-
nas foi de 28 horas-aula (14 horas para cada gênero em estudo), com apli-
cação em aulas geminadas de uma hora cada, uma vez por semana, nos 
meses de novembro e dezembro do ano letivo de 2019, distribuídas nas 
quatro etapas da SD para cada gênero. 

3 Produção textual final do gênero receita / Aluno 3. 
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constituído de 28 produções, sendo 14 produções iniciais e 14 
produções finais de cada gênero proposto, identificados da se-
guinte forma: PR24 e PM2.5 

Nossa análise contemplou a arquitetura textual no que diz 
respeito ao nível intermediário do folhado textual proposto em 
Bronckart (1999, p. 13) quanto aos mecanismos de textualização 
dos gêneros injuntivos receita e manual de instrução, nos quais o 
discurso procedural é predominante, considerando as seguintes 
categorias: conexão, coesão nominal e coesão verbal, analisadas 
conforme os pressupostos de sequência didática (SCHNEUWLY; 
DOLZ, 2004) adaptada para fins da nossa pesquisa. 

De acordo com os autores supracitados, a estrutura básica 
de uma sequência é composta por uma etapa de apresentação 
da situação de estudo, na qual é feita a descrição detalhada 
da atividade que será realizada pelos alunos. Em seguida, é 
feita uma produção inicial com o intuito de avaliar os conheci-
mentos prévios acerca do gênero em estudo e poder delinear 
as atividades seguintes. Após esse momento, são trabalhados 
módulos com o propósito de verificar os aspectos estruturais, 
discursivos e estilísticos que compõem esse gênero. Ao final, é 
requisitada uma nova produção a fim de verificar os avanços 
efetivos, visto que os alunos terão a oportunidade de aplicar os 
ensinamentos consolidados nos módulos. 

Nossa adaptação a essa proposta se constitui de uma etapa 
de apresentação da situação, uma produção inicial do gênero, 
uma etapa de aplicação de atividades de leitura organizadas 
por meio de três oficinas, produção final do gênero e, por fim, 
uma quinta etapa de reafirmação do gênero, cujo intuito foi 
verificar a consolidação das estruturas e dos movimentos retó-
ricos específicos em outra perspectiva de produção. 

4 Produção final do gênero receita. 
5 Produção final do gênero manual de instrução. 
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Nesse sentido, organizamos os critérios que consideramos 
para a análise de cada categoria. Para a conexão, observamos 
o plano geral do texto, ou seja, como o participante mobilizou 
os recursos para organizar o seu texto, considerando as fases 
da sequência e seus elementos composicionais, distribuídos 
em segmentos. Ainda para essa categoria, analisamos a tran-
sição do discurso descritivo para o discurso procedural, que 
acontece na passagem entre os segmentos. Para a categoria 
coesão nominal, analisamos as retomadas e os elementos de 
referenciação mobilizados para estabelecer um elo entre os 
segmentos do texto. Já para a coesão verbal, foi analisada a 
organização temporal das ações por meio do uso de estruturas 
verbais específicas que favorecem a intencionalidade do texto. 

Optamos por fazer dois ciclos da SD para que pudéssemos 
contemplar todas as etapas propostas nos dois gêneros tex-
tuais em estudo. Para análise dos dados, foram consideradas 
apenas as produções finais dos alunos que participaram de 
todas as etapas da intervenção, visto que só assim podemos 
interpretar com melhor precisão as mudanças promovidas por 
meio da nossa proposta. 

Análise do gênero textual receita 

Uma das fragilidades observadas na (PR1 – produção ini-
cial) foi a planificação do texto. Após a intervenção, a análise 
da produção escrita final do gênero receita (PR2) nos mostrou 
um avanço significativo, uma vez que os participantes demons-
traram maior domínio da estrutura do gênero e da escrita do 
plano geral do texto. 

Enquanto, na produção inicial, os participantes demons-
traram dificuldade na transição entre os discursos descritivo 
e procedural, neste segundo momento, a passagem de uma 
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forma à outra se deu de forma mais clara e objetiva, com pou-
cas inadequações. 

Neste segundo momento de produção, percebemos que os 
conteúdos trabalhados nas atividades de leitura, na fase da 
intervenção, foram válidos e fundamentais para o desenvolvi-
mento da escrita dos participantes no que se refere, principal-
mente, à planificação. Nas primeiras produções, com base em 
conhecimentos prévios do gênero, percebemos uma falta de 
preparação para o momento da escrita, pois, como já mencio-
namos, o hábito da escrita não é algo presente no percurso de 
aprendizagem dos sujeitos nessa modalidade de ensino. 

As atividades de leitura deixaram ver, com clareza, aspectos 
de uma alfabetização frágil e da falta de incentivo à leitura e à 
escrita. Apesar de, em linhas gerais, os avanços na produção do 
gênero receita não serem tão significativos, consideramos os 
resultados da análise dessa categoria exitosos, pela contribui-
ção à criação de uma cultura de escrita em nossas aulas de Lín-
gua Portuguesa e pelo interesse demonstrado por essa prática. 

Acerca da coesão nominal, nesta etapa final, identificamos 
um cuidado maior dos participantes em retomar apenas ele-
mentos mencionados em segmentos anteriores da estrutura 
do gênero, recuperando, assim, referentes no texto, conforme 
demonstramos:

Ex1: “corte a galinha, lave com o vinagre e a metade do vi-
nho [...] misture as pimentas os pimentões e o que sobrou do 
vinho”. 

Ex2: “1. Bata no liquidificador a cenoura, os ovos e o óleo. 
2. Depois coloque tudo em uma batedeira e adicione o açúcar 
e a farinha”. 

Em relação à coesão verbal, responsável por estruturar os 
processos, sobretudo do segmento modo de preparo, os textos 
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apresentaram a presença do modo imperativo predominante 
como modo organizador, delegando ao leitor a função de agen-
te da ação verbal. 

Ex3: 1. Bata no liquidificador a cenoura, os ovos e o óleo. 2. 
Depois coloque tudo e uma batedeira e adicione o açúcar e a 
farinha. 3. Por último coloque o fermento. 4. Asse no forno por 
40 minutos a 120 graus”.

Também identificamos o uso de advérbios e/ou locuções 
como elementos de progressão textual, assim como o uso da 
numeração como recurso de sequencialização dos comandos 
de ações, conforme os exemplos a seguir:

Ex4: “Depois coloque tudo na batedeira..”.
Ex5: “por último coloque o fermento”
Para esta etapa final de escrita, já se esperava um avanço sig-

nificativo em virtude da realização de leituras e aulas expositi-
vas nas oficinas. Esse aspecto se confirmou na análise das cate-
gorias conexão, coesão nominal e coesão verbal. É importante, 
ainda, ressaltar que o intuito da nossa intervenção foi trazer os 
alunos da EJA para o universo da escrita, que nesta modalidade 
é, na maioria das vezes, deixado em segundo plano ou tratado 
de forma pouco expressiva. Desse modo, não nos detivemos em 
momento algum em analisar aspectos ortográficos ou de algu-
ma ordem que extrapole as categorias de análise desta pesquisa. 

Análise do gênero textual manual de instrução

A análise da PM2 nos revelou alguns avanços na categoria 
conexão. No que se refere ao plano geral do texto, percebemos 
uma maior autonomia e segurança na produção desde o início 
da atividade. A insegurança vista na PM16 deu lugar a uma 

6 Produção inicial do gênero manual de instrução.
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autonomia de escrita que, para essa modalidade de ensino, é 
raro de se ver. Os textos agora, mesmo que curtos e limitados 
a um desdobramento de manual de instrução (geralmente o 
passo a passo), mostraram-nos uma familiaridade com o gêne-
ro. Podemos perceber, nesta etapa, que os participantes trou-
xeram suas vivências em forma de produções textuais, ou seja, 
de elementos do seu dia a dia, conforme sinalização inicial no 
questionário de sondagem. 

No tocante à conexão, os organizadores textuais não mais 
se limitam à enumeração. Temos a presença da separação por 
segmento, assim como a inserção de desenhos no segmento 
orientações. Esse tipo de recurso complementa a realização po-
tencial do todo, no que se refere à planificação, segundo Adam 
(2019), pois, em conjunto com a enumeração, é uma forma de 
substituição da parte verbal, assumindo papel fundamental no 
cumprimento do objetivo desse gênero textual. 

As imagens enumeradas do manual de instrução guiam-nos 
na passagem de um segmento a outro, facilitando a leitura e 
compreensão dos comandos de ação. Esse recurso de planifi-
cação que não havia sido utilizado por ocasião da PM1 foi uti-
lizado na PM2, o que denota um progresso no sentido de orga-
nização textual. 

No que concerne à organização discursiva, temos, nos 
textos analisados, a predominância do discurso procedural, 
porém, neste momento de escrita, também identificamos a 
presença do discurso descritivo, ambos desempenhando seu 
papel nos segmentos propostos pelo manual de instrução do 
participante. 

No que se refere ao mecanismo de coesão nominal, identifi-
camos a retomada de elementos de natureza substantiva de um 
segmento para o outro, conforme o exemplo a seguir:

Ex 6: “dominó” – “o jogo”
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Observamos, também, a inserção de elementos não verbais 
empregados no primeiro segmento e, posteriormente, recupe-
rados no segmento seguinte junto à respectiva enumeração, a 
fim de compor os comandos de ações a serem executadas. Esse 
tipo de legenda favorece a composição do segmento seguinte, 
o que confere ao texto uma articulação, inclusive visual, favo-
rável. Do ponto de vista do leitor, essa estratégia torna o texto 
mais compreensível e didático. Vejamos:

Ex7: 

Fonte: dados da pesquisa.

Ex 8: “Pegue o modo 2 e encaixe na base do modo 1 / ense-
guida coloque as peças do modo 3/ as grades e elice encaixe 
perfeitamente”

Em relação à coesão verbal, a organização temporal das 
ações nos textos analisados se configura pelo uso do impera-
tivo, delegando ao leitor a função de sujeito-agente (ADAM, 
2019). Entretanto, há um registro de organização por meio do 
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uso predominante do infinitivo. Essa escolha verbal promove 
um apagamento do sujeito agente, porém não compromete o 
objetivo do texto, apenas regula o nível de participação do leitor 
e estabelece um valor de simultaneidade entre as ações verbais. 

A análise do mecanismo de coesão verbal revelou ainda, 
em uma produção, o uso do presente do indicativo, conforme 
o exemplo 9 a seguir. O emprego desse tempo verbal “confere 
aos processos verbalizados a que se aplica uma validade geral, 
independente de qualquer temporalidade particular” (BRON-
CKART, 1999, p. 127).

Ex 9: “Cada jogador recebe 7 pedras quando começa o jogo 
/ as pedras que sobram fica de lado para serem puxadas / o 
jogo começa pelo jogador que tem a pedra mais baixa / sempre 
começa quem tem a pedra de número 6”.

O uso de advérbios também é utilizado para garantir a pro-
gressão textual dentro do plano de organização geral desses 
textos, o que refina um pouco a produção em relação às ini-
ciais. Mesmo quando o participante não recorre à enumeração, 
a progressão textual não é prejudicada, visto que os comandos 
estão bem organizados em relação à coesão verbal. Além disso, 
os advérbios conduzem o desenvolvimento da organização tem-
poral das ações. 

Ex10: “Quando o celular descarega..”. 
Ex11: “e depois na tomada” 
Em comparação ao gênero receita, o manual de instrução 

apresenta mais complexidade; mesmo assim, os resultados nos 
comprovaram o atendimento ao objetivo maior de nossa pesqui-
sa: estimular a produção escrita nessa modalidade de ensino, 
pois, na realização das produções, percebemos um grande en-
volvimento dos participantes. 



 129

Conclusão 

As produções finais dos gêneros receita e manual de instru-
ção (PR2 e PM2), ao final do processo de intervenção, fizeram-
-nos chegar a algumas considerações relevantes:

1. Mesmo em uma modalidade tão fragilizada e olvidada 
como a EJA, quando pensamos em políticas públicas 
educacionais, o desafio de ensinar produção de textos 
se torna mais fácil quando o ensino parte de situações 
do cotidiano dos alunos; 

2. Quando o olhar do professor da EJA ultrapassa a visão 
reducionista de ensinar a Língua Portuguesa limitada 
à busca de inadequações gramaticais, resultantes das 
rupturas no processo escolar desses alunos, tentando 
conduzi-los à produção de textos que lhes despertem in-
teresse pela escrita, progressos são alcançados, ainda 
que de forma lenta;

3. Um projeto de intervenção de produção de textos deve 
vir amparado também por uma teoria em que os méto-
dos para se estudar os processos que envolvem a orga-
nização estrutural e o funcionamento desses textos seja 
coerente e funcional para o público-alvo. 

Concluímos, enfim, que, no caso de nossa pesquisa-ação, a 
escolha dos gêneros de conformidade com o interesse dos par-
ticipantes e o nosso empenho em incluí-los, de forma autênti-
ca, na produção dos gêneros receita e manual de instrução, 
desde o momento em que fizemos uma sondagem acerca de 
que textos seriam mais necessários a eles em seus espaços de 
trabalho, até a socialização de suas produções no espaço esco-
lar, foram significativos para todos os agentes: alunos, profes-
sor-pesquisador e escola. 
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Dessa forma, acreditamos que, a partir desta pesquisa, ou-
tros estudos podem ser desenvolvidos no sentido de analisar 
mecanismos de textualização de outros níveis, a partir de gê-
neros textuais presentes nas práticas sociais desses sujeitos. 
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Introdução

As pesquisas sobre a sequência injuntiva têm despertado o 
interesse de estudiosos da Linguística de Texto, bem como de es-
tudiosos que se interessam por questões voltadas para o ensino, 
relacionadas com essa sequência discursiva, como os trabalhos 
de Koch e Fávero (1987), Travaglia (1991), Bronckart (2009), 
Koch (1992, 1997, 2003), Marcuschi (2002, 2008), Moreira 
(2009), Moreira e Santos (2015). Todavia, ainda percebemos um 
número muito pequeno de trabalhos explorando esse tópico. 

Nesse sentido, objetivamos, com a realização deste trabalho, 
ampliar as discussões em torno da sequência injuntiva, as quais 
possam despertar o interlocutor deste texto para uma prática pe-
dagógica, voltada para a análise de diferentes níveis sugeridos 
aqui. Também visamos contribuir para o escopo das referências 
a respeito dessa temática, uma vez que os diferentes gêneros 
planificados pela referida sequência ― textos de propaganda, 
anúncios, manuais de instrução, regras de jogo, receitas, can-
ções, orações, poemas etc. ― estão presentes nas mais variadas 
situações comunicativas vivenciadas pelos usuários da língua. 

Entretanto, embora a injunção, cotidianamente, apresen-
te-se como um ato enunciativo muito requerido pelo usuário, 
exige certa habilidade por parte dele, pois obedece a especifi-
cidades textuais que lhes são inerentes. Portanto, pesquisas 
que apresentem sugestões de atividades que possibilitem a 
apreensão desses aspectos próprios da sequência injuntiva e, 
por conseguinte, dos gêneros planificados por ela, em situação 
real de uso, tornam-se indispensáveis. Dessa maneira, docen-
tes e estudiosos da área poderão refletir sobre o trabalho com 
gêneros injuntivos em sua prática docente e social. 

Neste texto, especificamente, o nosso olhar voltar-se-á para 
a invocação presente no texto de propaganda de sequência 
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injuntiva. Para isso, nos basearemos em alguns conceitos da 
Linguística Textual, que consideramos necessários à carac-
terização da sequência injuntiva e dos aspectos que lhes são 
inerentes, bem como ao texto de propaganda, como os estu-
dos de Moreira (2009), Moreira e Santos (2015), Koch e Fáve-
ro (1987), Bronckart (2009), Marcuschi (2002, 2008) e, ainda, 
em postulados da Linguística Aplicada, como as pesquisas de 
Schneuwly e Dolz (2004), para o conceito de sequência didática 
(SD), que utilizamos na metodologia, cujos passos são apresen-
tados na seção destinada à análise dos dados. 

É relevante esclarecer, ainda, que revisitaremos, brevemen-
te, os conceitos de sequência discursiva injuntiva e o de texto 
de propaganda. Concentrar-nos-emos, porém, na manifesta-
ção da invocação1 na sequência injuntiva, na perspectiva de 
Moreira (2009). 

A sequência discursiva injuntiva

Neste trabalho, como já mencionamos, analisaremos a ma-
nifestação da invocação no texto de propaganda injuntivo, en-
tretanto, antes de adentrarmos nesse tema, propriamente, fa-
remos uma breve discussão em torno do conceito de sequência 
discursiva injuntiva. 

Conforme Bronckart (2009), a sequência injuntiva é autô-
noma, pois o produtor do texto planificado por essa sequência 
visa fazer agir o seu interlocutor. Essa afirmação está em de-
sacordo com o que é preconizado por Adam (2008), a respeito 
da sequência discursiva, já que, para esse teórico, a referida 

1 A invocação constitui uma das três categorias de análise que utilizamos 
em nossa pesquisa de Mestrado, a saber: 1) esquema prototípico da sequên-
cia injuntiva; 2) invocação na sequência injuntiva; e 3) formas verbais da 
sequência injuntiva. 
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sequência enquadra-se na sequência descritiva, uma vez que, 
segundo ele, a sequência injuntiva indica uma “descrição de 
ações”. Nesse sentido, embora concordemos com os conceitos 
de Adam (2008), no que se refere às sequências discursivas, 
em se tratando da sequência injuntiva, compartilhamos do que 
é preconizado por Bronckart (2009, p. 237):

Não resta dúvida que, diferentemente das descrições pro-
priamente ditas, essas sequências são sustentadas por um 
objetivo próprio ou autônomo: o agente produtor visa a 
fazer agir o destinatário de um certo modo ou em uma de-
terminada direção. Esse objetivo supra-acrescentado exerce 
efeito sobre as próprias propriedades da sequência (presen-
ça de formas verbais imperativas ou no infinitivo; ausência 
de estruturação espacial ou hierárquica, etc.). Consideran-
do esses elementos, admitimos, pois, que se trata aqui de 
uma sequência específica, a que chamaremos de injuntiva 
(BRONCKART, 2009, p. 237, grifos do autor).

Todavia, é relevante esclarecer que, para Bronckart (2009, 
p. 236), os gêneros planificados pela sequência injuntiva são 
os instrucionais, como, por exemplo, a receita. A esse respeito, 
Moreira (2009, p. 49) afirma que “todo e qualquer texto que 
imprima a um determinado locutor uma atitude de invocação” 
é planificado pela injunção, pois visa fazer agir o interlocutor. 

Travaglia (1991, p. 50) já advertia que, no texto de sequên-
cia injuntiva, “fica a cargo do interlocutor executar aquilo que 
se solicita ou se define que seja feito, em uma ocasião posterior 
ao momento da enunciação”, pois a intenção é a de orientá-
-lo para uma ação a ser realizada. Segundo esse pesquisador, 
constituem exemplos de textos injuntivos: “horóscopos, recei-
tas (de cozinha e médica), manuais e instruções de uso e mon-
tagem de aparelhos eletroeletrônicos e outros tipos de utensí-
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lios, textos de orientação (como recomendações de trânsito e 
direção), textos doutrinários, propagandas”. Acrescentamos à 
lista regras de jogo, canções, rótulos, poemas, anúncios, ora-
ções, entre outros (TRAVAGLIA, 1991, p. 47). 

Pode-se mencionar, também, que, além desses estudiosos, 
outros autores da área fazem referência à sequência injuntiva, 
como Koch e Fávero, (1987). que afirmam ser característico 
da sequência injuntiva um ato enunciativo “fazer saber fazer”, 
pois consideram que a injunção tem como macroato “direcio-
nar, orientar” e que a superestrutura é uma “[...] prescrição de 
comportamentos sequencialmente ordenados” (KOCH; FÁVE-
RO, 1987, p. 42).

Contudo, essa atitude ilocutória só será possível se for a par-
tir dos gêneros textuais que, para tanto, tornam-se ações de 
linguagem. A esse respeito, Bronckart (2009, p. 101) afirma: 

o gênero adotado para realizar uma ação de linguagem 
deverá ser eficaz em relação ao objetivo visado, deverá ser 
apropriado aos valores do lugar social implicado e aos pa-
péis que este gera e, enfim, deverá contribuir para pro-
mover “a imagem de si” que o agente submete à avaliação 
social de sua ação (BRONCKART, 2009, p. 101).

No entanto, é importante mencionar que essas ações são 
realizadas pelas sequências discursivas. Desse modo, essa par-
ticularidade das sequências contribui para a (re)organização 
temática do texto e, consequentemente, para a organização da 
infraestrutura dos gêneros. 

As sequências e as outras formas de planificação consti-
tuem, como mencionamos acima, o produto de uma re-
estruturação de um conteúdo temático já organizado na 
memória do agente-produtor na forma de macroestrutu-
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ras. Ora, a forma assumida por essa reorganização é cla-
ramente motivada pelas representações que esse agente 
tem das propriedades dos destinatários de seu texto, as-
sim como do efeito que neles deseja produzir. O emprésti-
mo de um protótipo de sequência, disponível no intertex-
to, resulta, portanto, de uma decisão do agente-produtor, 
orientada por suas representações sobre os destinatários 
e sobre o fim que persegue. Na medida em que se baseiam 
nessas decisões interativas, as sequências têm um esta-
tuto fundamentalmente dialógico (BRONCKART, 2009,  
p. 233-234, grifos do autor).

Assim, para Bronckart (2009), no momento em que um emis-
sor toma de empréstimo uma sequência para planificar um gê-
nero, correlaciona esse “empréstimo” à intenção comunicativa 
do emissor da mensagem, em outras palavras, a um macroato. 

É relevante frisar também que, assim como toda sequência 
discursiva, a injunção instaura uma interação que lhe é própria, 
a partir da qual os interlocutores interagem, de maneira tal que 
o locutor se coloca na posição de expectador de um fazer agir 
que pode ocorrer ou não, no entanto esse ocorrerá, sempre, pos-
teriormente ao ato enunciativo. 

Moreira (2009) afirma que a sequência injuntiva imprime ao 
interlocutor uma atitude de invocação (direta ou indireta), cuja 
organização compreende: a) instituição do tema; b) apresenta-
ção de uma sequência de invocações, embasada por argumen-
tos ou não, com posição anterior ou posterior às invocações; e 
c) uma “possível resposta”, que pode ser explícita ou implícita. 

A invocação no texto publicitário

Os gêneros que são planificados pela sequência injuntiva, 
assim como todos os gêneros que circulam em sociedade, de-
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sempenham papéis específicos, nas mais diversas situações de 
comunicação. Com isso, eles são muito requisitados, fazendo 
parte da interação no dia a dia dos falantes. 

Nesse contexto, encontram-se os textos publicitários, como o 
anúncio e o texto de propaganda. Entretanto, é importante men-
cionar que esses gêneros também podem ser planificados por ou-
tras sequências ― argumentativa, descritiva ―, além da sequência 
injuntiva, porém, como já destacamos, o gênero que é focalizado 
no presente trabalho é o texto de propaganda injuntivo. 

Assim sendo, compreendemos que “ (...) propaganda se apli-
ca melhor ao anúncio de ideias, sem fins lucrativos (pelo me-
nos aparentemente), e publicidade aplica-se melhor à de bens e 
de serviços, (...)” (SOUSA, 2017, p. 24). Nesse sentido, compar-
tilhamos do que postula Sousa (2017), ao afirmar que o anún-
cio publicitário visa ao lucro, enquanto o texto de propaganda 
à promoção de ideias.

Vejamos estes exemplares de texto de propaganda:

Fonte: Cereja e Cochar (2015, p. 98).

Nessas propagandas  de composição injuntiva, percebe-se 
uma interação mais direta e apelativa com o interlocutor. Essa 
interação é exercida pelas invocações ― “Contribua para que 
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este espaço nunca fique VAZIO (...) Doe alimentos em geral” 
ou, ainda, “Quer continuar a respirar? Comece a preservar”. 
Assim, nesses textos, há uma expectativa da realização de uma 
ação, direcionada pelo apelo presente nas invocações citadas. 

Sobre o apelo exercido pelo texto publicitário, veja o que 
Santos e Moreira (2015) afirmam:

Interessante observar que o anúncio publicitário injunti-
vo incorpora tão apropriadamente sua sequência discur-
siva que se torna difícil, por vezes, verificar se o apelo vem 
mais do gênero ou da sequência, tal é a identidade que se 
dá entre essas duas estruturas de manifestação da lingua-
gem verbal. E mais: em função dessa identidade sequen-
cial-genérica há uma tendência de se imaginar o anúncio 
sempre com alguma forma linguística de injunção (SAN-
TOS; MOREIRA, 2015, p. 124).

Embora as autoras, em seu texto, se refiram especifica-
mente ao anúncio publicitário injuntivo, esse caráter apelati-
vo pode ser observado em todo gênero planificado pela sequ-
ência injuntiva, uma vez que essa sequência visa atender ao 
macroato fazer agir o seu interlocutor. Desse modo, o texto 
de propaganda é extremamente apelativo, e essa característi-
ca, que lhe é inerente, atrai a atenção até dos interlocutores 
mais desatentos. 

Textos de propaganda injuntivo – 
contextualização/procedimentos

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa-ação, cujo 
objetivo é agir, de modo efetivo, a partir de uma intervenção pe-
dagógica, na realidade dos sujeitos participantes da pesquisa, 
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considerando os textos de propaganda2 produzidos por eles, 
os quais integraram uma campanha3 desenvolvida na escola, 
contexto desta pesquisa. 

Participaram da nossa pesquisa de mestrado 30 alunos do 
9o ano, do Ensino Fundamental II, do período da tarde, con-
tudo só compuseram o corpus as produções dos discentes 
que participaram de todas as oficinas da sequência didática. 
Embora os sujeitos participantes sejam responsáveis cada um 
por duas produções, uma inicial e uma final, constituindo um 
corpus de quarenta e oito produções textuais ― vinte e quatro 
produções iniciais (PI) e vinte e quatro produções finais (PF), 
consideraremos para a análise, em virtude da natureza deste 
trabalho, apenas um recorte do referido corpus. 

A fim de realizarmos a nossa pesquisa, no contexto esco-
lar, adotamos o gênero texto de propaganda, por acreditarmos 
que os discentes entram em contato, cotidianamente, com esse 
gênero, que é próprio da esfera publicitária. Esse gênero tam-
bém nos interessou por observarmos que o texto de propagan-
da era explorado como unidade de conteúdo, no livro didático4 
adotado para o 9o ano, do Ensino Fundamental II, mas, prin-
cipalmente, por identificarmos um número considerável de 
propaganda de sequência injuntiva, circulando em sociedade. 
Sendo assim, concomitantemente, desenvolveríamos as etapas 
da SD e trabalharíamos o referido gênero no livro didático. 

2 As produções de texto foram constituídas de uma produção inicial (PI), 
elaborada antes das oficinas contidas na “Sequência Didática”, metodolo-
gia que orienta esta pesquisa, e uma produção final (PF), elaborada após a 
aplicação da “Sequência Didática”. 

3 A produção de texto ocorreu numa situação real de uso, ou seja, os alunos 
produziram textos de propaganda, como parte de uma campanha desen-
volvida na escola, em que foi realizada a pesquisa, a fim de revitalizar a 
horta da escola. 

4 O livro adotado pela escola para a disciplina de Redação – Todos os textos, 
9o ano, de William Roberto Cereja/Thereza Cochar Magalhães. 
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No que se refere à ação interventiva, seguimos os passos 
de uma Sequência Didática (SD), a partir do que postulam 
Schneuwly e Dolz (2004). A referida intervenção seguiu três 
passos metodológicos:

Quadro 1 – Etapas da intervenção

Primeiro momento Atividade de sondagem – produção inicial (PI)

Segundo momento Aplicação da sequência didática (SD) – módulos

Terceiro momento Atividade final – produção final (PF)

Fonte: dados da pesquisa.

Desse modo, as produções textuais fizeram parte de duas 
das três etapas supracitadas ― produções iniciais (PI) e pro-
duções finais (PF) ― primeiro e terceiro momento, respecti-
vamente. O segundo momento diz respeito à aplicação da SD 
propriamente. No entanto, em se tratando de um recorte, não 
descreveremos aqui todas as etapas desta seção. 

Durante a conversa com os discentes e na qual eles sugeri-
ram a temática5 da campanha comunitária, tomamos, juntos, 
algumas decisões: 

a) atribuição dos papéis de enunciador e receptor (papel 
social de cada um);

b) modo como os textos seriam produzidos e em que con-
texto (a contextualização da atividade de produção teria 

5 O tema sugerido foi Meio Ambiente, por socialização de um aluno, que ha-
via participado de um Projeto da professora de Ciências. Assim, surgiu a 
campanha para a revitalização da Horta Sustentável do CPMGEF. 
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a participação dos alunos, já que, como dissemos, partiu 
de uma situação efetiva de comunicação); 

c) gênero a ser produzido (texto de propaganda) e a sequên-
cia discursiva que o planificaria (injuntiva); 

d) propósito comunicativo e suporte em que seria veiculado;
e) possíveis temas. 

Nesse momento de interação, sem intervenção teórica e 
a partir do conhecimento de mundo dos alunos, solicitamos 
que eles produzissem a PI de um texto de propaganda de se-
quência injuntiva. Após esse primeiro momento, com base na 
análise dessas PI, elaboramos uma SD, que aplicamos para, só 
então, solicitarmos a PF aos sujeitos participantes. 

Faz-se necessário mencionar que elaboramos a SD (módu-
los) orientados pelos postulados de Schneuwly e Dolz (2004), 
bem como pelas dificuldades apresentadas pelos discentes. Nes-
se contexto, identificamos nas PI as categorias: i) esquema pro-
totípico da sequência injuntiva; ii) invocação na estrutura da 
sequência injuntiva; e iii) formas verbais próprias da sequência 
injuntiva. Todavia, neste texto, trataremos somente da análise 
da manifestação da invocação na sequência injuntiva. 

Dessa maneira, não apresentaremos aqui os cinco módulos 
da SD; detalhadamente, faremos apenas uma descrição rápida 
de cada um. Assim, no 1o módulo, abordamos, interativamente 
e a partir de atividade de leitura, os aspectos textuais, prag-
máticos e linguísticos do gênero texto de propaganda. Já no 
2o módulo, os participantes foram instigados a identificarem 
os macroatos FAZER CRER, FAZER VER E FAZER AGIR, sub-
jacentes às sequências argumentativa, descritiva e injuntiva, 
respectivamente, nos textos de propaganda em estudo. Nesse 
módulo, já foi possível eles perceberem as características da 
sequência injuntiva. Contudo, somente no 3o módulo, aborda-
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mos o esquema prototípico na perspectiva, a partir de Morei-
ra (2009, p. 51-52). No 4o módulo, foram exploradas as formas 
verbais específicas da sequência injuntiva. E, finalizando, no 5o 
módulo, fizemos a leitura do projeto Verde Que Te quero Verde 
(ANEXO A), a fim de tornar o tema da campanha familiar a eles. 
Após a aplicação da SD, foi solicitada aos discentes uma PF. 

Feita essa explicação, abordaremos a análise adaptada a um 
número menor de exemplos para este trabalho ― oito exempla-
res ―, no entanto mantivemos a forma de identificação da pes-
quisa de mestrado, que se configurou pelas iniciais do nome 
de cada participante, pela numeração sequencial do corpus e 
pela sigla PI (produção inicial) ou PF (produção final). Desse 
modo, analisaremos excertos e textos completos dos discentes 
participantes desta pesquisa, nos quais investigamos a presen-
ça e/ou o tipo de invocação utilizada por eles, em seus textos de 
propaganda planificados pela sequência injuntiva. 

Antes de passarmos à análise, ressaltamos que, segundo 
Moreira (2009), o esquema prototípico da sequência injuntiva 
é: [Invocação 1] ─ [Argumento ou Não]; [Invocação 2] ─ [Argu-
mento ou Não]; [Invocação 3] ─ [Argumento ou Não]; [Invoca-
ção N] ─ [Argumento ou Não]; [Possível resposta]. Essa forma 
simplificada foi elaborada com base no esquema6 apresentado 
pela referida autora. 

As produções iniciais

Quanto às produções iniciais, observamos que um número 
considerável dos textos apresentou algum tipo de apelo ao seu in-
terlocutor, ou seja, uma “atitude de invocação” (MOREIRA, 2009).

6 Moreira (2009), ao propor o referido esquema, esclarece que “Em qualquer 
uma das invocações subentende-se a existência do vocativo, que pode vir 
explícito ou não” (MOREIRA, 2009, p. 50, grifos nossos). 
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Analisemos o texto (1), (ICLR08PI), que representa as de-
mais produções, no que se refere à invocação aparecer de ma-
neira explícita. 

(1) ICLR08PI

Aqui, o locutor quer mais do que invocar ou convidar o seu 
interlocutor; ele pretende convocá-lo a um fazer agir. Com isso, 
o autor mostra, por meio das invocações “Preserve” e “Denun-
cie”, o poder que o seu coenunciador possui: ele pode “promo-
ver a transformação”, e, mais especificamente, espera-se uma 
transformação positiva: evitar o desmatamento, que é crime, 
bem como preservar o meio ambiente. Relembramos que, con-
forme, Bronckart (2009, p. 237), a sequência discursiva injun-
tiva é sustentada “[...] por um objetivo próprio ou autônomo: 
o agente produtor visa fazer agir o destinatário de um certo 
modo ou em uma determinada direção”. 
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Já na produção 2, (JPMA09PI), o produtor deixa pistas para 
que o leitor infira qual o “fazer agir” que o emissor espera dele. 
Vejamos:

(2) JPMA09PI

Embora o produtor desse texto tenha feito um desenho e 
escrito, abaixo dele, “Entenda como quiser!”, e, à primeira vis-
ta, possa parecer que não espera uma ação específica de seu 
interlocutor, porém, ao analisarmos as imagens e a frase que 
ele colocou ao final do texto – “As árvores somos nós!”− perce-
bemos que o que ele espera do seu interlocutor é um agir, o 
qual está nas entrelinhas; que o receptor da mensagem faça 
uma comparação entre as árvores e os seres humanos, bem 
como perceba que, matando as árvores, também morrerá. Nes-
se texto, a invocação aparece implicitamente. 

Identificamos, ainda, dois textos, (3) e (4), que invocavam o 
receptor, a partir de uma indagação localizada logo no título 
do texto de propaganda. A nosso ver, essa foi uma estratégia 
planejada pelos locutores dessas produções com a finalidade 
de chamar a atenção do interlocutor para a mensagem do tex-
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to. Identificamos, ainda, que os produtores, de maneira seme-
lhante, utilizaram outro recurso: a linguagem não verbal na 
estrutura da indagação ou no seu complemento, como se ob-
serva em (3)

(3) DLF03PI 

Nessa produção, a indagação foi apresentada no início do 
texto e remete o receptor à imagem do planeta Terra e, por sua 
vez, às invocações “Cuide da natureza!” e “Preserve o meio am-
biente!”. Essa imagem configura parte da pergunta, obrigan-
do-o a direcionar-se para o planeta, retratado pela referida ima-
gem e, a partir das invocações presentes no texto, a elaborar 
uma resposta positiva para a indagação feita. Assim, é possível 
que o propósito do produtor das invocações tenha sido atingi-
do, que é levar o interlocutor a uma determinada direção, isto 
é, fazê-lo “agir”. 
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 (4) PGRA14PI

Já o texto (4) não traz a imagem do planeta na estrutura da 
interpelação ― “Qual lado você prefere?”― contudo, o receptor 
terá de analisá-la, para fornecer uma “possível resposta”. Uma 
sugestão de resposta para a indagação feita vem logo em se-
guida, em duas cores: um lado pintado de verde e outro pinta-
do de preto. O verde também está na única invocação presente 
na produção: Preserve. Isso, a nosso ver, é sugestivo para a 
resposta específica que o enunciador espera de seu interlocu-
tor, que ele preserve o meio ambiente. 

As produções finais

Quanto às produções finais, no que diz respeito à presença 
da invocação nos textos dos discentes, tivemos um resultado 
muito positivo. Para ilustrarmos e comentarmos alguns resul-
tados, selecionamos os exemplos de (5) a (8). 
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(5) ABMR01PF

Nessa propaganda, quando o enunciador invoca: “Ajude a 
nossa horta”, ele vai direto à temática principal do texto e ― vale 
lembrar, da campanha desenvolvida na escola ―, para, logo de-
pois dessa primeira invocação, informar ao receptor da mensa-
gem que a horta faz parte de um projeto de autoria da professora 
de Ciências e que ela está precisando de voluntários. Esse recur-
so tornou-se relevante para a construção do sentido do texto, 
pois ativou o sistema cognitivo do interlocutor, à medida que o 
despertou para, caso ainda não conheça a horta de que o texto 
fala, passe a querer conhecê-la, como também para saber como 
ajudá-la. Dessa maneira, o produtor já tem a possibilidade de 
fazer o seu interlocutor agir da forma que deseja, desde o início 
do texto. Mais adiante, argumenta: “Precisamos de sua ajuda”; 
“O meio ambiente lhe agradece”, assim, o locutor mostra como 
ele, o receptor, é importante. Desse modo, o incita a agir mais 
uma vez: “O que você está esperando?”. A partir daí, orientará 
como o leitor deve ajudar: “Basta doar e se voluntariar”.
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(6) SVS21PF

 
No texto (6), também observamos a injunção logo no títu-

lo do texto, todavia o procedimento do produtor dessa propa-
ganda também é diferente, uma vez que ele faz uso do recurso 
visual ― por meio das cores ― ao tentar traduzir o que está 
sendo dito por meio delas: “Não deixe esse verde lindo perder 
a sua cor...”. Assim sendo, à medida que se lê a injunção inicial, 
percebe-se que a palavra “perder” vai mudando a cor da fonte, 
usada no título da propaganda, pois de verde vai ficando cin-
za. Ainda verificamos, nessa produção, que, de forma diagonal 
e centralizada, o emissor ainda apela para o seu interlocutor: 
“Venha nos ajudar na revitalização da HORTA SUSTENTÁVEL 
do CPMGEF”, orientando, assim, o receptor da mensagem so-
bre como deve proceder para não deixar o “verde lindo perder 
a sua cor...”. Com isso, objetivamente, o produtor invoca a aju-
da do interlocutor para revitalizar a horta da escola. Para dar 
respaldo ao que está sendo dito, ele explica, no final do texto, 
que o apoio é da professora Maria Evilene Ramos Bastos e as-
sina o texto com o nome do projeto: “Verde que te quero verde”.
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Já no texto de propaganda a seguir, (7), o enunciador é mais 
direto ainda, pois abre o texto com uma invocação: “AJUDE 
a Horta do CPM”, e embasa essa injunção, em alguns argu-
mentos: “Projeto realizado por Maria Evilene Ramos Bastos” 
e, ainda, “Todos podem participar!”. Ele conclui o texto com 
outra injunção: “Ajude a horta, pois ela precisa de você”. Nessa 
produção, o emissor também descreve, em uma lista, os tipos 
de sementes que podem ser doadas e a marca de preferência. 

(7) RDO19PF 

No exemplo (8), o enunciador foi mais incisivo em suas 
indagações: “Gosta de respirar?” e “Quer ter um futuro me-
lhor?”. Além disso, ele mesmo indica como o receptor deve pro-
ceder para isso, a partir da invocação: “Então mecha-se, vamos 
lá”. O texto ainda traz outras invocações: “Comece já”, “Venha 
você também ser mais um voluntário, a trabalhar no projeto 
de uma horta” e “aguardamos sua presença”. E, a partir das 
afirmativas: “pois estamos certos de que você será o próximo, 
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de muitos a colaborar com o meio ambiente, através dessa cam-
panha”, pressiona o leitor a atender a ação requerida. 

(8) MFJL12PF 

Conclusão

Fundamentamos o nosso trabalho na investigação acerca 
da produção textual de propaganda, planificado pela sequên-
cia injuntiva e de pressupostos teóricos referentes à estrutura 
e elementos próprios da referida sequência, mais especifica-
mente a invocação. Para isso, desenvolvemos uma Sequência 
Didática (SD), a fim de realizar uma intervenção didática, com 
o objetivo de contribuir, de forma mais efetiva, para o ensino-
-aprendizagem de produção textual do gênero propaganda, 
com a sequência injuntiva, de alunos do Ensino Fundamental 
II. Para esse recorte, mais especificamente, detivemo-nos na 
manifestação da invocação nas produções textuais dos partici-
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pantes da pesquisa, discentes do 9o ano do Ensino Fundamen-
tal II, de uma escola pública, de Fortaleza. 

Eleger o texto de propaganda de sequência injuntiva, em 
uma situação real de uso e interdisciplinar, no contexto esco-
lar, a nosso ver, favoreceu o ensino/aprendizagem desse gêne-
ro, pois apreender as características de um determinado gêne-
ro e da sequência que o planifica, de maneira efetiva, contribui, 
sobremaneira, para a construção de sentido do texto e, inevita-
velmente, de sua aprendizagem. Nesse contexto, constatamos 
que houve, pois, por parte dos alunos, um maior comprome-
timento, já que se sentiram parte importante na construção 
do próprio conhecimento. Portanto, durante a intervenção 
didática, pudemos perceber o envolvimento dos alunos com a 
construção da campanha para revitalização da Horta Sustentá-
vel da escola e, consequentemente, uma maior motivação para 
participar das atividades referentes aos módulos da SD. 

Desse modo, as atividades desenvolvidas na SD puderam 
ser melhor realizadas, por parte dos alunos, pois percebemos, 
a partir dos resultados, que tanto as características do gêne-
ro, quanto as da sequência em estudo foram assimiladas por 
eles, em particular a presença da invocação, na perspectiva de 
Moreira (2009), percebida na grande maioria nas produções 
finais dos participantes e, ainda, direcionadas para a temática 
da campanha proposta por eles. 

Com base nos resultados que obtivemos, portanto, perce-
bemos que houve uma evolução no tocante à capacidade dos 
discentes de produzir textos de propaganda de sequência in-
juntiva, de maneira consciente e, no que se refere à manifesta-
ção deles, em sala de aula, após a SD, a respeito das caracterís-
ticas dessa sequência, em particular, da invocação e da força 
apelativa exercida por ela. 
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Esperamos, pois, que esta pesquisa favoreça as discussões 
sobre o trabalho do docente, em sala de aula e fora dela, mais 
especialmente sobre o trabalho com os gêneros planificados 
pela sequência injuntiva. 
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ANEXO A – PROJETO DE CIÊNCIAS 
VERDE QUE TE QUERO VERDE

COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ GENERAL 
EDGARD FACÓ

 
HORTA SUSTENTÁVEL DO CPMGEF
PROJETO VERDE QUE TE QUERO VERDE

A Horta Sustentável do CPMGEF, concretizada por inter-
médio da aprovação do Projeto Verde Que te Quero Verde pelo 
Ministério da Educação (MEC), tem por objetivo desenvolver 
atividades multidisciplinares e ações que colaborem para o 
desenvolvimento cognitivo dos aprendizes no que concerne à 
área de Ciências da Natureza, em específico, assim como o de-
senvolvimento de conhecimentos atrelados aos saberes neces-
sários para o desenvolvimento de uma sociedade sustentável e 
comprometida com as questões ambientais e com a qualidade 
de vida em nosso planeta. Essa iniciativa conta com a partici-
pação da comunidade escolar do CPMGEF em parceria com o 
Curso de Agronomia da Universidade Federal do Ceará (UFC). 

Apresentamos neste documento alguns dados referentes ao 
projeto, bem como às atividades que serão desenvolvidas em 
outubro e novembro deste ano de acordo com o seguinte cro-
nograma:

– AUTORA DO PROJETO: Profa Ms Evilene Ramos Bastos

– COORDENAÇÃO: Direção Pedagógica do CPMGEF
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– COLABORADORES: Ten PM Santos, Equipe de Manuten-
ção do CPMGEF e Multimeios

– FACILITADOR: Cícera Manuele de Souza Mesquita (Alu-
na-bolsista do Curso de Agronomia – UFC)

– PERÍODO: Abril a novembro/2018
 Encontros: 3a feira (tarde – 14h às 16h) e 4a feira (manhã – 

10h às 12h)
 Atividades: Ciclo de debates e ações na horta

– PÚBLICO-ALVO: Professores, funcionários civis e milita-
res, pais/responsáveis e alunos (Fundamental II e Ensino Mé-
dio – manhã e tarde). É importante destacar o caráter voluntá-
rio de todos os participantes. 

– UNIFORME DOS ALUNOS: Agasalho

– GRUPO DE ESTUDOS (TEMÁTICAS):

A – Organismos Geneticamente Modificados
B – Defensivos Agrícolas e Produtos Orgânicos
C – Novo Código Florestal e Cadastro Ambiental Rural
D – O Fantástico Mundo da Polinização
E – Agricultura 3.0
F – Inovação Tecnológica
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– CRONOGRAMA:

ATIVIDADES

1a ATIVIDADE: Preparação do solo e grupo whatsapp (cria-
ção)

2a ATIVIDADE: Semeadura e plantio

Grupo de Estudos (01)

3a ATIVIDADE: Compostagem

Grupo de Estudos (02)

4a ATIVIDADE: Produção de mudas

Grupo de Estudos (03)

5a ATIVIDADE: Culturas

Grupo de Estudos (04/05/06) – Continuidade do cultivo das 
culturas

ENCERRAMENTO 

 
Abril (10,17,24,25) – Maio (2,8,9,22,23,29,30) – Junho (5,6, 

12,13) – Agosto (1,7,8,14,21,22) – Setembro (4,5,11,12,18,19, 
25,26) – Outubro (9,10,16,17,30,31) – Novembro (6,7,13,14)

OBS.: 

– Culturas: alface, coentro, cebolinha, rúcula, berinjela, to-
mate-cereja, pimentão, manjericão, hortelã, couve-manteiga, 
feijão de metro, capim-santo e, se possível, fruteiras (maracujá, 
limão, acerola e mamão). 

– Os alunos participarão das atividades em horário de con-
traturno. 

– Não haverá atividade na horta no período de avaliações 
escolares. 
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– O material necessário é disponibilizado gratuitamente 
para os participantes durante o curso. 

– Não há fornecimento de alimentação para os participantes.
– Aos finais de semana, feriados, recessos e férias, a escola 

estabelecerá um cronograma especial para a administração da 
horta. 

– Culminância Semestral: VERDE QUE TE QUERO VER-
DE GOURMET (saladas, chás, sucos, sanduíches. . .). Recebi-
mento de sementes (Topseed/Feltrin) e adubo. 

Fortaleza-CE, 18 de abril de 2018
SETOR DE MULTIMEIOS – CPMGEF
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argumentativos para 
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1 Neste capítulo, apresentamos um recorte da dissertação intitulada 
Operadores argumentativos na continuidade e progressão do gênero 
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2019. 
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Introdução

Em meio às várias discordâncias no que diz respeito às prá-
ticas de ensino de língua portuguesa, há o consenso acerca da 
necessidade de se trabalhar com gêneros textuais em sala de 
aula, contudo a maneira como esse trabalho deve ser realiza-
do ainda não é muito clara (ALVES-FILHO, 2011). Em nossa 
perspectiva, é importante dar ênfase às funções sociais dos 
gêneros, como instrumento de ação na sociedade, e ao ensi-
no a partir de uma abordagem pautada em leitura e em pro-
dução. Assim, neste estudo, exploramos o gênero argumen-
tativo carta de solicitação com o fito de contribuir para uma 
maior aprendizagem por parte dos discentes no que concerne 
à construção e articulação de argumentos bem estruturados 
bem como o uso de operadores argumentativos como elemen-
tos importantes para a continuidade e a progressão textual na 
escrita desse gênero. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (doravante PCN), ao 
adotarem uma perspectiva da linguagem orientada para a vida 
social, apontam a necessidade de seu domínio, enquanto ativi-
dade discursiva e cognitiva (BRASIL, 1998). Mais recentemen-
te, a Base Nacional Comum Curricular, doravante BNCC (BRA-
SIL, 2017) ressalta que a escola deve direcionar o ensino de 
língua portuguesa para a formação crítica do aluno, para que 
ele seja capaz de mobilizar conhecimentos das diversas lingua-
gens para a formulação de questionamentos e argumentações, 
e se posicionar diante de situações que envolvam as dimensões 
sociais nas quais está inserido. 

Segundo Brasil (2017), nos anos finais do Ensino Funda-
mental, o convívio com um número maior de professores e dis-
ciplinas escolares implica maior contato com gêneros textuais 
de diversas naturezas e, consequentemente, mais conhecimen-
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to acerca de suas funções sociais, principalmente de gêneros 
ligados a práticas de linguagem, assim, 

Aprofunda-se, nessa etapa, o tratamento dos gêneros que 
circulam na esfera pública, nos campos jornalístico-midi-
ático e de atuação na vida pública. [...] No campo de atua-
ção da vida pública ganham destaque os gêneros legais e 
normativos – abrindo-se espaço para aqueles que regulam 
a convivência em sociedade, como regimentos (da escola, 
da sala de aula) e estatutos e códigos [...] Ainda nesse cam-
po, estão presentes gêneros reivindicatórios e propositi-
vos e habilidades ligadas a seu trato. [...] Outros gêneros, 
além daqueles cuja abordagem é sugerida na BNCC, po-
dem e devem ser incorporados aos currículos das escolas 
[...] (BRASIL, 2017, p. 132-135, grifo nosso). 

Percebemos, por tais orientações, que é necessário inserir 
os estudantes em práticas autênticas de linguagem que cola-
borem para o desenvolvimento da consciência ética, da auto-
nomia, da criticidade e do uso de estratégias argumentativas 
e persuasivas. 

Nesta pesquisa, preocupamo-nos em assumir que: (i) as prá-
ticas discursivas situadas são o principal instrumento do de-
senvolvimento humano, no que diz respeito aos conhecimen-
tos, saberes e capacidades do agir e da identidade das pessoas; 
(ii) a mobilidade do gênero faz com que suas fronteiras nem 
sempre sejam definidas claramente e que novos construtos de-
mandam tempo para firmarem seus próprios limites; e (iii) o 
texto designa uma unidade concreta de produção verbal que 
depende, necessariamente, de um gênero, e é composto por 
várias sequências tipológicas e discursivas. 

Essa perspectiva alinha-se, portanto, aos PCN quando de-
fendem que a “noção de gênero, constitutiva do texto, preci-
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sa ser tomada como objeto de ensino” (BRASIL, 1998), sendo, 
portanto, necessário contemplar, nas atividades de ensino, a 
diversidade de gêneros. 

Diante do exposto, o objetivo geral desta pesquisa foi iden-
tificar como a articulação argumentativa do texto, organizada 
a partir do uso de operadores argumentativos, pode contribuir 
para os efeitos de continuidade e de progressão textual na es-
crita do gênero carta de solicitação por alunos de uma turma 
de 9o ano do Ensino Fundamental da rede pública de ensino. 

A seguir, apresentamos os fundamentos basilares desta 
pesquisa-ação, o percurso metodológico, explicitando como 
se deu a organização das oficinas de ensino-aprendizagem 
para aplicação de nossa intervenção, bem como as escolhas 
estabelecidas para o processamento dos dados gerados a par-
tir delas. Posteriormente, apresentamos a análise desses da-
dos, os quais foram discutidos com base em duas categorias 
de análise relacionadas ao uso de operadores argumentati-
vos para a continuidade e para a progressão textual. Na seção 
subsequente, realizamos uma reflexão final acerca dos resul-
tados da pesquisa. 

Aportes teóricos

Em linhas gerais, todo texto pretende induzir certo efeito 
em seu receptor. Essa noção de texto designa toda unidade de 
produção verbal que veicule uma mensagem linguisticamente 
organizada e tenda a produzir em seu destinatário um efeito 
de coerência. Os textos respondem a necessidades, interesses 
e condições de funcionamento das formações sociais, diversas 
e evolutivas, permitindo diferentes modos de fazer os textos ou 
diferentes classes de textos, conjunto de textos que apresen-
tam certas características comuns. 
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O conjunto das formas verbais organizadas, sejam elas ins-
titucionalizadas ou de linguagem cotidiana, tem servido para 
compor a noção de gênero textual. Para Bakhtin (2003, p. 261), 
“o emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais 
e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes des-
se ou daquele campo da atividade humana”. Nesse sentido, o es-
tudo do texto, através da teoria dos Gêneros Textuais – ou Gê-
neros do Discurso na terminologia bakhtiniana, permite-nos 
uma visão mais ampla do ensino de língua, pois a riqueza e a 
diversidade dos gêneros são infinitas, uma vez que são inesgo-
táveis as possibilidades da multiforme atividade humana. 

Gênero é, portanto, ação social por meio da qual podemos 
elogiar, apresentar desculpas, recomendar uma pessoa para 
outra, assumir um papel oficial, explicar o progresso na reali-
zação de metas, ou seja, quando aprendemos um gênero, apren-
demos como atingir os propósitos que queremos alcançar. 

Para viver em sociedade, os indivíduos precisam usar a lin-
guagem para interagir e se comunicar, transformando-a em 
textos, pois o ato de argumentar é inerente a todas as pessoas. 

Como ser dotado de razão e de vontade, o homem constan-
temente avalia, julga, critica, isto é, forma juízos de valor. 
E, por meio do que diz (na fala ou na escrita), tenta influir 
sobre o comportamento do outro ou fazer com que o ou-
tro compartilhe de suas opiniões. Por essa razão, o ato de 
argumentar, isto é, de orientar o que se diz para determi-
nadas conclusões, constitui o ato linguístico fundamental 
(KOCH; ELIAS, 2016, p. 28). 

Assim, conforme Koch e Elias (2016), a argumentação é o 
resultado textual de uma combinação entre diferentes compo-
nentes, que exige dos sujeitos que argumentam construir uma 
explicação, recorrendo a experiências individuais e sociais, 
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num quadro espacial e temporal de uma dada situação com 
finalidade persuasiva, tendo por base um ponto de vista racio-
nal. Nesse sentido, o ensino-aprendizagem dos gêneros argu-
mentativos, como o artigo de opinião, a carta de reclamação 
ou a de solicitação, é de extrema importância para a formação 
cidadã de alunos do ensino básico. 

Camps e Dolz (1995) comungam desse entendimento e res-
saltam, ainda, a importância da construção de conhecimentos 
filosóficos, históricos, sociais e culturais quando se busca o 
ensino-aprendizagem dos gêneros argumentativos como con-
tribuição ao desenvolvimento da capacidade comunicativa e 
reflexiva do aprendiz e à boa articulação de ideias na defesa de 
um ponto de vista. 

Portanto, é essencial que o aluno tenha acesso a distintos gê-
neros argumentativos, que possa se apropriar dos movimentos 
retóricos inerentes a eles, ampliando, assim, sua capacidade ar-
gumentativa. Em vista disso, cabe ao professor orientá-lo, levan-
do-o a identificar a temática abordada, as condições de produção 
do discurso e o modo como o autor elaborou seus argumentos 
na produção de determinado gênero. Camps e Dolz (1995) enfa-
tizam que é relevante explorar os gêneros argumentativos em 
virtude de isso contribuir para o desenvolvimento das habilida-
des de pensamento por parte do alunado e de promover reflexão 
acerca da realidade e desejo de transformação social. 

A análise do ato de argumentar nas produções textuais no 
contexto escolar, às vezes é superficial em virtude da comple-
xidade que é promover a superação das dificuldades textuais 
observadas nessas produções, decorrentes quer da deficiência 
na formação desses alunos, quer das condições de trabalho, 
quase sempre muitos alunos em sala e, em alguns casos, da 
própria falta de conhecimentos do educador para orientar prá-
ticas de produção de textos. Ante tal quadro, em alguns con-
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textos, o ensino de produção textual tende a se limitar a me-
ros apontamentos de algumas dificuldades dos alunos, sem, 
no entanto, haver a implementação de propostas didáticas que 
contribuam para o desenvolvimento da competência escrita e 
argumentativa dos estudantes. 

Segundo Romero e Rosa (2012), a escola não tem se preo-
cupado muito com a formação de indivíduos com maior capa-
cidade para induzir, argumentar e deduzir. Ratificando esse 
posicionamento, Camps e Dolz (1995) falam que a falta de pre-
paração disciplinar e didática dos próprios professores para 
argumentar e ensinar a argumentar é um dos principais agra-
vantes dos problemas relacionados à construção das habilida-
des escritas e argumentativas dos discentes. 

Koch e Elias (2016) chamam a atenção para o papel de al-
guns elementos linguísticos, operadores ou marcadores argu-
mentativos, que orientam os enunciados para determinadas 
conclusões, além de contribuírem para a coesão e para a co-
erência textual. As teóricas discutem como o autor pode ga-
rantir os movimentos de continuidade e progressão no texto a 
fim de que seu projeto de dizer se concretize de forma coerente 
e imprima a orientação argumentativa desejada. Propuseram, 
então, um conjunto de estratégias essenciais que corroboram 
para os efeitos de continuidade e progressão. 

Koch (2011) apresenta algumas relações que podem se esta-
belecer entre o texto e o evento que constitui sua enunciação; 
uma delas trata dos operadores argumentativos, responsáveis 
pelo encadeamento dos enunciados, que estruturam os textos 
e determinam a sua orientação discursiva. Para a autora, é im-
portante para a análise de textos argumentativos conhecer as 
leis que presidem a oposição e as relações entre os conceitos, 
sendo a distinção entre o dizer e o mostrar que permite estabe-
lecer as relações entre linguagem, homem e mundo. 
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Ao interagirmos, temos sempre objetivos a serem atingidos, 
como estabelecer relações, causar efeitos, desencadear com-
portamentos. Em vista disso, a linguagem é concebida funda-
mentalmente como argumentativa, já que procuramos dotar 
os enunciados com determinada força argumentativa (KOCH, 
2015). A argumentação é, por sua vez, estruturante do discur-
so, pois marca as possibilidades de construção e assegura a sua 
continuidade, os encadeamentos discursivos, articulando entre 
si enunciados ou parágrafos, transformando-os em um texto. 

O termo operador argumentativo nasceu a partir da teoria de-
nominada Semântica Argumentativa, desenvolvida por Ducrot, 
conforme menciona Koch (2015). De acordo com a teoria ducro-
tiana, os elementos da língua assim classificados servem para ca-
racterizar palavras ou expressões da gramática de uma língua, as 
quais têm a função de mostrar a força argumentativa dos enuncia-
dos e o sentido que expressam. A referida teoria parte das noções 
de classe argumentativa, formada por um conjunto de enuncia-
dos que podem servir igualmente de argumento para uma mesma 
conclusão; e de escala argumentativa, que ocorre quando dois ou 
mais enunciados de uma classe se apresentam em gradação de for-
ça crescente em direção a uma mesma conclusão (convencional-
mente denominada R). Vejamos um exemplo para cada situação:

a) Classe argumentativa
João é o melhor candidato. (Conclusão R)
arg. 1 – tem boa formação em Economia
arg. 2 – tem experiência no cargo
arg. 3 – não se envolve em negociatas
(KOCH, 2015, p. 30).

b) Escala argumentativa
A apresentação foi coroada de sucesso. (Conclu-
são R)
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arg. 1 – estiveram presentes personalidades do 
mundo artístico
arg. 2 – estiveram presentes pessoas influentes 
nos meios políticos
arg. 3 – esteve presente o presidente da república 
(argumento mais forte)
(KOCH, 2015, p. 30-31).

Os operadores argumentativos que corroboram para o esta-
belecimento da hierarquia dos elementos e, para o argumen-
to mais forte para a conclusão R podem ser: mesmo, até, até 
mesmo, inclusive; e apontando para o argumento mais fraco 
podem ser: ao menos, pelo menos, no mínimo, os quais dei-
xam subentendida a existência de outros mais fortes. No que 
diz respeito aos operadores que promovem a soma de argu-
mentos em prol de uma conclusão, ou seja, que estão em uma 
mesma classe argumentativa, podemos citar como exemplo: e, 
também, ainda, não só, mas também, além disso, entre outros 
(KOCH, 2011, 2015). Desse modo, os enunciados dos exemplos 
acima podem ser formulados de várias maneiras a partir da 
utilização desses operadores, levando às mesmas conclusões. 

Outros operadores argumentativos essenciais são os que 
marcam a oposição entre elementos semânticos explícitos ou 
implícitos no texto como, por exemplo, mas, porém, contudo. A 
escolha por um deles depende do tipo de estratégia que o locutor 
pretende empregar em seu discurso. Koch (2015) afirma que, de 
acordo com o precursor da teoria, o morfema mas é o operador 
argumentativo por excelência, bem como os seus similares. 

O locutor introduz em seu discurso um argumento possí-
vel para uma conclusão R; logo em seguida, opõe-lhe um 
argumento decisivo para a conclusão contrária não R (~R). 
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Ducrot ilustra esse esquema argumentativo recorrendo 
à metáfora da balança: o locutor coloca no prato A um ar-
gumento (ou conjunto de argumentos) com o qual não se 
engaja, isto é, que pode ser atribuído ao interlocutor, a ter-
ceiros, a um determinado grupo social ou ao saber comum 
de determinada cultura; a seguir coloca no prato B um ar-
gumento (ou conjunto de argumentos) contrário, ao qual 
adere, fazendo a balança inclinar-se nessa direção (ou seja, 
entrechocam-se no discurso “vozes” que falam de perspecti-
vas, de pontos de vista diferentes (...)) (KOCH, 2015, p. 36).

A situação descrita acima trata de um fenômeno linguístico 
denominado polifonia,2 por meio do qual, num mesmo texto, 
é possível ouvir vozes que abordam pontos de vista distintos, 
com os quais o locutor se identifica ou não. Essa, no entanto, 
não é a única forma de se marcar a presença de múltiplas vozes 
no discurso, de modo que a polifonia pode se realizar também 
a partir de outros recursos da língua, sobre os quais não pre-
tendemos nos deter neste tópico, uma vez que nosso enfoque, 
neste momento, recai, de modo especial, sobre o uso dos ope-
radores argumentativos. 

Quanto a eles, faz-se relevante destacar mais alguns dos 
demais tipos de operadores argumentativos listados por Koch 
(2015). Há os que apresentam uma conclusão relativa a argu-
mentos apresentados em enunciados anteriores: portanto, logo, 
por conseguinte, em decorrência, consequentemente etc.; há, 
também, os que introduzem argumentos alternativos que levam 
a conclusões diferentes ou opostas: ou, ou então, quer... quer, 
seja... seja etc.; existem os que estabelecem relações de compa-

2 O termo polifonia tal como utilizamos aqui teve origem a partir dos estu-
dos bakhtinianos empreendidos no romance de Dostoievski. Essa noção, 
antes circunscrita à Literatura, tem sido operada de maneira mais ampla 
na Linguística. 
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ração entre elementos com vistas a uma dada conclusão: mais 
que, menos que, tão... como etc.; bem como os que expressam 
uma justificativa ou explicação relativa ao enunciado anterior: 
porque, que, já que, pois etc.; assim como os que têm por função 
introduzir no enunciado conteúdos pressupostos: já, ainda, ago-
ra etc.; e os operadores que se distribuem em escalas opostas, ou 
seja, um funciona numa escala orientada para a afirmação total 
e o outro, numa escala orientada para a negação total: um pouco 
e pouco, quase e apenas, só e somente. Na tabela abaixo, fizemos 
uma síntese dos tipos de operadores argumentativos. 

Tabela 1 – Tipos de operadores argumentativos

1. 

ESCALA argumentativa: 
Estabelecimento da hierarquia entre 
elementos:
a) Para mostrar o argumento mais for-
te para a conclusão. 
b) Para mostrar o argumento mais fra-
co podem ser, os quais deixam suben-
tendida a existência de outros mais 
fortes. 

a) mesmo, até, até 
mesmo, inclusive, 
etc. 

b) ao menos, pelo 
menos, no mínimo, 
etc. 

2. 
CLASSE argumentativa: 
Soma de argumentos em prol de uma 
conclusão. 

e, também, ainda, 
não só, mas tam-
bém, além disso, 
etc. 

3. 
OPOSIÇÃO entre elementos semânti-
cos explícitos ou implícitos no texto. 

mas, porém, contu-
do, etc. 

4. 
CONCLUSÃO relativa a argumentos 
apresentados em enunciados anterio-
res. 

portanto, logo, por 
conseguinte, em 
decorrência, con-
s e q uentemente, 
etc. 
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5. 
JUSTIFICATIVA ou explicação relativa 
ao enunciado anterior. 

porque, que, já 
que, pois, etc. 

6. 
INTRODUÇÃO de conteúdos pressu-
postos no enunciado. 

já, ainda, agora, 
etc. 

7. 

DISTRIBUIÇÃO em escalas opostas, ou 
seja, um funciona numa escala orien-
tada para a afirmação total e o outro, 
numa escala orientada para a negação 
total. 

um pouco e pouco, 
quase e apenas, só 
e somente, etc. 

Fonte: elaborada pela autora (2019) com base em (KOCH, 2015).

É importante frisar que o exposto até aqui está longe de esgo-
tar a discussão teórica que embasa a noção de operadores argu-
mentativos, tamanha a relevância desses elementos para a com-
posição textual e discursiva. De acordo com Koch (2011), é com a 
semântica argumentativa (macrossintaxe do discurso) que esses 
elementos passam a ser observados, caracterizados e analisados 
como importantes marcas linguísticas da enunciação, uma vez 
que o valor argumentativo dos enunciados é determinado por eles. 

Ante o exposto, ressalta-se a importância das relações argu-
mentativas ou pragmáticas para a estruturação do discurso, já 
que são elas que estruturam os enunciados em texto, na maio-
ria dos casos, por intermédio dos operadores argumentativos, 
sendo a estrutura argumentativa responsável pela continuidade 
e progressão textual. A seguir, discorremos sobre o percurso 
metodológico da pesquisa-ação que realizamos no âmbito do 
Profletras e estamos apresentando, em síntese, neste capítulo. 

Metodologia

O estudo aqui apresentado trata-se de uma pesquisa-ação por 
assumir um caráter social e vislumbrar soluções baseadas nas 
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interpretações dos sujeitos envolvidos na investigação, de modo 
que sua validade foi alcançada por meio de estratégias de cunho 
qualitativo. Tomamos como ponto de partida metodológico as 
concepções de pesquisa-ação educacional enfocadas por Latorre 
(2005). Além disso, utilizamos, como base de nossa ação, o mo-
delo de sequência didática proposto por Dolz e Pasquier (1996). 

A pesquisa-ação é um poderoso instrumento para construir-
mos novas práticas de ensino. Uma característica específica é a 
necessidade de realizar determinada ação. O foco da investiga-
ção é o plano traçado para alcançar a mudança ou melhoria da 
prática ou finalidade estabelecida. É uma investigação sobre a 
prática, na qual os profissionais investigam suas próprias ações 
(LATORRE, 2005). 

A ação que propusemos foi desenvolvida inicialmente com 
37 participantes, com idades entre catorze e dezenove anos de 
idade, de ambos os sexos, em uma turma de 9o ano do Ensino 
Fundamental de uma escola pública estadual, localizada na 
periferia da cidade de Fortaleza–CE.3 O corpus foi constituído 
dos textos escritos e reescritos de apenas dez dos participantes 
que estiveram presentes em todas as oficinas; estes, por ques-
tões éticas e metodológicas, foram codificados de P1 a P10. 

A partir da metodologia de SD de Dolz e Pasquier (1996), 
realizamos um conjunto de oficinas de ensino-aprendizagem. 
Por se tratar de um modelo de ensino-aprendizagem de gêne-
ros textuais situado, a SD que nos inspirou favorece o ensino 
de modo flexível, possibilitando ao alunado diversas oportuni-
dades de se apropriar do conhecimento necessário ao desen-
volvimento do discurso argumentativo. 

3 Como dissemos anteriormente, neste capítulo, apresentamos um recorte 
da dissertação intitulada Operadores argumentativos na continuidade 
e progressão do gênero carta de solicitação, desenvolvida no Profletras/
UECE e defendida em 2019. 
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Em nossa pesquisa, adaptamos a estrutura da SD que nos 
inspirou ao nosso contexto cultural, mas respeitamos, na me-
dida do possível, seus objetivos didáticos. Além disso, substi-
tuímos os textos originais, em espanhol, por textos em língua 
portuguesa, e aproveitamos algumas atividades do próprio li-
vro didático da turma. 

Por meio da SD, assim delineada, procuramos refletir sobre 
aspectos relacionados aos problemas sociais que cercam os alu-
nos, como a má estruturação física da escola; a baixa qualidade 
da merenda escolar; as condições precárias de moradia em que 
muitos deles se encontram; a falta de oportunidades de empre-
go para os pais, pois grande parte não possui vínculo empre-
gatício, bem como a escassez de cursos de qualificação gratui-
tos para os jovens na região; e a violência na comunidade, que, 
em meio às demais questões citadas, tem-se agravado cada vez 
mais, sobretudo porque, nessa situação, os adolescentes se tor-
nam presas fáceis para o tráfico de drogas. 

Na adaptação da SD de Dolz e Pasquier (1996), acrescen-
tamos uma etapa inicial e fizemos algumas modificações nas 
demais etapas, conforme ilustra a tabela comparativa a seguir. 
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Tabela 2 – SD de Dolz e Pasquier (1996) 
versus Nossa adaptação

SD de Dolz e Pasquier (1996) Nossa adaptação

1. Produção inicial de um rascu-
nho para observar as habilidades 
e dificuldades dos alunos de um 
grupo; 

1. Apresentação do projeto de 
escrita do gênero argumenta-
tivo carta de solicitação;

2. Aplicação de oficinas de 
preparação para a escrita e 
redação da produção inicial;

2. Realização de módulos de 
aprendizagem ou oficinas sobre 
as dimensões textuais problemá-
ticas;

3. Aplicação de oficinas de 
aprendizagem específicas 
sobre a construção do argu-
mento em gêneros argumen-
tativos;

3. Produção final de um novo tex-
to oral ou escrito que possibilite 
ao aluno colocar em prática as no-
ções e habilidades desenvolvidas 
separadamente em cada oficina. 

4. Aplicação da atividade de 
reescrita da carta de solicita-
ção, enfatizando a articulação 
argumentativa. 

Fonte: elaborada pela autora (2019). 

Agora, apresentamos em detalhes as quatro etapas de nossa 
SD. A primeira etapa foi a apresentação do projeto de escrita, 
a qual objetivou garantir que o aluno soubesse o que estava 
fazendo e percebesse o sentido do projeto de escrita de que iria 
participar (2 horas). A segunda etapa (8 horas) tratou da prepa-
ração para a escrita e redação da produção inicial para, a partir 
dela, buscarmos diagnosticar como os alunos constroem e ar-
ticulam seus argumentos ao escrever uma carta de solicitação. 
Na terceira etapa (14 horas), aplicamos oficinas de aprendiza-
gem específicas com várias atividades relativas à articulação 
dos argumentos dentro do texto, bem como sobre a qualidade 
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desses argumentos, seu grau de informatividade, além de abor-
dar os processos de continuidade e progressão textual. 

Em decorrência de os alunos terem na grade curricular do 
quarto bimestre esse conteúdo, adaptamos nossa pesquisa às 
condições de sala de aula e exploramos as atividades do próprio 
livro didático deles, Português linguagens, 9o ano – 9. ed. refor-
mulada, dos autores Willian Cereja e Thereza Magalhães (2015). 
O desenvolvimento dessas atividades visava ao preenchimento 
de lacunas identificadas a partir da primeira produção, por pres-
supormos que, por meio delas, o aluno poderia revisitar seus 
conhecimentos acerca dos textos argumentativos, modificá-los 
e enriquecê-los. Na quarta etapa (4 horas), na atividade de rees-
crita, o aluno retomou o texto que escreveu anteriormente e o 
reescreveu de acordo com os novos conhecimentos construídos. 

Para facilitar o processo de análise do corpus, as cartas de 
solicitação produzidas pelos participantes (P1 a P10), optamos 
por nomeá-las C1 a C10, cada uma em duas versões, escrita (ES) 
e reescrita (RE). Ainda no intuito de fazer uma análise mais fi-
dedigna, as referidas cartas foram digitadas respeitando todos 
os aspectos originais da escrita dos participantes, porém aqui 
apresentaremos apenas trechos de algumas das produções es-
critas que compuseram o corpus. Para acessar a análise com-
pleta, sugerimos a leitura da dissertação (PIMENTA, 2019). 

Por meio da RE, tivemos a intenção de averiguar os avanços 
obtidos pelos participantes quanto ao domínio de processos que 
corroboram para a construção de argumentos bem estruturados 
na escrita do gênero carta de solicitação, tais como a articulação 
do texto a partir de operadores argumentativos, como elementos 
essenciais para os efeitos de continuidade e de progressão textu-
al, os quais configuram as duas categorias que regem a análise 
do corpus desta pesquisa – 1) Operadores argumentativos para 
o efeito de continuidade textual; 2) Operadores argumentativos 
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para o efeito de progressão textual – sobre os quais discutiremos 
simultaneamente na seção subsequente. 

Análise de dados

Nesta seção, discorremos sobre as situações de uso dos 
operadores argumentativos que estejam atreladas aos efeitos 
de continuidade e de progressão textual. Registre-se que, por 
outro lado, foram observados nos dados alguns aspectos per-
tinentes, como a progressão textual por meio do fenômeno da 
referenciação e a organização discursiva do gênero carta de 
solicitação, conforme veremos mais à frente, os quais, embora 
não sejam objeto de análise de nosso estudo, achamos relevan-
te trazer tais aspectos para este debate. 

Em C1/ES, constatamos que P1 segue uma orientação dis-
cursiva diferente daquela fornecida na oficina 4. Ademais, 
houve duas solicitações e não apenas uma, como acordado en-
tre os participantes da ação. Além de solicitar a instalação do 
aparelho de ar condicionado, P1 faz um apelo relacionado à 
merenda escolar e já apresenta os dois pedidos no segundo 
parágrafo de introdução. 

Eu vim aqui falar de 2 coisas Básicas que é sobre o ar-con-
dicionado nas salar e sobre a merenda escolar. (P1, C1/ES)

Contudo, vamos observar aqui apenas a continuidade e a 
progressão relacionada à primeira solicitação. O terceiro pa-
rágrafo é iniciado pelo operador argumentativo “Assim”, que é 
seguido da partícula condicional “se”, embora esta não esteja, 
nesse contexto, criando uma condição para o argumento “seria 
bom demais”. Vejamos o trecho: 
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Eu me chamo Ana Beatriz. Eu faço. 9o ano. 

Sou da turma F. e Vim aqui falar de duas coisas básicas 
que é sobre o Ar-condicionado nas salas e sobre a meren-
daescolar. 

Assim se a nossa sala fosse a 1 a ser colocada o Ar seria 
bom demais porque a nossa ela e muito quente meu deus 
muito quente mesmo (P1, C1/ES – grifos nossos).

O propósito de uso do operador argumentativo “Assim” foi 
o de articular o argumento relativo à sala ser muito quente, 
introduzido por meio do operador argumentativo “porque”, o 
qual foi usado como elo de progressão textual com efeito de 
apresentação da causa. O objetivo deste último foi justificar o 
pedido, mas a forma como P1 apresentou os argumentos está 
invertida, pois colocou a conclusão antes da causa. Na escala 
argumentativa, o primeiro – “seria bom demais” – é mais fraco 
e o segundo – “a nossa ela (sala) e (é) muito quente meu deus 
muito quente mesmo” – é mais forte. Portanto, neste caso, o 
participante tenta articular os dois enunciados de uma mesma 
classe apresentados em gradação de força crescente, o que se 
alinha com o postulado de Koch (2015). 

Apesar de o operador argumentativo “Assim” ter sido usado 
como elo para a continuidade textual, esta não foi bem constru-
ída, em razão de o P1 não fazer distinção entre a natureza dos 
argumentos. A dificuldade apresentada por este e por outros 
participantes, como veremos mais à frente, mostra-nos o quão 
urgente é aplicar ao ensino de língua portuguesa os preceitos 
basilares da BNCC (BRASIL, 2017, p. 74) para a construção da 
textualidade, sendo, portanto, fundamental corroborar para 
que os estudantes estejam aptos a: 
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• Estabelecer relações entre as partes do texto, levando 
em conta a construção composicional e o estilo do gênero, 
evitando repetições e usando adequadamente elementos 
coesivos que contribuam para a coerência, a continuidade 
do texto e sua progressão temática. 

• Organizar e/ou hierarquizar informações, tendo em vis-
ta as condições de produção e as relações lógico-discur-
sivas em jogo: causa/efeito; tese/argumentos; problema/
solução; definição/exemplos etc. 

• Usar recursos linguísticos e multissemióticos de forma 
articulada e adequada, tendo em vista o contexto de pro-
dução do texto, a construção composicional e o estilo do 
gênero e os efeitos de sentido pretendidos. 

Na C1/RE (apresentada acima), o P1 faz algumas mudanças 
na organização textual em relação à C1/ES, apresenta-se e faz 
a solicitação em um mesmo parágrafo, o que podemos conside-
rar um avanço, tendo em vista a natureza do gênero carta de 
solicitação. 

No segundo parágrafo, não houve alteração em relação à 
C1/ES, de modo que não percebemos evolução quanto à conti-
nuidade e à progressão textual. 

No entanto, embora não esteja relacionado ao objeto de pes-
quisa, foi percebido, no terceiro parágrafo, mais um avanço em 
relação à C1/ES, pois, como o P1 tratava de duas solicitações, ele 
usou um novo marcador discursivo – “no que diz respeito à” – 
para retomar o segundo pedido e, depois, argumentar sobre ele. 

Nesta versão, houve o acréscimo de um parágrafo sinteti-
zador sobre os benefícios a serem gerados com o atendimento 
dos dois pedidos: 

Dessa maneira, as aulas serão mais prazerossas, pois nós 
estaria muito satisfeito (P1, C1/RE – grifos nossos). 
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Compreendemos que o parágrafo introduzido pelo operador 
argumentativo “Dessa maneira” revela que o participante bus-
cou utilizar os assuntos discutidos nas oficinas e conseguiu 
produzir um efeito de progressão textual, fazendo com que seu 
texto ficasse com uma articulação argumentativa mais bem 
construída, o que consideramos também outro avanço neste 
processo de intervenção. Ainda neste parágrafo, observamos 
um efeito de continuidade intraparagrafal articulada pelo ope-
rador argumentativo “pois”. 

Apesar de o P1 ter sido um dos participantes da ação com 
maior dificuldade no momento de reescrita da carta de solici-
tação, ainda foi possível constatar um avanço mediano em rela-
ção à escrita. Podemos associar esse avanço ao fato de nossas 
oficinas interventivas terem visado não apenas a uma aplica-
ção de SD engessada, mas, sim, percebendo cada participante 
como um ser único em suas peculiaridades, respeitando-as e 
buscando colaborar para a superação das dificuldades indivi-
duais de cada um. 

Em C2/ES, o P2, no primeiro parágrafo, agradece por me-
lhorias já implementadas na escola e deixa implícito que elas 
se tratavam de pedidos feitos anteriormente. Vejamos:

Querido diretor, gostaria de primeiramente agradecer 
por todas as melhorias nos últimos anos da escola san-
ta amaroé é parabeniza-lo pelo seu trabalho é o otimo di-
retor que você é, obrigado pela reforma dos banheiros, 
e pela mudança da cantina, transformação do jardim 
(P2, C2/ES – grifos nossos).

No trecho acima, também identificamos o uso do operador 
argumentativo “é”, na terceira linha, provocando efeito de con-
tinuidade textual por acréscimo. Sobre os desvios ortográfi-
cos, é válido lembrar que essas inadequações não estão sendo 
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analisadas nesta discussão, conforme explicamos no capítulo 
destinado aos aspectos metodológicos desta pesquisa. Contu-
do, esse tipo de ocorrência será levado em consideração nos 
casos em que, na escrita, a compreensão do texto estiver pre-
judicada e, na reescrita, quando a evolução neste aspecto tiver 
sido um dos fatores que corroboraram para uma melhor arti-
culação textual, bem como para que o participante tivesse êxi-
to no ato de argumentar, já que a argumentação é o resultado 
textual da combinação entre diferentes componentes (KOCH; 
ELIAS, 2016). 

No parágrafo seguinte da C2/ES, verificamos o uso do opera-
dor argumentativo “também” como progressão textual por acrés-
cimo para a conclusão do que apareceu no primeiro parágrafo.

Quero também, apresentar um pedido que é agilizar na 
instalação dos ar condicionados, é muito dificil conviver 
com esse calor e muito estressante e acaba atrapalhando 
muito a nossa concentração nas aulas, leva-nusaté a ado-
ecer (P2, C2/ES – grifos nossos).

Neste parágrafo, vemos que o P2 apresenta um argumen-
to de causa – “é muito dificil conviver com esse calor e muito 
estressante” –, mas sem usar operador argumentativo. Esta 
construção nos fez ver que, embora P2 não tenha explicitado o 
operador argumentativo, sabe organizar uma situação comu-
nicativa em favor de sua opinião, trazendo, inclusive, em um 
mesmo trecho, mais de um argumento, conforme constatamos 
pela recorrência ao operador argumentativo “e” para efeito de 
continuidade textual intraparagrafal por adição. 

Outro aspecto observado no trecho acima foi o uso do opera-
dor argumentativo “até”, reforçando a ideia de que o argumento 
se sobrepõe aos demais na escala argumentativa, a qual, segun-
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do Koch (2015), pode apontar para uma gradação para o mais 
forte, estando o “até” no topo da lista, ou para o mais fraco, que 
pode ser articulado por ao menos, pelo menos ou no mínimo, 
os quais deixariam implícita a existência de outros mais fortes. 

Ainda na C2/ES, no terceiro parágrafo,

Portanto solicitamos com urgência a instalação dos ar 
condicionados, que nós como alunos estamos no direito e 
vocês como gestão na obrigação de instalar, para um am-
biente de melhor convivencia e mais agradavel (P2, C2/
ES – grifos nossos).

P2 faz seu texto progredir usando o operador argumenta-
tivo “Portanto”, ao mesmo tempo em que provoca o sentido de 
conclusão na articulação interparágrafos. No âmbito da con-
tinuidade intraparagrafal, faz uso do operador argumentativo 
“que” – porque – para a articulação de um efeito causal consti-
tuído pela intercalação de dois argumentos contrários (“esta-
mos no direito” e “vocês na obrigação”). A ideia de conclusão é 
reforçada pela presença de um elemento linguístico necessário 
à carta de solicitação (“solicitamos”) e pela relação de finalida-
de da solicitação (“para um ambiente de melhor convivência e 
mais agradável”), organizada pelo uso do operador “para”. Es-
ses usos se alinham ao fato de que as estruturas 

causais são proposições ligadas por conectivos causais, 
como porque ou afim de que, as que se costuma chamar 
de finais. Na verdade, a relação meio/fim encerra sempre 
uma relação de causa/consequência; o que as diferencia é 
o caráter intencional da primeira (KOCH, 2015, p. 122).

Na C2/RE, não percebemos alterações no primeiro parágra-
fo em relação à C2/ES, mas, do segundo em diante, observa-
mos algumas mudanças. 
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Portanto solicitamos com urgência a instalação dos ar 
condicionados, que nós como alunos estamos no direito e 
vocês como gestão na obrigação de instalar, para um am-
biente de melhor convivencia e mais agradavel (P2, C2/
ES – grifos nossos).

No entanto, gostaria depedir que é agilizasser a instala-
ção dos ar condi- na sala do 9o F, pois e muito dificil con-
viver com esse calor estreSsanteque acaba atrapalhando 
muito a nossa concentração nas aulas, levando-nosaté a 
adoecer. 

Portanto, para termos um ambiente de melhor convivên-
cia adequado e agradável, o atendimento do pedido acima 
se faz urgente (P2, C2/RE – grifos nossos).

O segundo parágrafo, por exemplo, iniciado com o uso do 
operador argumentativo “No entanto”, marca não apenas a 
progressão textual, mas também a oposição entre as melhorias 
já realizadas e a falta de agilidade na instalação do aparelho de 
ar condicionado, o que avaliamos como um progresso no que 
diz respeito ao ato de argumentar, assunto bastante discuti-
do nas atividades de leitura das oficinas de intervenção. Além 
disso, o P2 acrescentou o operador argumentativo de causa 
(“pois”) não empregado na C2/ES, o que, ao nosso ver, con-
tribuiu para articular adequadamente a continuidade dentro 
do período, acrescentando, assim, uma justificativa relativa ao 
enunciado anterior do modo como sugere Koch, (2015). Ainda 
coadunando com a perspectiva da autora, notamos o emprego 
de “Portanto”, o qual foi usado para estabelecer uma conexão 
lógica que corroborou para a progressão textual. 

Enquanto os operadores do tipo lógico encaixam uma 
oração em outra, transformando-a em termo desta, de modo 
a constituírem uma só oração com predicado complexo, os 
operadores argumentativos encadeiam enunciados, estrutu-
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rando-os em texto, ou seja, constituindo um discurso (KOCH, 
2015). Por isso, eles aparecem também encadeando orações de 
períodos diferentes ou parágrafos, como ocorre no exemplo 
acima citado. 

Mesmo não sendo objeto de nossa análise, é pertinente des-
tacarmos outras evoluções do P2 na reescrita desse trecho, 
visto que foram conteúdos abordados nas oficinas de interven-
ção desta pesquisa-ação. Assim, ressaltamos o paralelismo rea-
lizado entre as formas verbais “atrapalhando” e “levando-nos”, 
não existente em C2/ES. 

Diferentemente da forma pouco polida em que apresenta 
seus argumentos finais na C2/ES (“nós como alunos estamos 
no direito e vocês como gestão na obrigação), na C2/RE, P2 
usa o mesmo operador argumentativo de conclusão utilizado 
na P2/ES e acrescenta a finalidade do argumento em outro 
tom discursivo (“para termos um ambiente de melhor convi-
vência adequado e agradável”), reforçando, pela inversão das 
sentenças, o teor persuasivo do “atendimento do pedido acima 
se faz urgente”– objeto da carta de solicitação. 

Embora a C2/RE ainda revele muitos aspectos estruturais 
a serem trabalhados na produção textual do P2, consideramos 
haver avanço significativo, pois, além da inversão das senten-
ças na construção do parágrafo, faz uso do elemento referen-
cial “acima”, em demonstração ao que foi mencionado nas ofi-
cinas no tocante à localização de um trecho dentro do texto. 

Sobre a necessidade de continuar avançando no que con-
cerne ao ensino de produção textual, retomamos os precei-
tos teóricos de Camps e Dolz (1995), cuja ênfase recai sobre a 
relevância de se explorar os gêneros argumentativos em sala 
de aula, de modo a contribuir para o desenvolvimento das 
habilidades de pensamento e de promover reflexão acerca 
da realidade e fomentar o desejo de transformação social. 
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Dessa maneira, o ensino-aprendizagem desses gêneros é ful-
cral para promover a capacidade comunicativa e reflexiva do 
estudante, além de possibilitar-lhe o domínio da articulação 
adequada das suas ideias ao defender um ponto de vista, bem 
como aumentar a sua criticidade, não mais se deixando ma-
nipular. 

Diante do exposto, concluímos que, na maioria dos textos, 
o uso dos operadores argumentativos contribuiu significati-
vamente para a continuidade e para a progressão na escrita 
das cartas de solicitação que compuseram o corpus. De modo 
geral, a análise dos componentes da escrita nos ajuda a descre-
ver e a antecipar os obstáculos possíveis, os quais, juntamente 
com as tensões que geram, participam da dinâmica de apren-
dizagem. Ao ultrapassá-los, o aprendiz constrói o sistema da 
escrita e se apropria das práticas textuais (DOLZ; GAGNON; 
DECÂNDIO, 2010). 

A complexidade da atividade escrita justifica o caráter lon-
go e árduo de sua aprendizagem. Portanto, o saber-escrever 
implica uma transformação do conhecimento e das capacida-
des de linguagem do aprendiz. Na seção a seguir, fazemos uma 
reflexão acerca dos resultados de nossa pesquisa. 

Conclusão

Investigar esse fenômeno em conjunto com os alunos a par-
tir de suas próprias produções textuais possibilitou momentos 
de aprendizagem significativa quanto ao domínio de estraté-
gias discursivas para a construção de textos argumentativos 
articulados adequadamente. Os registros de nossa experiên-
cia foram exitosos, pois a maioria dos participantes conseguiu 
aprimorar sua escrita após aplicarmos as oficinas que com-
puseram as etapas de nossa intervenção. No entanto, enten-
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demos que é crucial continuarmos avançando em termos de 
estratégias de ensino. 

Sobre o uso dos operadores argumentativos para os efeitos 
de continuidade e progressão textual, concluímos que eles 
tornaram os textos mais coesos e coerentes, e foram relevan-
tes para o estabelecimento da continuidade e da progressão 
textual, mas não exclusivos, pois esses efeitos também ocorre-
ram por meio de outros fenômenos, como os de referenciação, 
embora com menor frequência. Outro aspecto observado nos 
dados de nossa pesquisa foi o uso recorrente de operadores ar-
gumentativos articulando situações de causa e consequência. 
Isto se deu, provavelmente, em virtude de o gênero carta de 
solicitação requerer de quem o escreve explicitar as referidas 
questões para o seu interlocutor como forma de ampliar o po-
der persuasivo da sua escrita. 

O trabalho que desenvolvemos se alinha ao que propõe a 
BNCC (BRASIL, 2017), a qual aponta para a importância de 
instrumentalizar os estudantes para a utilização de diferentes 
linguagens em prol da defesa de seus pontos de vista, atuando 
criticamente frente a questões do mundo contemporâneo. 

Buscamos, ainda, valorizar a participação ativa dos discen-
tes no processo de construção do conhecimento, de modo que, 
nas oficinas de ensino-aprendizagem da nossa SD, estimulamo-
-los nesse sentido. Essa postura coaduna com a afirmação de 
Vieira (2005) de que é necessário ver a escrita como um proces-
so contínuo de construção de significados, em que o próprio 
ato de redigir vai ensinando a escrever melhor. 

Enfim, em nosso trabalho, visamos ao aprimoramento da 
competência argumentativa de alunos do Ensino Fundamen-
tal por meio da escrita do gênero carta de solicitação e conclu-
ímos que o ensino da argumentação precisa ir além da explo-
ração de único gênero. 
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Introdução

Cotidianamente, o ser humano passa por circunstâncias 
que requerem atitudes de afirmação, contestação, explicação e 
sustentação de ideias. No âmbito escolar, não é diferente; per-
cebem-se inúmeros problemas, tais como a falta de cardápio 
diversificado no lanche, a ausência de quadras poliesportivas, 
de bibliotecas, de sala de multimídia, de transporte escolar ade-
quado e seguro entre outros problemas que afetam o dia a dia 
dos estudantes no País. 

Diante de tantas adversidades, são frequentes as tentativas 
de minimizar os efeitos que os transtornos trazem, e então sur-
gem mecanismos para exigir as melhorias ou resoluções, por 
meio de abaixo-assinados, de cartas abertas, de manifestações 
nas ruas com cartazes, de denúncias na rádio, de debates, de 
comentários nas redes sociais, entre outras possibilidades. 
Nesse contexto, argumentar se torna crucial para o processo 
de aquisição daquilo que se almeja, quer seja para convencer 
os pais sobre a aquisição de um objeto, para pleitear uma as-
cendência no trabalho, para produzir um texto. Seja pela orali-
dade ou escrita, argumentar faz farte das interações humanas, 
das conversas, das trocas de ideias. 

No contexto escolar, percebemos uma dificuldade natural 
nas produções de textos escritos, principalmente por produ-
tores de textos iniciantes, e constatamos que a problemática 
no ensino de Língua Portuguesa não é exclusividade da prá-
tica da escrita. Rojo (2009) salienta que os dados históricos e 
atuais, em relação às discrepâncias no ensino, retratam que a 
organização estrutural da escola não contempla uma formação 
integral do estudante, uma vez que este deixa a escola com de-
ficiências nas competências leitora e escrita, mesmo passados 
quinze anos, que é o tempo médio do Ensino Fundamental. 
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No entanto, é no eixo da competência escrita que nos detere-
mos. Não há a pretensão de hipervalorizar a escrita, e sim de es-
tudá-la, por meio de práticas significativas. Assumimos, pois, que 
estas contribuem para o desenvolvimento do aluno no que tange à 
formação de um cidadão participativo e crítico, capaz de se posicio-
nar, refletir, argumentar e entender-se como ser social no mundo. 

Se é inegável a presença da argumentação nos discursos orais 
ou escritos na escola, e se argumentar é uma ação comum no co-
tidiano, por que os textos escritos produzidos em sala de aula são 
tão insípidos e se distanciam dos propósitos da argumentação? 

Partindo de tal observação, este trabalho1 propôs e testou 
estratégias de desenvolvimento de habilidades, em alunos de 
9o ano, com o fito de aprimorar a competência de produzir tex-
tos argumentativos, especificamente o artigo de opinião. Para 
tanto, assumimos duas posturas: i) uma se refere à compreen-
são de gênero como ação social, isto é, a centralidade do gê-
nero não deve estar na substância (conteúdo) ou na forma de 
discurso, mas na ação utilizada para sua realização (MILLER, 
2012); ii) a outra, alude à abordagem metodológica: a sequên-
cia didática (SD). Concebida por Dolz, Noverraz e Schneuwly 
(2004), a ideia é ensinar gêneros textuais em forma de sequên-
cia, por meio de módulos que podem ser adequados de acordo 
com a necessidade da aprendizagem. 

Para desenvolver a proposta, assumimos as ideias de Koch e 
Elias (2017), no que se refere às estratégias argumentativas para 
iniciar, desenvolver e concluir a argumentação, a fim de subsi-
diar o trabalho com a produção escrita dos educandos, escrito-

1 O artigo é um recorte da dissertação de mestrado intitulada A escrita do 
gênero artigo de opinião por alunos do Ensino Fundamental como denún-
cia contra a violência doméstica que abordou perspectivas para o desenvol-
vimento das habilidades para competência escrita de gênero argumentati-
vo a partir da função social. 
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res inexperientes, que expressaram sua capacidade linguística 
e argumentativa obtidas até o 9o ano do Ensino Fundamental. 

Como metodologia, apesar de aplicarmos, primordialmente, 
os conceitos de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), inserimos 
também a proposta metodológica de Swiderski e Costa-Hübes 
(2009), cuja adaptação acrescentou os módulos de reconheci-
mento e circulação do gênero à sequência didática (SD) original-
mente concebida. A finalidade é desenvolver atividades com foco 
na pesquisa, leitura e análise linguística, privilegiando os gê-
neros que já circundam socialmente os alunos (COSTA-HÜBES; 
SIMIONI, 2014). Acrescentamos, ainda, um módulo de produ-
ção intermediária, pois, diante da verificação das dificuldades 
dos alunos na turma, inseri-la se mostrou eficaz, no sentido de 
oferecer subsídios para detectar limitações e, por consequência, 
elaborar possíveis estratégias para minimizar tais barreiras. 

Os gêneros como prática social e discursiva

Estudos sobre gêneros se tornaram muito frequentes e fecun-
dos. Uma profusão de conceitos e pontos de vista a respeito do 
gênero tem tomado o ambiente acadêmico e, consequentemente, 
escolar, e reverberado no pensamento de como deva ser interpre-
tado. Concordamos com Bezerra (2017) quando afirma que, na 
atualidade, os gêneros não podem ser considerados estáticos, in-
dividuais e prontos para ser objeto de estudo ou de ensino, mas 
devem ser assimilados pelo mundo real, como entidades comple-
xas, dinâmicas e inter-relacionadas de várias formas. 

A definição de gênero como categorias de formas de textos, 
de interação social, de reconhecimento cognitivo e de motiva-
ções e pensamentos (BAZERMAN, 2015) se torna oportuna e 
se coaduna com a ideia de que a interação social é intrinseca-
mente ligada à prática. 
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Rojo (2005) constatou que estudos das teorias dos gêneros 
divergiam em relação à denominação. Enquanto uns se fixa-
vam em gêneros textuais, outros designavam gêneros discur-
sivos. A primeira denominação centrada “em estudos das situ-
ações de produção dos enunciados ou textos em seus aspectos 
socio-históricos” (ROJO, 2005, p. 285), e a segunda “na mate-
rialidade textual” (ROJO, 2005, p. 185). Apesar da distinção 
na nomenclatura, ambas descrevem os gêneros, e a provável 
diferença está na abordagem metodológica. 

A visão de Rojo e Barbosa (2015), ancorada em Bakhtin 
([1979]2000), é a de que falamos, ouvimos, lemos e escrevemos 
por meio de gêneros. Tudo se acomoda a esses artefatos, desde 
uma simples saudação a um texto acadêmico. A língua(gem) 
é o meio pelo qual os gêneros se organizam de forma a cons-
tituir sentido. Tal ideia se dá porque “os gêneros discursivos 
são radicalmente uma entidade de vida” (ROJO; BARBOSA 
2015, p. 27). As autoras, seguidoras da corrente bakhtiniana, 
vislumbram que há estreitamento entre prática social, intera-
ção verbal, gêneros e esferas de atividade, e isto conduz ao en-
tendimento de que o enunciado se materializa e se articula ao 
gênero, tornando-o estável. 

Marcuschi (2010) entende os gêneros como entidades so-
cio-discursivas e possibilidades inevitáveis em situação comu-
nicativa. O autor afirma que a predição e a interpretação das 
ações humanas transitam em qualquer contexto discursivo; 
logo, os gêneros não são restritos e fixos de ação criativa, ao 
contrário, são maleáveis, plásticos e dinâmicos. Eles se carac-
terizam pelo emparelhamento às necessidades e atividades so-
cioculturais, assim como às inovações tecnológicas. 

Por sua vez, Zavam (2017, p. 38), depois de considerar as 
contribuições de Bakhtin, descreve o gênero “a partir de uma 
visão de discurso que privilegia o processo interativo, que na-
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turalmente envolve atividades enunciativas, mediadas pela 
correlação de posições sociais, pela intenção dos enunciadores 
e pelas finalidades específicas de cada esfera”. 

Acordamos com as apreciações de Bazerman (2011, p. 10), 
quando afirma que o gênero

[...] vai além do construto formal, para vê-lo como ação ti-
pificada pela qual podemos tornar nossas intenções e sen-
tidos inteligíveis para outros [...] o gênero dá forma a nos-
sas ações e intenções. É um meio de agência e não pode 
ser ensinado divorciado da ação e das situações dentro 
das quais aquelas ações são significativas e motivadoras. 

Assim, pressupomos que Bazerman (2011) concebe gênero 
como agência quando afirma que este precisa ser dinâmico e 
inovador, pois requer criatividade dos agentes na interpreta-
ção das situações, na identificação de objetivos e na utilização 
de recursos para alcançá-los proporcionando mudança nos 
atos criativos. 

Miller (1994) assume o gênero como ação social e a compre-
ensão da professora colabora para explicar o encontro, a inter-
pretação, a reação e a criação de determinados textos. Assim, 
o gênero reflete a vivência de seus falantes, e um texto é a con-
cretização dessas vivências, por meio da ação, da forma e do 
conteúdo (CARVALHO, 2005). A afirmação reforça o argumento 
de que “uma definição retoricamente válida de gênero precisa 
estar centrada não na substância ou na forma de discursos, mas 
na ação usada para sua realização” (MILLER, 2012, p. 22). 

Diante das considerações dos autores citados, reconhece-
mos e assumimos para o trabalho as concepções de Bakhtin, 
que assume que os gêneros são subordinados ao funciona-
mento social, ou seja, é preciso comunicação através da língua 
para haver interação e, ainda, são úteis quanto a sua varieda-
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de e heterogeneidade, uma vez que a diversificação ocorre nas 
mais diferentes esferas de atividades humanas. 

Bezerra (2017, p. 61), por sua vez, acrescenta aos conceitos 
a reiteração de que “o campo de análise de gêneros dispõe de 
diversos conceitos teóricos destinados a dar conta de variados 
aspectos relacionados com o fenômeno da inter-relação mate-
rializada pelos gêneros”. 

Para ancorar e reforçar o cerne deste artigo, debruçar-nos-
-emos a seguir, sobre a perspectiva que escolhemos: gênero 
como ação social. 

A perspectiva do gênero como ação social

Os conceitos de gênero ajudam a compreender que, depen-
dendo do campo, da análise ou dos fins, o tratamento dado a esse 
artefato da interação será diferenciado. Essa compreensão é im-
prescindível para realizar comparações e estabelecer a relevância 
da adesão a um ou outro conceito de gênero, no caso desta inves-
tigação, como ação social. Assim, como a perspectiva se configu-
ra como um dos pilares do estudo, torna-se significativo mencio-
nar o que defendem os teóricos da chamada sociorretórica. 

Os ideais da Retórica Clássica sofreram (nas décadas de 
1960 e 1970) consideráveis transformações nos Estados Uni-
dos e foram “associados ao ensino de estratégias de persuasão” 
(CARVALHO, 2005, p. 130). Com a nova roupagem, surgiram 
novas teorias e princípios interessados no ensino de técnicas 
argumentativas. 

Segundo Carvalho (2005), uma das grandes contribuições 
da então Nova Retórica foi trazer à tona as noções de propósi-
to e contexto, que subsidiariam estudos posteriores sobre os 
gêneros. Entre os estudos, encontram-se os pressupostos de 
Carolyn Miller e Charles Bazerman. 
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Miller (1994) introduziu a noção do gênero como ação so-
cial, por entender que a comunicação social e a retórica estão 
imbricadas; para ela, o gênero é uma ação retórica tipificada. A 
linguista defende a compreensão de gêneros por meio de prá-
ticas retóricas, uma vez que as convenções dos discursos são 
interpretadas como “agir junto” (MILLER, 2012, p. 38). 

Ademais, das ideias de Miller, que é uma das diretrizes des-
se trabalho, imbricamos os pressupostos de Bazerman (2015, 
p. 21), pois se coadunam com as ideias de Miller quando pos-
tulam que “a retórica é a arte prática reflexiva do enunciado 
estratégico em contexto do ponto de vista dos participantes, 
tanto falantes quanto ouvintes, escritores e leitores”. 

Bazerman (2011, p. 10) definiu gênero como algo mais do 
que um construto formal de ação tipificada. Para o linguista, o 
gênero “dá forma as nossas intenções”, além de ser uma forma 
de agência que não pode ser ensinada distanciada da ação e do 
contexto significativo e motivador das situações. 

Por sua vez, Miller (2012) caracterizou o gênero da seguinte 
forma: a) categoria convencional de discurso fundamentada na 
tipificação; b) ação significante interpretada por meio de regras; 
c) diferença de forma, pois, pertencendo a um nível particular, 
funciona com a união de formas básicas e a substância caracte-
rística; d) padrão recorrente do uso linguístico; e) mecanismo 
retórico responsável pela interseção das interações privadas. 

Tipificação, mencionada em a), consiste na recorrência de 
situações e, por consequência, de respostas. Acontece quando 
há interpretação de situação retórica como similar a outra; as-
sim o discurso se repete de acordo com recidiva semelhante de 
um contexto (CARVALHO, 2016). 

Para Bazerman (2015), a tipificação acontece por meio de 
experiências com gêneros, porque facilitam o conhecimento 
da multiplicidade de situações que podem ser usadas e as pos-
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sibilidades de realizar transformações ou desenvolver determi-
nadas situações. Os gêneros identificam um espaço, um even-
to e implicam algumas orientações, compreensões típicas, 
instrumentos e trajetórias possíveis, mas não dizem o evento. 

Em suma, o processo de tipificação se configura como “compo-
nentes verbais estabilizados e correspondentes às exigências das 
situações retóricas bem como da habilidade do orador de integrar 
seus interesses às demandas sociais” (CARVALHO, 2016, p. 38). 

Ambas as considerações, embora sintetizadas, ajudam a de-
linear uma parte do amplo contexto em que o gênero como 
ação social se encontra, porque nosso interesse é tomar como 
base os argumentos de que “a criação de cada autor de um 
texto num gênero identificável é tão individual em suas carac-
terísticas que o gênero não parece fornecer meios adequados e 
fixos para descrever a realização individual de cada texto sem 
empobrecimento” (BAZERMAN, 2009, p. 49). Diante da afir-
mação, não se sustenta a concepção de que os gêneros têm 
forma fixa, pelo contrário, assim como a linguagem, mudam 
para acompanhar as atividades humanas. 

Os pressupostos de Miller (1994, 2012) auxiliam no enten-
dimento de que as práticas sociais são permeadas pelas pos-
sibilidades de letramento, uma vez que elas refletem as expe-
riências de seus usuários e as ações individuais e sociais se 
concretizam por meio da linguagem. 

A convicção dos teóricos é a de que a linguagem, como 
atividade humana em constante movimento e dinamicidade, 
assume muitas facetas para cumprir a função comunicativa 
interativa dos gêneros textuais, que se elaboram, evoluem e 
se destroem continuamente. E é por meio desses construtos 
ideológicos que potencializamos o nosso estudo, pois a percep-
ção de gênero como ação social reverberou em momentos de 
diálogos e formação crítica do alunado. 
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O gênero artigo de opinião

O artigo de opinião pode ser definido como “um gênero 
marcado por expressar a tese/opinião do seu autor. A tese é 
uma hipótese escolhida pelo articulista, que considera a pos-
sibilidade de comprová-la, por isso o lugar que o observador 
ocupa é único” (RAMOS; BICUDO; RAIMO, 2019, p. 96). 

O gênero pode também ser compreendido como socialmen-
te requisitado, de ampla circulação, cujo ensino exige o desen-
volvimento de habilidades argumentativas orais e escritas, 
que subsidiarão a formação leitora e autoral dos alunos (CAS-
SEB-GALVÃO; DUARTE, 2018). 

A essência do gênero é a exposição de uma opinião sobre de-
terminado assunto. Rodrigues (2000) assinala que o articulista 
é uma pessoa externa à esfera jornalística, o que equivaleria ao 
recurso do argumento de autoridade que, ao colaborar com o 
jornal, expõe seu ponto de vista sobre determinado assunto ou 
fato. Para este trabalho, a situação diverge, pois os escritores são 
alunos de 9o ano de uma escola pública da periferia de Fortaleza 
que, perante a necessidade de expressar seu prisma acerca da te-
mática de violência doméstica contra mulheres, expuseram suas 
opiniões em produções escritas que circulariam em um blog. 

Todavia, nosso interesse está na viabilidade da compreen-
são de que “o discurso argumentativo, presente no artigo de 
opinião, tem como finalidade a persuasão ou convencimento 
do interlocutor, com intenções de que ele compartilhe uma opi-
nião ou realize uma determinada ação” (UBER, 2008, p. 4). 

Partindo dessa ótica, percebe-se a relevância do trabalho com 
o gênero em sala de aula, pois a dialogicidade e alteridade con-
tribuem para a antecipação das opiniões que serão confirmadas 
ou rejeitadas e a “negociação”, que tem o objetivo de interferir na 
opinião do outro de forma que este modifique seu ponto de vista. 
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Assim, o gênero artigo de opinião, dentro da formação es-
colar, permite o aprofundamento da competência escrita que, 
consoante a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), deve ser 
focada nas estratégias linguístico-discursivas e semióticas volta-
das para a argumentação e a persuasão (BRASIL, 2017, p. 134). 

Ao promover uma sequência didática cujo resultado das 
produções circula em um blog, ou um jornal online, adaptamo-
-nos à realidade social e midiática em que os escritores vivem e 
ratificamos quão importante é o estudo dos gêneros baseados 
no contexto da BNCC, pois

Não se trata de deixar de privilegiar o escrito/impresso 
nem de deixar de considerar gêneros e práticas consa-
grados pela escola, tais como notícia, reportagem, entre-
vista, artigo de opinião, charge, tirinha, crônica, conto, 
verbete de enciclopédia, artigo de divulgação científica 
etc., próprios do letramento da letra e do impresso, mas 
de contemplar também os novos letramentos, essencial-
mente digitais (BRASIL, 2017, p. 67). 

Desse modo, o documento norteador sugere o gênero arti-
go de opinião no eixo da produção textual, mas não implica a 
inexistência de apontamentos dos eixos de leitura, oralidade 
e análise linguística. Além disso, o trabalho com o artigo de 
opinião faz parte das habilidades de 6o ao 9o ano, sendo inten-
sificada nos 8o e 9o anos. 

Reconhecemos que escrever não é tarefa fácil, porém é uma 
atividade influenciadora da ação social. Conforme Bordin et al. 
(2019), ao produzir artigos de opinião, expomos nosso posicio-
namento perante a sociedade, isto é, praticamos a ação por meio 
da escrita. E a nossa voz é ouvida porque, dessa forma, exerce-
mos a cidadania que, por sua vez, depende da participação de 
todos os processos sociais. 
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As estratégias argumentativas

Koch e Elias (2017) expressam que um texto não está con-
cluído na mente e pronto para ser transposto para o papel, nem 
pode ser considerado como um dom. Ele requer concretização 
dos objetivos do autor e adequação à situação de comunicação. 

Antunes (2003, p. 45), por sua vez, explica que a escri-
ta pressupõe interação entre sujeitos, a fim de compartilhar 
ideias, informações, intenções, isto é, “alguém selecionou uma 
coisa a ser dita a um outro alguém, com quem pretendeu inte-
ragir, em vista de algum objetivo”. 

Concatenando os posicionamentos, inferimos que escrever 
textos é uma atividade árdua e exige planejamento para que, 
qualquer que seja o objetivo ou sequência textual, seja possível 
selecionar ideias, informações ou estratégias que viabilizem 
um projeto de dizer. Em relação ao ato de planejar, Marchioni 
(2018, p. 88) lembra que “a estrutura do texto, que requer de-
terminada habilidade, permite que o escritor tenha segurança 
na sua caminhada”.

Então, para a escrita de gêneros argumentativos, recor-
re-se ao uso da argumentação, que consiste na construção 
de um discurso por um falante que visa influir na visão de 
outro sobre determinado objeto, alterando, assim, o seu dis-
curso. Para tecer a argumentatividade, é necessária uma 
sequência de ideias (ou argumentos) com a finalidade de 
persuadir o interlocutor acerca de uma posição e, quanto 
mais polêmico for o assunto, mais haverá margem para a 
abordagem argumentativa. 

Com outros propósitos de dizer, argumentar constitui-se de 
três fases: introdução (estratégias de iniciar a argumentação), 
desenvolvimento (estratégias de desenvolver a argumentação) 
e conclusão (estratégias de finalizar a argumentação). 
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Para que os propósitos argumentativos sejam atendidos, é 
oportuno usar artifícios textuais para defender um ponto de 
vista e para viabilizá-los é útil conhecer a língua, o mundo e os 
textos. Além dos artifícios que ajudam na escrita, faz-se funda-
mental a leitura, pois, por meio dela, alcançamos “uma condição 
prévia para êxito da atividade de escrever” (ANTUNES, 2003, p. 
45), isto é, ter o que dizer e, consequentemente, conseguirmos a 
construção, reconstrução e atualização do conhecimento. 

Koch e Elias (2017) abordam uma série de estratégias que 
visam ao aperfeiçoamento da escrita de gêneros argumentati-
vos. Utilizamos as estratégias das autoras porque entendemos 
que a forma didática disposta no material se enquadrou na 
proposta de intervenção por nós realizada. Ancoramo-nos na 
competência das linguistas, visto que o intuito maior do tra-
balho foi ajudar os alunos a produzir textos argumentativos, 
especificamente o gênero artigo de opinião. 

O levantamento de questões como: “Qual tema ou assunto 
será desenvolvido?”; “Qual o objetivo da escrita?”; “Para quem 
será dirigida a escrita?”; “Qual gênero será propício para 
transmitir a função social que se deseja expressar?”, antes do 
desenvolvimento das estratégias se revelam pertinentes, pois 
as respostas auxiliam a consolidação de estratégias. 

Depois de selecionado o caminho a ser trilhado, é preciso 
optar pela melhor forma de percorrer o trajeto que estabeleça 
relação com o que foi exposto inicialmente. Então, o desenvol-
vimento da argumentação depende de dados, explicações e ra-
zões que necessitam ser realizados para que se torne claro o 
ponto de vista tomado. Assim como há mecanismos que orien-
tam o início do texto, é possível perceber algumas estratégias 
que corroboram para a evolução da argumentação. 

Após o início e desenvolvimento do texto, é chegado o mo-
mento de finalizá-lo. O desfecho de texto argumentativo precisa 
da consideração do posicionamento alheio, da conciliação de in-
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teresses, da negociação para a melhor saída, para que as estra-
tégias se tornem cada vez mais esclarecedoras e significativas. 

O caminho trilhado

O trabalho se amparou na metodologia da pesquisa-ação 
que, no âmbito educacional, funciona como uma estratégia no 
desenvolvimento das maneiras como as pesquisas docentes 
podem ser utilizadas para aprimoramento do ensino. Conso-
ante Tripp (2005), a pesquisa-ação segue um ciclo que compre-
ende o planejamento visando ao progresso da prática, à ação 
para implantar a melhoria, ao monitoramento e à descrição 
das ações, à avaliação dos efeitos e ao retorno para revisão e 
planejamento das práticas já implementadas. 

A coleta de informações realizou-se em uma turma de 9o 
ano, com 30 alunos de uma instituição municipal regular, situ-
ada na periferia de Fortaleza - Ceará, onde há elevada incidên-
cia de tráfico de drogas e prostituição e, por consequência, a 
violência é fator comum a outros bairros periféricos na capital. 

A proposta contou com a participação de 15 alunos presen-
tes em todos os módulos da SD, gerando dados que podem ser 
julgados como adequados. Entretanto, escolhemos, aleatoria-
mente, apenas dez para realizar uma análise mais minuciosa. 
A amostra coletada foi de dez produções iniciais, dez produ-
ções intermediárias e dez produções finais. Cada grupo de pro-
dução foi nomeado como P1, P2, ... até P10, com sua respectiva 
identificação, inicial, intermediária e final. 

Assumimos a sequência didática dos pesquisadores de Ge-
nebra, com a ressalva de admitir a adaptação sugerida por Swi-
derski e Costa-Hübes (2009). A possibilidade é viável porque o 
dispositivo didático de Genebra é aberto e pode ser relaciona-
do a modelos adequados às necessidades do público-alvo. 
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A ideia primordial da SD vem dos postulados de Dolz, No-
verraz e Schneuwly (2004), porém há acréscimos: a apresen-
tação da situação, que consiste em dialogar sobre os possíveis 
gêneros, os quais atenderiam à necessidade da situação de in-
teração impulsionada pelo professor; o módulo reconhecimen-
to, que é profícuo, antes da produção inicial, porque os apren-
dizes podem desenvolver atividades voltadas para pesquisa, 
leitura e análise linguística, doravante AL, do gênero em es-
tudo, recorrendo aos exemplares que já circulam socialmente 
(COSTA-HÜBES; SIMIONI, 2014, p. 26). 

Outro módulo bastante expressivo agregado ao esquema dos 
autores da SD é a circulação do gênero. Ocorre após a produção 
final, porque é o momento da comprovação de que o texto tem 
função social, isto é, a premência de interação conduz à produção 
de um gênero que precisa circular até chegar ao seu interlocutor. 

Além de notabilizar estudos consolidados, consideramos in-
serir à adequação de Swiderski e Costa-Hübes (2009) o módulo 
produção intermediária, depois dos módulos interventivos da 
produção inicial, e suas respectivas intervenções, antes da pro-
dução final, porque presumimos que poderá mapear com mais 
clareza os aspectos a serem trabalhados antes da produção fi-
nal. Portanto, a sugestão se delineou de acordo com o Quadro 1. 

Quadro 1 – Esquema da sequência didática adaptada (2019)

Fonte: adequação à proposta de Swiderski e Costa-Hübes (2009) ela-
borada pela autora. 
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Salientamos que a sequência proposta seguiu todas as eta-
pas do Quadro 1. Os módulos foram desenvolvidos para favo-
recer a aprendizagem dos alunos e proporcionar à docente/
pesquisadora que os aplicou traçar as intervenções mais ade-
quadas a cada situação. Para tanto, a divisão ocorreu da se-
guinte maneira: módulo de reconhecimento (pesquisa e leitu-
ra), módulo de reconhecimento (análise linguística), produção 
inicial e intervenções, produção intermediária e intervenções 
e, por fim, a produção final (com avaliação) e a circulação do 
gênero em blog e jornal da comunidade. 

Analisando o módulo estratégias 
argumentativas

As estratégias argumentativas foram trabalhadas durante a 
produção intermediária e se revelaram muito significativas de-
vido à participação do alunado, que foi expressiva. Adaptadas 
de capítulos do livro Escrever e argumentar, de Koch e Elias 
(2017), as atividades descreveram “caminhos” para que os arti-
culistas iniciassem, desenvolvessem e finalizassem a produção. 

O desenvolvimento da etapa seguiu conforme a descrição: 
perguntas sobre o processo de escrita foram distribuídas en-
tre os alunos. Logo após a leitura de textos argumentativos, a 
discussão foi estimulada para que houvesse a tomada de cons-
ciência sobre a escrita. 

As indagações tratadas foram: i) Eu vou escrever sobre o 
quê? Qual o tema ou assunto?; ii) O que pretendo com a es-
crita? Qual é o objetivo da minha escrita?; iii) A quem dirijo 
minha escrita? Quem é meu leitor?; iv) Em que situação nos 
encontramos eu e meu leitor? Qual a situação que envolve a 
mim (escritor) e a meu leitor?; v) O que eu sei que meu leitor 
já sabe, e, portanto, não preciso explicitar?; vi) O que sei que 
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o meu leitor não sabe e, por isso, preciso explicitar?; vii) Qual 
gênero textual produzir pensando na situação comunicativa?

Após o debate, as estratégias foram expostas no quadro, e um 
exercício escrito com os fragmentos de textos já lidos durante 
os módulos da sequência foi disponibilizado individualmente. 
À medida que os estudantes respondiam, a discussão a respei-
to da seleção de uma ou outra estratégia era comentada. Dessa 
maneira, foi simples para os alunos escolherem qual estratégia 
seria utilizada no momento da reescrita da produção final. 

As estratégias funcionaram como um elo entre o que os alu-
nos já sabiam e o que poderiam melhorar. Tanto que, ao men-
cionar partes dos seus textos já lidos, eles próprios escolhiam 
as estratégias que mais se adequavam a cada um, demonstran-
do o interesse pelo assunto. 

Estabelecemos algumas estratégias para delimitar a análise 
das produções dos alunos. Nosso intuito foi propiciar a com-
preensão dessas produções, para que o processo de escrita fos-
se mais apropriado. 

Para iniciar o texto, elencamos as seguintes estratégias: apre-
sentar fatos, estabelecer relação entre textos, lançar perguntas, 
fazer comparação, mudar o ponto de vista, declarar, contar his-
tória, apresentar definição, enumerar ou exemplificar. 

Ademais, dos itens citados, dois, que não foram menciona-
dos, mas fazem parte das sugestões de estratégias listadas por 
Koch e Elias (2017), foram retirados da pesquisa devido à di-
ficuldade que os participantes manifestaram em assimilá-los; 
são eles: a invenção de uma categoria e a observância da mu-
dança cronológica. Ambos geraram dúvidas e foram rejeitados 
para uso. Os demais, de forma geral, fizeram parte do corpus e 
houve recorrência do uso das estratégias, tanto nas produções 
analisadas dentro deste trabalho, como naquelas que não fize-
ram parte da análise. 
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De acordo com a leitura das produções, a estratégia mais 
recorrente para iniciar o texto foi a declaração, independen-
temente de o texto ter sido da etapa inicial, intermediária ou 
final. Os produtores optaram por essa estratégia, possivelmen-
te por entender que, ao fazer uma afirmação ou mesmo uma 
negação, poderiam justificar sua fala ao longo do texto. Isso 
não implica que outras estratégias não tenham sido utilizadas, 
ou até que o aluno tenha utilizado mais uma estratégia para 
iniciar o texto, como por exemplo:2

 (1) “O Brasil é um dos países mais violentos do mundo, 
o que pouca gente imagina é que boa parte dos casos de 
violência ocorre dentro de casa, é a chamada violência do-
méstica, que na maioria das vezes ocorre com mulheres”. 
(P1 final). 

Entre as nove estratégias indicadas como referência, três não 
foram identificadas em nenhum texto: o estabelecimento da rela-
ção entre os textos, a comparação, a mudança de ponto de vista. 
Atribuímos essa exclusão a dificuldades de escrita e de compre-
ensão por parte dos estudantes. 

Uma observação relevante constatada foi que, ao desenvol-
ver os módulos e escrever as produções, houve mudança nas 
estratégias. Em grande parte das produções, a estratégia para 
iniciar era distinta; apenas em P9, observamos a mesma es-
tratégia de declarar nas três produções. Inferimos, assim, que 
os aprendizes conseguiram lograr êxito nesse aspecto, pois a 
diversidade leva a considerar que são capazes de discernir me-
lhor as estratégias iniciais. 

2 Todos os exemplos foram transcritos conforme o texto original. 
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(2) “A violência contra a mulher é algo que acontece em 
nosso dia a dia, exemplo disso é o que vermos nos jornais, 
casos envolvendo crimes contra mulheres”. (P2 inicial). 
(exemplificação). 

(3) “Violência contra a mulher é crime, mas por que mui-
tas mulheres são agredidas, violentadas até mesmo mor-
ta por seus companheiros?” (P2 intermediária). (lança-
mento de perguntas). 

(4) “Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública, em conjunto com o Instituto Datafolha a violên-

cia contra mulher aumentou entre 2007 a 2017”. (P2 fi-

nal) (apresentação de fatos). 

No que tange às estratégias de desenvolvimento do texto, 
elencamos: situar o problema e apontar solução; exemplificar; 
apresentar perguntas e respostas; apontar semelhanças e dife-
renças; indicar argumentos favoráveis e contrários. 

As estratégias para o desenvolvimento não se apresentaram 
de maneira tão repetida quanto para iniciar. Nas produções 
iniciais e finais, a estratégia mais recorrente foi a exemplifica-
ção, enquanto, nas intermediárias, situar o problema e apon-
tar solução se mostrou mais regular. 

Os aprendizes, ao aplicar as estratégias de exemplificação, 
entenderam que o mecanismo pode “servir para provar uma 
posição ou opinião pessoal” e “contribuir para defesa da tese” 
(KOCH; ELIAS, 2017, p. 198). 

Na seleção dos alunos, percebemos a utilização de várias 
estratégias. Analisando os textos, é perceptível que, na produ-
ção intermediária, há uso de estratégias em maior quantidade, 
uma vez que os alunos uniram duas estratégias em um mesmo 
parágrafo como é possível constatar no fragmento (5):
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(5) “Muitas perguntas são feitas para os agressores para-
rem de agredir as mulheres. Por que você acha a mulher 
mais frágil que você? Por que a mulher merece ser agre-
dida? Eles dizem que são mais fortes por serem homens 
e elas são frágeis e agredidas por serem mulheres, são 
respostas que não fazem o mínimo sentido. A maioria dos 
agressores são homens mais próximos, como por exem-
plo amigos e familiares”. (P3 intermediária) (perguntas/
respostas/ exemplificação). 

Interpretamos que houve progressão na escolha pela estra-
tégia. Enquanto, na produção inicial, os aprendizes optaram 
por aquelas com as quais eles, supostamente, teriam mais fa-
miliaridade, na intermediária houve uma imbricação das es-
tratégias (o que consideramos natural, pois se trata da maior 
parte do texto), e os textos ficaram bem divididos. Então, na 
produção final foi perceptível a ratificação da aprendizagem, 
porque as estratégias ficaram bem definidas, tendo uma tênue 
diferença de uma para outra, exceto na P10 intermediária, que 
não utilizou nenhuma das estratégias de desenvolvimento ci-
tadas, pois iniciou contando uma história, desenvolveu-a e fi-
nalizou o texto na mesma perspectiva, distanciando-se, assim, 
do artigo de opinião. 

(6) “A um bom tempo atrás havia um casal que havia se 
mudado para a casa ao lado, alguns dias depois só se ou-
viam os gritos[...] Cansada de tanta humilhação a mulher 
decidiu se separar de seu marido, para acabar com as 
discussões que haviam quase todos os dias entre eles[...]
mas a mulher não acreditou em suas palavras e disse que 
jamais irá voltar para ele[...]porque o que ele fez pode até 
não ter sido violência física mas uma violência verbal”. 
(P10 intermediária) (relato de uma história). 
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A etapa final de um texto requer cuidado tanto quanto as an-
teriores. Para a estratégia de concluir a produção, optamos por 
menos opções e destacamos: elaborar uma síntese; apresentar 
uma solução para o problema; realizar uma pergunta retórica. 

Destas, unanimemente, apresentar uma solução para o pro-
blema foi a mais comum, mesmo que de forma incipiente, vaga 
ou com fraco poder argumentativo. 

A solução para o problema da violência doméstica, confor-
me a maioria dos produtores, é a denúncia, porque só assim as 
mulheres poderão ter voz. 

(7) “Denunciem o agressor disquem 180 para investiga-
rem estas pessoas sem noção”. (P6 intermediária). 

(8) “O que podemos fazer diante disso? Denunciar, apesar 
da justiça brasileira ser lenta e falha, ela ainda é o único 
recurso que temos acredite, o silencio não é a melhor so-
lução”. (P9 inicial). 

Todavia, além da solução, alguns aprendizes conseguiram 
desenvolver, simultaneamente, síntese e realizar perguntas re-
tóricas. Mas ainda houve aqueles que não conseguiram deline-
ar bem uma conclusão. 

(9) “Mas, por quanto tempo existirá essa desigualdade?” 
(P5 final) (pergunta retórica). 

(10) “Também tem a violência psicológica, muitas mulhe-
res ficam traumatizadas com as humilhações os insultos e 
as ameaças. (P7 intermediária) (sem conclusão). 

No desenvolvimento e na finalização, os tópicos foram abor-
dados de maneira razoável, uma vez que foi perceptível a apro-
priação por parte dos alunos. Diante de tantas estratégias, 
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constatamos que a aplicação se tornou prática e motivadora e, 
sem dúvida, favoreceu a produção de textos argumentativos. 

É importante frisar que as atividades que focaram nas es-
tratégias foram baseadas na dinamicidade e praticidade, a fim 
de que o uso se tornasse mais fácil no momento da escrita, 
além dos exemplos, uma vez que apresentaram a temática da 
violência doméstica como forma de fornecer dados, informa-
ções que fossem utilizadas nas produções finais. 

Para concluir, ressaltamos que as estratégias de declarar, 
exemplificar e apresentar solução para os problemas foram as 
mais utilizadas pelos alunos e ratificamos a ideia de que as es-
tratégias são possibilidades viáveis a serem aplicadas em sala 
de aula, desde que haja planejamento adequado e aplicabilida-
de envolvente para os alunos. 

Conclusão

A proposta de selecionar e utilizar estratégias para escrever 
um texto argumentativo contribui para o aperfeiçoamento da 
competência escrita e reverbera na percepção de que recursos 
pedagógicos, se trabalhados de forma coerente e ininterrupta, 
dentro da perspectiva de tempo estipulado pelo professor, im-
pactam positivamente na aprendizagem. 

O viés da argumentação retórica se alinhou ao pensamen-
to de que a aprendizagem precisa partir daquilo que faz parte 
do cotidiano, quer dizer, daquilo que faz sentido e é, portanto, 
importante para ser desenvolvido. Selecionar o gênero que me-
lhor se adapta ao que se deseja expressar é significante para 
os discentes que ainda estão acostumados a somente receber 
conteúdos como se houvesse uma maneira única e “mágica” de 
aprender. Ser ativo, reflexivo, interagir na construção do conhe-
cimento, infelizmente, ainda não é uma prática predominante. 
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Ancoradas nos estudos de Koch e Elias (2017) sobre as es-
tratégias para iniciar, desenvolver e concluir o texto, percebe-
mos que, para iniciar o texto, a estratégia mais utilizada foi a 
declaração, cujo objetivo foi afirmar ou negar algo sobre a vio-
lência doméstica, que posteriormente foi fundamentada. Isto 
não implica afirmar que outras estratégias não foram percebi-
das; ao contrário, nas produções finais, a diversidade de estra-
tégias demonstrou o avanço dos educandos em relação ao co-
nhecimento das possibilidades de iniciar uma argumentação. 

No desenvolvimento dos textos, também houve uma diver-
sidade de escolhas, dificultando até a análise, porém, sob uma 
outra ótica, ficou clara a capacidade de não usar somente uma 
estratégia, mas de mesclar duas em um mesmo parágrafo, como 
nas situações de realizar perguntas e respostas e ainda exem-
plificar. A estratégia mais comum foi a exemplificação, que rati-
fica o reconhecimento de muitos casos de violência doméstica. 

Para finalizar os textos, uma estratégia foi a mais recorren-
te, apesar de ter sido perceptível, principalmente, na produção 
inicial, o uso de outras estratégias. Apresentar uma solução 
para o problema foi o posicionamento da maioria dos alunos, 
que quiseram destacar que, independentemente da situação, a 
denúncia ou a busca por algum tipo de ajuda é a melhor solu-
ção para um grave problema social. 

Concluímos que a meta de aperfeiçoar a escrita de um gê-
nero argumentativo utilizando as estratégias argumentativas 
pelo viés do real da ação social foi alcançado. Conseguimos 
contextualizar a aprendizagem, incentivar o protagonismo 
juvenil, ressaltar o sentimento de pertencimento. Investimos 
na prática social dentro da sala de aula, com o intuito de cola-
borar na formação de educandos críticos, reflexivos, que sa-
bem se posicionar diante das diversas situações de interação 
social da língua. 
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Introdução

A proposta que motivou este trabalho nasceu de nossa in-
quietação como professor de Língua Portuguesa diante das 
inúmeras dificuldades de produção textual de alunos que, em 
sua grande maioria, não desenvolveram as competências e as 
habilidades necessárias à produção de textos orais e escritos. 

No tocante à escrita do texto dissertativo-argumentativo, 
constatamos, em nossa prática de sala de aula, que existem 
lacunas em alguns aspectos importantes, tais como a ausên-
cia de uma tese bem delimitada e de argumentos consisten-
tes para defender seu ponto de vista; emprego inadequado dos 
marcadores argumentativos, desvios no uso de conectivos que 
sustentam a progressão textual e a coerência da redação; des-
vios gramaticais e de convenções da escrita; fechamento com 
pouca relação com as colocações anteriores ou sem conclusão; 
proposta de intervenção inadequada para solucionar o proble-
ma e, em alguns casos, até inexistência de proposta. 

Essa realidade nos encorajou a desenvolver uma pesquisa-
-ação com alunos do 1o ano do Ensino Médio para tentar mu-
ni-los de conhecimentos acerca das Competências 2, 3 e 4 e, 
assim, encorajá-los à produção da redação do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem). 

Quando falamos da produção do texto dissertativo-argu-
mentativo, devemos considerar que, se o estudante não souber 
organizar suas ideias, defendê-las por meio de justificativas 
bem fundamentadas e articular o encadeamento de seu pon-
to de vista, dificilmente conseguirá escrever uma redação que 
atenda adequadamente aos requisitos dos exames de acesso ao 
Ensino Superior, a exemplo do Enem ou de concursos públicos. 

Nesse sentido, é papel da escola promover esse saber, dotan-
do o aluno de conhecimentos suficientes para que este possa 
demonstrar seu posicionamento nas diferentes situações de 
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comunicação, sejam elas orais ou escritas. É importante desta-
car que isso não é algo aleatório nem meramente empírico, vez 
que precisa ser bem planejado, construído e organizado. 

Salientamos que este trabalho está alinhado aos pressu-
postos teóricos de Adam (2019), Antunes (2013), Correa, Spi-
nillo e Leitão (2001), Garcia (2007), Koch (2011), Koch e Elias 
(2017), Soares e Campos (1982) e Vieira (2005), autores que 
orientam a escrita do texto dissertativo-argumentativo, a coe-
são e a coerência. 

Concepções de escrita

Compreender como a escrita é manifestada tem sido objeto 
de estudo de vários autores que buscam apresentar uma con-
cepção desta modalidade de uso da linguagem que favoreça o 
trabalho dos professores, principalmente das séries iniciais da 
Educação Básica. Correa, Spinillo e Leitão (2001, p. 10), por 
exemplo, consideram que “a complexidade da escrita se inicia 
antes mesmo de a criança apreender a ler e a escrever de forma 
convencional e que se aperfeiçoa, mesmo após desenvolvida”. 

Na abordagem de Koch e Elias (2014), a escrita é concebida 
associada ao modo como se entende a linguagem, o texto e o 
sujeito escritor, por isso o ensino dessa habilidade está atrela-
do a tais concepções. A escrita com foco na língua estabelece a 
linguagem como um sistema engessado, fechado, com regras 
fixas do qual o escritor deveria se apropriar, ou seja, ser um 
sujeito predeterminado pelo sistema. 

A escrita com foco no escritor emprega a concepção de lín-
gua como representação do pensamento e de “sujeito psicoló-
gico, individual, dono e controlador de sua vontade e de suas 
ações” (KOCH; ELIAS, 2014, p. 33), por essa perspectiva, resta 
ao leitor captar como o escritor concebeu a escrita. 
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A escrita com foco na interação é sustentada na concepção 
interacional ou dialógica da língua, “cuja realização exige do 
produtor a ativação de conhecimentos e a mobilização de vá-
rias estratégias” (p. 34). 

Ter claro o sentido do que é a escrita, de fato, significa muito 
para o processo de ensino e aprendizagem da produção textual 
escrita, mas também importa “saber como gerar ideias e distri-
buí-las no texto, adequando-as ao seu nível de formalidade e pro-
pósito comunicativo”, conforme nos alerta Vieira (2005, p. 70). 

Assumimos em nosso trabalho uma concepção de escrita 
que deve considerar os aspectos da complexidade da escrita, 
conforme nos advertem Correa, Spinillo e Leitão (2001), os as-
pectos do princípio interacional apontados por Koch e Elias 
(2014), e os aspectos relativos à distribuição e adequação de 
ideias no texto, alinhando-nos, assim, ao posicionamento de 
Vieira (2005). 

Escrita como processo de aprendizagem

Consideramos que uma das condições básicas para a produ-
ção de textos é que o indivíduo saiba a respeito do que preten-
de comunicar. No espaço da escola, é comum ouvirmos falar 
acerca do pouco interesse dos alunos pela leitura. Estes che-
gam a declarar, quando solicitados a produzir um texto, que 
não sabem por onde começar, que não sabem o que colocar 
no papel. Por essa perspectiva, defendemos que a leitura, a 
compreensão e a interpretação de textos são indispensáveis à 
ampliação de conhecimentos sobre a realidade que nos cerca, 
sobre os fatos que implicam em nossas tomadas de posição. Ou 
seja, para produzir uma tese e sustentá-la com argumentos, o 
aluno precisa ter conhecimentos sobre o tema que irá desen-
volver na redação do Enem. 
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A leitura, como ação pedagógica, passou por várias trans-
formações ao longo de sua história, todavia não perdeu sua re-
levância, tampouco sua importância para os leitores nas diver-
sas situações do seu cotidiano, que a utilizam para se informar 
acerca dos acontecimentos do dia a dia, como meio de intera-
gir nas situações comunicativas, assumindo posicionamentos. 

Para Koch e Elias (2014), a leitura com foco na interação 
entre autor-texto-leitor deve ser compreendida como intera-
ção entre sujeitos-textos. Dessa maneira, podemos afirmar 
que a leitura, além de ser uma atividade interativa de produ-
ção de sentidos, contribui para o desenvolvimento discursi-
vo do leitor que passa a dominar os elementos linguísticos 
presentes na superfície e na organização textual. Para essa 
concepção, a leitura é uma atividade interativa, complexa e 
rica em produção de sentidos, os quais são construídos pelo 
diálogo entre os interlocutores. 

Ressaltamos que a perspectiva de leitura como interação, 
abordada por Koch e Elias (2014), orientou nossa proposta de 
intervenção no desenvolvimento da habilidade de produzir a 
redação do Enem, como uma modalidade de escrita. 

Outra condição basilar ao ato de produzir textos é ter co-
nhecimentos sobre o que é texto e gênero. Assim, assumimos, 
com base na Linguística Textual (LT), a concepção de texto 
como unidade de sentido, com predominância de sequências 
dissertativo-argumentativas, uma vez que esse entendimento 
orienta o tipo de texto requerido na redação do Enem. Defi-
nimos, a partir dessa concepção, a linguagem como atividade 
social e espaço de interação, tendo a língua como meio pelo 
qual a linguagem se realiza. 

Acerca da escrita como processo, tomamos como base os ensi-
namentos de Leitão (2001, p. 122), que define que a composição 
textual é formada por “três etapas, discretas, mas que admitem 
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certo grau de recursividade [...], planejamento, a textualidade 
(expressão linguística, de forma coerente e coesa, dos conteúdos 
que o texto veicula) e a revisão”. Nosso trabalho está também em 
sintonia com a posição assumida por Vieira (2005), segundo a 
qual a observância de pelo menos quatro aspectos é o que dife-
rencia os bons redatores dos que escrevem mal: o planejamento, 
a releitura (ou retomada do texto), a revisão e a construção da 
audiência. Desse modo, corroborando a posição assumida pelas 
autoras citadas, nossa proposta de intervenção leva em conta 
as três principais etapas do processo de escrita: planejamento, 
escrita ou textualidade e revisão. 

Texto dissertativo-argumentativo

O texto dissertativo-argumentativo situa-se no âmbito da 
tipologia discursiva, muito comum em exames de acesso ao 
Ensino Superior, como o Enem, e se organiza na defesa de um 
ponto de vista sobre determinado assunto. É embasado em ar-
gumentos consistentes, para influenciar a opinião do leitor, 
visando convencê-lo de que a ideia defendida na redação é ver-
dadeira e merece credibilidade. 

É preciso, portanto, expor e explicar ideias em defesa de um 
tema. Em decorrência disso, essa tipologia possui dupla natu-
reza: é argumentativo porque defende uma tese, uma opinião, e 
é dissertativo porque se utiliza de explicações para justificá-la. 

Para Adam (2019), a sequência argumentativa é compos-
ta pelo encadeamento [Dados > Conclusão], que forma uma 
unidade argumentativa de base na medida em que o encadea-
mento se interrompe à medida que o efeito de encerramento é 
sentido. Desse modo, “alguns encadeamentos de proposições 
podem ser reinterpretados em termos argumentativos de rela-
ção Argumento(s) > Conclusão, Dados(s) > Conclusão ou ainda 
em termos de Razões > Conclusão” (ADAM, 2019, p. 146). 
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Segundo já mencionado, um texto dissertativo-argumenta-
tivo visa intervir sobre opiniões, atitudes ou comportamentos 
de um interlocutor, tornando crível ou aceitável um enunciado 
(conclusão) apoiado, de acordo com diversas modalidades, em 
um outro enunciado (argumentos/dados/razões). 

Contudo, para escrever um bom texto no Enem, o candidato 
precisa, além de saber encadear suas proposições, atender a al-
gumas etapas indispensáveis do planejamento requeridas para 
este tipo de texto, tais como: ler com atenção o tema proposto e, 
em seguida, delimitá-lo. Tarefa que consiste em refletir sobre o 
assunto a ser abordado e relacioná-lo com outros assuntos que 
conhece, a fim de que possa controlá-lo com mais facilidade e 
desenvoltura. Uma vez delimitado o tema, fixar o objetivo acer-
ca do qual pretende escrever. Nesse sentido, Soares e Campos 
(1982, p. 57) orientam que “Fixar o objetivo para orientar o que 
se vai escrever sobre um assunto delimitado é selecionar a li-
nha de pensamento que estará presente em todo o texto” (grifo 
dos autores). Finalmente, o candidato irá organizar suas ideias 
em parágrafos, tendo em vista que a redação não deve ser es-
crita em um único parágrafo e deve estar em sintonia com as 
partes que compõem o texto dissertativo-argumentativo. 

Desse modo, devido à importância do parágrafo na constru-
ção da redação, precisamos compreender, inicialmente, que 
um parágrafo é uma unidade textual organizada, formada por 
elementos de introdução, desenvolvimento e conclusão, cujas 
ideias são articuladas entre si, isto é, composto por uma ideia 
principal à qual se ligam ideias secundárias. Nessa direção, 
Garcia (2007) conceitua o parágrafo-padrão como aquele que 
contém uma estrutura mais comum e eficaz, e deve ser ensina-
do aos escritores iniciantes:

O parágrafo é uma unidade de composição constituída 
por um ou mais de um período, em que se desenvolve ou 
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se explana determinada idéia central, ou nuclear, a que se 
agregam outras, secundárias, intimamente relacionadas 
pelo sentido e logicamente decorrentes dela (GARCIA, 
2007, p. 219, grifos do autor). 

No geral, o parágrafo-padrão é constituído de três partes: a 
introdução, contendo um ou dois períodos curtos iniciais, nos 
quais se apresenta de forma sucinta a ideia-núcleo, também 
chamada de frase-núcleo ou tópico frasal; o desenvolvimento, 
explanação da ideia principal e secundárias do parágrafo, no 
qual o autor deve fundamentar de forma clara e convincente 
as ideias que defende ou aborda em sua redação, podendo uti-
lizar para isso diversos recursos como a enumeração de deta-
lhes, comparações, contrastes, definições precisas, exemplos, 
ilustrações, entre outros; e a conclusão, que retoma o objeti-
vo expresso no tópico frasal, recapitula e resume os aspectos 
apresentados no desenvolvimento, acrescentando uma ideia 
de inferência ou consequência. 

Desse modo, investigamos como os participantes da pes-
quisa elaboraram um argumento em defesa de um ponto de 
vista, objetivando convencer o interlocutor/leitor da redação 
com base em dados, fatos, opiniões, citações e argumentos de 
autoridade sobre o tema proposto, ou seja, qual modelo os alu-
nos adotaram a partir de dados para chegar a uma conclusão. 

Coesão e coerência textual

A coesão, relacionada à Competência 4 na Matriz de Refe-
rência da redação Enem,2 é um recurso de suma importância, 
em especial na escrita do texto dissertativo-argumentativo 

2 A Cartilha do Participante (BRASIL, 2018) apresenta o detalhamento das 
cinco competências avaliadas na redação do Enem, e estas delimitam o 
perfil da produção solicitada na proposta de redação. 
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requerido pelo Enem, pois o aluno deverá conhecer e saber 
empregar os mecanismos de coesão para fazer o elo entre as 
partes da redação, conforme vai fazendo o texto progredir. 

Já a coerência, avaliada na Competência 3 da mesma Matriz, 
é uma propriedade que tem a ver com as possibilidades de o 
texto funcionar como um meio de interação verbal, isto é, de-
pende de cada situação comunicativa, dos sujeitos envolvidos e 
de suas intenções. Cabe destacar que coesão e coerência estão 
intimamente relacionadas, uma vez que necessitam do conhe-
cimento de mundo do interlocutor e de sua capacidade em esta-
belecer as ligações entre os componentes linguísticos no texto. 

Koch (2012) e Antunes (2013) apresentam procedimentos e 
recursos de coesão e coerência utilizados para estabelecer as 
relações textuais da redação, o que vai ao encontro das orienta-
ções contidas na Cartilha do Participante – Redação no Enem 
2018, no que se refere à forma como a coesão contribui para o 
alcance dos requisitos avaliados na Competência 4, e a coerên-
cia no atingimento do que é requerido na Competência 3. 

Essas noções foram trabalhadas na fase de intervenção 
para que os participantes da pesquisa compreendessem como 
os elementos do texto se ligam uns aos outros à medida que o 
texto progride e a argumentação da redação é construída. 

Redação Enem

A redação compõe uma das cinco notas no Enem, cuja nota 
final é calculada pela soma dos pontos das quatro provas ob-
jetivas (Linguagens, Códigos e suas tecnologias; Ciências da 
Natureza, Códigos e suas tecnologias; Matemática, Códigos e 
suas tecnologias; Ciências Humanas, Códigos e suas tecnolo-
gias), mais a nota da redação. Daí a relevância de dedicarmos 
uma atenção especial ao assunto. 
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Entre as características da modalidade textual exigida no 
Enem, encontram-se as relacionadas ao texto dissertativo-ar-
gumentativo:

O texto dissertativo-argumentativo se organiza na defesa 
de um ponto de vista sobre determinado assunto. É funda-
mentado com argumentos para influenciar a opinião do 
leitor, tentando convencê-lo de que a ideia defendida está 
correta. É preciso, portanto, expor e explicar ideias. Daí a 
sua dupla natureza: é argumentativo porque defende uma 
tese, uma opinião, e é dissertativo porque se utiliza de ex-
plicações para justificá-la. 

O objetivo desse texto é, em última análise, convencer o 
leitor de que o ponto de vista em relação à tese apresen-
tada é acertado e relevante. Para tanto, mobiliza informa-
ções, fatos e opiniões, à luz de um raciocínio coerente e 
consistente (BRASIL, 2018, p. 15-16). 

Para atender a essas orientações, o candidato precisa ainda 
ter domínio das competências expressas na Cartilha do Parti-
cipante (BRASIL, 2018):

Competência 1 - Demonstrar domínio da modalidade es-
crita formal da língua portuguesa. 

Competência 2 - Compreender a proposta de redação e 
aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para 
desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do tex-
to dissertativo-argumentativo em prosa. 

Competência 3 - Selecionar, relacionar, organizar e inter-
pretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defe-
sa de um ponto de vista. 

Competência 4 - Demonstrar conhecimento dos mecanis-
mos linguísticos necessários para a construção da argu-
mentação. 
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Competência 5 - Elaborar proposta de intervenção para 
o problema abordado que respeite os direitos humanos 
(BRASIL, 2018, p. 8). 

Desse modo, na construção do texto com características dis-
sertativo-argumentativas, o candidato precisa elaborar uma 
tese sobre o tema proposto e defendê-la com base em argumen-
tos consistentes e coerentes, que guardem relação de sentido 
com as partes do texto e estabeleçam a progressão temática 
adequada ao desenvolvimento do tema, empregar recursos 
linguísticos variados que possibilitem as relações de continui-
dade essenciais à elaboração de um texto coeso, ou seja, deve 
utilizar os recursos coesivos para garantir a articulação das 
ideias, tanto entre os parágrafos quanto dentro deles, com vis-
tas à unidade de sentido do texto como um todo. 

Metodologia 

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa-ação 
(THIOLLENT, 1986), o que requer efetiva participação e envol-
vimento do pesquisador com os atores envolvidos, a fim de que, 
por meio da interação, passem a construir suas compreensões 
acerca da problemática abordada no contexto da atividade. 

Os participantes da pesquisa integram uma turma de 28 
alunos, composta por 16 pessoas do sexo feminino e 12 do sexo 
masculino, com faixa etária de 15 a 17 anos, do 1o ano do En-
sino Médio, turno manhã, da escola pública da rede estadual, 
EEFM Integrada 2 de Maio, situada na Rua da Saudade, S/N, 
Bairro Passaré, na cidade de Fortaleza - CE, vinculada à Secre-
taria da Educação do Estado do Ceará (Seduc). 

O corpus da pesquisa é constituído por 44 redações, sendo 
22 referentes à produção inicial Enem 2016, e 22 à produção 
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final Enem 2017, produzidas a partir da realização das ativi-
dades de nossa intervenção, as quais foram desenvolvidas em 
duas partes: Proposta de Intervenção 1a parte e Proposta de 
Intervenção 2a parte. 

Ao longo da intervenção, 22 alunos participaram de todas as 
atividades de nossa abordagem didática e estão relacionados 
com os seguintes códigos: A1, A3, A4, A5, A6, A9, A10, A11, 
A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A22, A23, A24, A27, A28, 
A32 e A34. Os mencionados participantes realizaram quatro 
produções textuais, quais sejam: produção inicial Enem 2016, 
produção final Enem 2016, produção inicial Enem 2017 e pro-
dução final Enem 2017. 

As categorias de análise investigadas nesta pesquisa são a 
elaboração da tese e de um argumento do texto dissertativo-
-argumentativo, a construção do parágrafo, a classificação dos 
tipos de parágrafos, as relações coesivas estabelecidas dentro 
do parágrafo e entre parágrafos. 

Os procedimentos da proposta de intervenção foram reali-
zados por meio de uma sequência de atividades pedagógicas 
com o grupo de alunos dessa turma, inserida nas atividades 
regulares de sala de aula. As atividades foram executadas no 
curso normal da disciplina, com uma carga horária de 25 ho-
ras-aula, e tiveram como objetivo o desenvolvimento de compe-
tências requeridas pelo Enem. 

Análises dos dados e resultados

A partir dos dados das 22 redações da produção inicial 
Enem 2016, constatamos que 12 participantes (A5, A9, A11, 
A14, A16, A18, A22, A23, A27, A28, A32 e A34) não consegui-
ram elaborar a tese e o primeiro argumento, seja por se tra-
tar de uma transcrição das redações nota 1.000 estudadas nas 
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atividades da 1a parte da intervenção, seja por se configurar 
uma tentativa sem êxito, segundo apresentado no exemplo, a 
seguir: 

O Brasil foi formado pela união de diversas bases étnicas e 
cultural. Segundo a atual Constituição Federal, o Brasil é 
um país laico, ou seja, a sociedade possui o direitos de exer-
cer qualquer religião, crença ou culto. Assim, diversas me-
didas precisam ser tomadas para tentar combater a into-
lerância religiosa no Brasil (redação do participante A32). 

Evidenciamos que o participante A32, por exemplo, copiou 
trechos sublinhados de uma redação nota 1.000 trabalhada 
nas atividades da 1a fase da intervenção. Conforme observa-
mos, uma das dificuldades apresentadas por esse grupo, para 
ser superada, requer a compreensão de que os textos-base, 
apresentados pelo Enem, não podem ser copiados, visto que 
servem apenas para que os alunos recuperem informações de 
que já devem ser possuidores. No Quadro 1, apresentamos 
uma síntese desse grupo:

Quadro 1 – Tipos de falhas dos participantes. Fortaleza, 2019

Tipo de falha Participante

Cópia dos textos-fonte
A5, A9, A11, A14, A18, A22, 
A23, A27, A28, A32 e A34

Tentativa de elaboração da tese A16

Cópia dos textos-fonte com argu-
mento no lugar da tese e tese lu-
gar do argumento

A23 e A27

Fonte: dados da pesquisa, 2019. 
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Verificamos que dez alunos (A1, A3, A4, A6, A10, A15, A17, 
A19, A20 e A24) conseguiram elaborar a tese e o primeiro ar-
gumento da redação, na 1a parte da intervenção, o que repre-
senta 45,45% dos participantes. Isto é, eles compreenderam a 
proposta de redação, construíram os dois primeiros parágra-
fos de seu texto e demonstraram possuir repertório sociocul-
tural. Nessa fase, contraste e explicitação foram os métodos de 
desenvolvimento da tese utilizados pelos alunos para estrutu-
rar a tese:

Gráfico 1– Método de desenvolvimento 
da tese. Fortaleza, 2019

Fonte: dados da pesquisa, 2019. 

Quanto ao primeiro argumento, os participantes emprega-
ram explicitação e causa-consequência como métodos de de-
senvolvimento desse segmento. Assim, é possível comprovar 
que os participantes da pesquisa compreenderam o modelo de 
“Redação do Enem” e o utilizaram na estruturação de pará-
grafos dissertativos, tendo em vista que estes são métodos in-
dicados na escrita em que prevalece a argumentação, a fim de 
que o interlocutor compartilhe de suas ideias e argumentos, 
conforme apresentado no Gráfico 2:

Explicitação
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Gráfico 2 – Método de desenvolvimento 
do argumento. Fortaleza, 2019

Fonte: dados da pesquisa, 2019. 

Apresentamos, a seguir, exemplo de redação de um dos par-
ticipantes que conseguiram estruturar a tese e o primeiro ar-
gumento de seu texto, na 1a parte da intervenção, favorecendo 
a análise de como essas redações foram construídas:

De acordo com a Constituição Federal, o Brasil é um país 
laico, ou seja, as pessoas que estão inseridas na sociedade 
possuem o direito de exercer qualquer tipo de religião. 
Entretanto, devido a certos tipos de ideologias, algumas 
religiões sofrem perseguições. Devido a essa dura reali-
dade, medidas devem ser tomadas para combater a intole-
rância religiosa no país. 

De fato, esse é um problema existente no Brasil, desde 
a chegada dos portugueses, na época da colonização, os 
quais trouxeram representantes do catolicismo com a 
missão de catequizar os nativos, fazendo com que eles dei-
xassem de praticar seus cultos em exaltação da natureza 
(redação do participante A1). 

O participante A1 iniciou a tese com tópico frasal do tipo 
declaração inicial e desenvolveu este parágrafo por contraste. 
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O parágrafo de argumentação foi iniciado com tópico frasal do 
tipo alusão histórica e desenvolvido por explicitação, método 
bastante usado nos textos dissertativo-argumentativos. 

No que diz respeito ao total de participantes, os resultados 
em relação à 1a parte da intervenção podem ser demonstrados 
na Figura 1: 

Figura 1 – Quantitativo de participantes que 
estruturaram a tese e o primeiro argumento na 
1a parte da intervenção. Fortaleza, 2019

Fonte: dados da pesquisa, 2019. 

Em relação à 2a parte da intervenção, analisamos as 22 
redações da produção final Enem 2017 e evidenciamos que 
quatro participantes (A18, A27, A28 e A34)3 não conseguiram 
elaborar a tese e o primeiro argumento da redação, enquanto 
os outros 18 participantes (A1, A3, A4, A5, A6, A9, A10, A11, 
A14, A15, A16, A17, A19, A20, A22, A23, A24 e A32) obtive-
ram sucesso nessa tarefa. 

3 Salientamos que esses quatro participantes estão entre os que não conse-
guiram elaborar a tese e o primeiro argumento na 1a parte da intervenção. 
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Apresentamos, assim, a redação do participante A22 produ-
zida na 1a parte da intervenção e, em seguida, a redação elabo-
rada na 2a parte da intervenção, a fim de verificarmos a evolu-
ção do participante no decorrer da realização das oficinas:

Nossa Constituição Federal, nós assegura a livre liber-
dade de expressar-se através de uma cerimônia ou culto 
religioso. Muitas pessoas são proibidas de execer suas 
praticas religiosas, ato visto desde a colonização do 
Estado Brasileiro. Esses atos devem ser aprandidos de 
nossa sociedade. 

Todavia, o Brasil é um país laico, o qual o Estado afirma 
que todo cidadão tem o direito de crença religiosa. Ser 
contrário a tal coisa é um direito como liberdade de ex-
pressão, mas porém, não deve ser tomadas atitudes que 
desrespeite a pessoa, como agressões, ofensas verbais 
ou física, ser tratada com indiferença, etc. Dessa manei-
ra, percebemos a falta de intolerância, ainda praticada 
por pessoas de baixo caráter (redação do participante 
A22, 1a fase da intervenção). 

O participante A22 transcreveu trechos dos textos-base, 
não conseguiu articular bem suas ideias para estruturar a 
tese e o primeiro argumento da redação e usou recursos co-
esivos que comprometeram a unidade de sentido do texto 
como um todo. Todavia, na redação produzida na 2a parte 
da intervenção, superou as dificuldades ora apresentadas e 
escreveu uma redação no modelo Enem, assim vejamos:

No Brasil, encontramos vários desafios que envolvem a 
formação do cidadão, em especial, dos surdos. Sendo as-
sim, há grande dificuldade de fornecer educação para os 
surdos, tendo em vista que o país não tem uma política 
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educacional voltada aos deficientes auditivos como prio-
ridade. Logo, cabe ao governo ofertar uma educação in-
clusiva para esse público. 

Nesse contexto, os surdos no Brasil só começaram a ter 
uma educação inclusiva no governo de Dom Pedro II no 
Rio de Janeiro, na antiga capital brasileira. Atualmen-
te a Língua Brasileira de Sinais (Libras) é reconhecida 
como segunda língua oficial do Estado. Comprovando 
assim, que a população surda deve ser acompanhada no 
processo educacional do país (redação do participante 
A22, 2a fase da intervenção). 

A tese é iniciada com tópico frasal do tipo declaração ini-
cial e apresenta desenvolvimento por explicitação e conclu-
são. O primeiro argumento é iniciado com tópico frasal do 
tipo alusão histórica e apresenta desenvolvimento por expli-
citação e conclusão. 

Além disso, o participante realiza a construção da tese e do 
primeiro argumento, com base nos conhecimentos sobre a es-
truturação do parágrafo-padrão de Garcia (2007), os métodos 
de desenvolvimento do parágrafo orientados pelo Inep (BRA-
SIL, 2018) e por Soares e Campos (1982), contemplando um 
dos tipos de parágrafo mais utilizados na escrita do texto dis-
sertativo-argumentativo. 

Identificamos também, nessa redação, o emprego do mo-
delo de Adam (2019), a partir do qual pode ser construída a 
sequência argumentativa, a seguir:

a) Dados/Fatos (MP. arg. 1) - há grande dificuldade de 
fornecer educação para os surdos, tendo em vista que 
o país não tem uma política educacional voltada aos 
deficientes auditivos como prioridade. 

b) Suporte (MP. arg. 2) - Logo, cabe ao governo ofertar 
uma educação inclusiva para esse público. 
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c) Conclusão (MP. arg. 3) - Atualmente a Língua Brasi-
leira de Sinais (Libras) é reconhecida como segunda 
língua oficial do Estado. Comprovando, assim, que a 
população surda deve ser acompanhada no processo 
educacional do país. 

Assim, com fundamento no plano elaborado, constatamos 
que o texto possui uma estrutura argumentativa, em confor-
midade com o esquema de base proposto por Adam (2019), 
no nível justificado (MP. arg. 1 + MP. arg. 2 + MP. arg. 3), do-
minada pelos conhecimentos relatados. 

Evidenciamos, nesse texto, o emprego de operadores ar-
gumentativos que permitem orientar os enunciados em de-
terminadas conclusões (KOCH; ELIAS, 2017). No primeiro 
parágrafo, o participante utiliza o operador argumentativo 
[sendo assim] e [logo] para introduzir uma conclusão com 
relação a argumentos apresentados em enunciados anterio-
res e [tendo em vista] que inicia uma justificativa ou explica-
ção relativa ao enunciado anterior. No segundo parágrafo, 
emprega [assim] para introduzir uma conclusão com relação 
a argumentos apresentados no enunciado anterior. 

Verificamos que, nessa redação, foi empregado um re-
pertório diversificado de recursos coesivos que contribuem 
para o estabelecimento da coerência textual. No primeiro pa-
rágrafo, o aluno utiliza diferentes conectores: “em especial” 
(locução adverbial), “sendo assim” (locução conjuntiva), 
“para” (preposição), “tendo em vista” (locução conjuntiva), 
“logo” (conjunção) etc. , recursos da conexão responsáveis 
pelo estabelecimento de relações sintático-semânticas entre 
termos, orações e períodos. Emprega, também, a repetição, 
propriamente dita, da palavra “surdos”, um recurso da repe-
tição, a substituição lexical retomada por sinônimo com a ex-
pressão “deficientes auditivos” e a substituição gramatical 
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dessas palavras com “esse público”, ambos recursos da subs-
tituição, em aderência com os recursos e procedimentos de 
coesão de Antunes (2013) e Koch (2012). 

Dessa maneira, constatamos que 18 participantes, 81,8% 
dos alunos participantes da pesquisa, logram êxito na cons-
trução da tese e do primeiro argumento da redação, na 2a par-
te da intervenção, utilizando para isso os seguintes métodos 
de desenvolvimento do parágrafo: explicitação, contraste e 
enumeração na tese e explicitação, causa-consequência e con-
traste no argumento, conforme evidenciado no Gráfico 3:

Gráfico 3 – Método de desenvolvimento da tese e do 
argumento na 2a parte da intervenção. Fortaleza, 2019 

Fonte: dados da pesquisa, 2019. 

Observamos, também, que os alunos utilizaram os procedi-
mentos/recursos de coesão e coerência, estudados no decorrer 
das oficinas de redação, para realizar a articulação entre os pa-
rágrafos e dentro do parágrafo, demonstrando que, nos textos 
analisados, há continuidade temática e progressão semântica, 
essenciais à coesão e à coerência. Ademais, identificamos que 
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tais procedimentos/recursos são empregados de maneira in-
tencional, ou seja, os alunos souberam usá-los corretamente. 

Vale ressaltar que os participantes (A5, A9, A11, A14, A16, 
A22, A23 e A32), que não conseguiram elaborar a tese e o primei-
ro argumento da redação, na redação da 1a parte da intervenção, 
estão entre os 18 participantes que obtiveram sucesso na 2a par-
te da intervenção. Tal fato demonstra que, após a realização das 
atividades da 2a parte da nossa intervenção, esses participantes 
conseguiram superar as dificuldades apresentadas na fase ini-
cial das oficinas e escreverem a redação modelo Enem, atenden-
do mais aos requisitos propostos pelas respectivas competências 
em análise, conforme podemos observar na figura a seguir:

Figura 2 – Quantitativo de participantes 
que estruturaram a tese e o argumento na 
2a parte da intervenção. Fortaleza, 2019

Fonte: dados da pesquisa, 2019. 
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A partir do resultado da análise das redações da 2a parte 
dessa intervenção, constatamos que 18 participantes (81,8%) 
realizaram a produção do texto dissertativo-argumentativo 
nos moldes requeridos pelo Enem. Considerando o universo 
de participantes, os resultados, dispostos na Figura 2, de-
monstram avanços em relação à elaboração da tese e de um 
argumento na 2a parte da intervenção. Vale salientar que tais 
dados são, igualmente, significativos para os resultados finais 
da pesquisa-ação, visto que todas as categorias de análise, in-
cluídas neste recorte, também apresentaram avanços. 

Conclusão

Os resultados de nossa pesquisa comprovaram que é pos-
sível, sim, mudar a realidade dos alunos da escola pública no 
que se refere à redação do Enem, desde que as dificuldades 
observadas pelos professores passem a fazer parte de um pro-
jeto de intervenção em que, além de elencar tais dificuldades, 
em função das competências e habilidades cobradas por este 
exame, as ações sejam planejadas de acordo com o programa 
da disciplina e o tempo estabelecido para a intervenção. Ou 
seja, é possível desenvolver um projeto em consonância com 
o cronograma escolar. 

No ensino da produção de textos, a leitura se constitui um 
recurso essencial, conforme apontaram os resultados desta 
pesquisa. Constamos que compreender a produção da redação 
Enem quanto à organização estrutural, aos argumentos, à co-
esão e coerência, conforme aqui delimitado, foi um processo 
facilitado pela leitura, contudo insuficiente para o desenvolvi-
mento das competências a que demos destaque. Isto se explica 
por que escrever é um processo complexo que demanda um 
conjunto de conhecimentos a ser mobilizados pelo aluno. 
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Os resultados de nossa análise ratificam o quão importante é 
os alunos conhecerem as formas de estruturação do parágrafo 
como o modelo de parágrafo-padrão de Garcia (2007), os méto-
dos de desenvolvimento do parágrafo de Soares e Campos (1982) 
e as orientações oficiais do Inep (BRASIL, 2018) para escrita das 
partes da redação, além do atendimento às três principais etapas 
do processo de escrita: planejamento, escrita e revisão. 

Ademais, afiançam-nos dizer que a metodologia adotada na 
intervenção, seguindo os ensinamentos de Vieira (2005), trou-
xe-nos a comprovação de que trabalhar as dificuldades da es-
crita por etapas – lendo e reescrevendo, principalmente – faci-
lita a compreensão do processo, e o aluno tem mais condições 
de avançar com segurança. 

Por fim, lembrar que a escrita do texto dissertativo-argu-
mentativo não é um saber empírico, mas um conhecimento que 
precisa ser trabalhado para além dos limites da escola, estimu-
lando o aluno a argumentar de forma consciente e articulada, 
nos diferentes tipos de diálogos, orais ou escritos, através da 
interação pela linguagem. Nessa perspectiva, outros estudos 
devem ser levados a efeito envolvendo outros gêneros com pre-
dominância desse tipo de texto. 
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Introdução

As pesquisas apresentadas neste artigo tratam do ensino de 
Língua Portuguesa sob duas perspectivas: as aulas de gramática e 
as aulas de leitura que, embora estejam apresentadas neste traba-
lho de forma separada, não são isoladas, muito menos estanques. 
O ensino da língua materna envolve muitos aspectos além desses, 
tais como o ensino de gêneros orais e escritos no ambiente esco-
lar, mas, de forma didática, precisamos estabelecer objetos de pes-
quisa que possam ser analisados de forma refinada e produtiva. 

Nesse sentido, este artigo traz um recorte da dissertação 
de Xavier (2018), a qual definiu como objeto de investigação 
o ensino de gramática, mais especificamente a gramática con-
textualizada; e um recorte da pesquisa de Amorim (2018), que 
trata do ensino de leitura com foco nos textos literários. Am-
bos os estudos trazem à tona uma categoria linguística ainda 
pouco didatizada pelos professores e professoras nas salas de 
aula da língua materna: os mecanismos enunciativos. 

Em Xavier (2018), essa categoria é centrada no fenômeno da 
modalização, notadamente os modalizadores adverbiais, e está 
ancorada nos estudos da gramática contextualizada, ou seja, sob 
o ponto de vista das interações humanas. Em Amorim (2018), a 
mesma categoria linguística é explorada à luz do Interacionismo 
Sociodiscursivo, doravante ISD, com foco nas vozes discursivas, 
em congruência com os papéis sociais, e nas modalizações, como 
fatores indispensáveis para a compreensão de textos literários. 

As descobertas realizadas pelas autoras Amorim (2018) e 
Xavier (2018) apontam para consideráveis resultados positivos, 
no âmbito da análise linguística e da compreensão leitora de 
textos literários, no ensino e na aprendizagem de alunos do En-
sino Fundamental e do Ensino Médio. Tais efeitos nos mostram 
que o planejamento consciente de aulas de língua portuguesa, 
fundamentado em estudos que levam em conta a interação dos 
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sujeitos, vendo-os como parte efetiva do processo de ensino e de 
aprendizagem, considerando o meio social, histórico, cultural 
e político em que estão imersos, é de suma importância para o 
desenvolvimento educacional de crianças e adolescentes. 

Acreditamos, portanto, ser possível analisar os dados das 
duas pesquisas de forma conjunta, visto que, embora se assen-
tem em construtos teóricos diferentes, tendo em vista a natu-
reza das investigações, elas podem abrir caminhos para a inte-
gração das aulas da língua materna de forma prática, coerente 
e, principalmente, responsiva. 

Como dito, a língua materna não deve ser vista de forma 
isolada e estanque, entretanto, quando observamos o cenário 
educacional brasileiro, não é isso que encontramos. Segundo 
Xavier (2018), “o ensino da língua materna não priorizava o 
tratamento da linguagem, dando ênfase a alguns aspectos, 
como a gramática, e deixando de lado outros de extrema im-
portância, como a leitura e a produção” (XAVIER, 2018, p. 27) 
e, embora a autora afirme que esse modelo didático venha mu-
dando aos poucos, ainda não o considera significativo. Amo-
rim (2018) toma como preocupante, por exemplo, a formação 
de professores, quando alerta que “é preciso que esses futuros 
docentes saibam transformar o saber científico em didático, a 
fim de que suas aulas sejam eficazes” (AMORIM, 2018, p. 18). 

As autoras reiteram, em seus estudos, que é necessária e ur-
gente a consciência linguístico-discursiva dos estudantes, o que 
parte, efetivamente, do processo de ensino da língua materna. 

Contexto das pesquisas

Os estudos apresentados neste artigo foram desenvolvidos no 
âmbito do Programa de Mestrado Profissional em Letras (Pro-
fletras), o qual é ofertado em rede nacional por Instituições de 
Ensino Superior. No que se refere às investigações produzidas 
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pelas autoras deste artigo, os trabalhos foram subsidiados pela 
Universidade Federal do Ceará e pela Universidade Estadual do 
Ceará, ambas em Fortaleza. Como o próprio programa aponta, 
“O Profletras visa à capacitação de professores de Língua Por-
tuguesa para o exercício da docência [...]” (SINFO UFRN, 2016), 
portanto, para que os estudos fossem realizados, era imprescin-
dível que as autoras estivessem em efetiva regência de sala de 
aula, a fim de desenvolverem suas pesquisas e gerarem dados. 
Foi crucial, portanto, que as docentes1 adaptassem ou criassem 
seus próprios dispositivos metodológicos, levando em conside-
ração os inúmeros aspectos sociais envolvidos. 

Nesse sentido, cabe ressaltar, neste trabalho, o contexto em que 
se desenvolveram as aulas de leitura de textos literários e o contex-
to em que se desenvolveram as aulas de gramática contextualizada. 

As aulas de leitura literária

A pesquisa realizada por Amorim (2018) envolveu 26 alunos 
de uma turma de 9o ano do Ensino Fundamental, do período 
matutino, de uma escola da rede pública estadual cearense. Lo-
calizada na área urbana de Fortaleza, servida por várias linhas 
de ônibus, a instituição fica próxima a vários estabelecimentos 
comerciais, hospitais e postos de saúde, bem como de outras 
escolas da mesma rede. Apesar de ser considerada uma escola 
“bem situada” geograficamente, lida com sérios problemas de 
evasão escolar e baixa taxa de matrículas. 

Para efeito de investigação, somente foram considerados 
como dados analisados as atividades dos estudantes que par-
ticiparam de todas as aulas e módulos propostos, por conse-
guinte, somente cinco alunos atendiam a essa condição. Em 
sua pesquisa, Amorim (2018) explica que não havia determi-

1 Tanto Amorim (2018) quanto Xavier (2018). 
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nação da coordenação pedagógica sobre o trabalho desenvol-
vido pela professora de língua portuguesa, ou seja, os eixos de 
escrita, compreensão leitora e gramática poderiam ser organi-
zados pela docente sem qualquer interferência. 

As aulas de gramática contextualizada

A pesquisa realizada por Xavier (2018) traz uma realidade 
diferente da descrita acima. Localizada tanto na região metro-
politana como também servida de linhas de ônibus e perto de 
estabelecimentos comerciais, a escola contava, na época da 
pesquisa, com 1.800 alunos, e taxas de matrícula elevadas, o 
que ocasionava a lotação das salas de aula. Embora ofertasse 
uma gama de recursos tecnológicos e algumas salas climati-
zadas, não atendia à alta demanda de estudantes, o que era, 
por vezes, um impedimento para o bom desenvolvimento de 
atividades didáticas, conforme explica a autora. 

Para o estudo em foco, as atividades de 26 alunos, do 2o ano 
manhã, (dos 45 matriculados) foram analisadas pelo mesmo mo-
tivo2 da pesquisa de Amorim (2018): a participação em todos os 

2 Embora as duas autoras revelem a questão da evasão escolar ou da mu-
dança de turmas, não há um estudo aprofundado sobre os motivos pelos 
quais os demais alunos faltavam às aulas. Entendemos, contudo, que essa 
temática foge ao objeto de pesquisa, didaticamente falando. Nosso intuito 
não é julgar ou apontar falhas nas pesquisas, mas suscitar outros debates 
e reflexões acerca da realidade educacional brasileira. Quando se trata, 
porém, de educação, não podemos abandonar questionamentos que são 
imprescindíveis para novos estudos: por quais razões esses alunos não 
participaram? Qual a porcentagem de participação efetiva nas atividades 
e como isso impacta a aprendizagem desses estudantes? Como atingir os 
alunos que não participaram de todos os módulos? Qual o perfil dos alunos 
que não participaram e dos que participaram de todos os módulos? Essas 
indagações nos são caras e precisam, em algum momento, ser avaliadas, 
de modo que mais estudos possam incorporar-se aos trabalhos desenvolvi-
dos e, assim, consigamos ter uma visão mais clara da conjuntura escolar. 



244

módulos propostos. No contexto desta pesquisa, a escola especi-
ficava, por meio da lotação de professores, a carga horária desti-
nada aos eixos de ensino da língua materna. Portanto, a autora 
precisou adequar seu projeto metodológico à disciplina de P1 
(ensino de gramática e produção textual, com 4h/a semanais). 

Tratamento didático dos mecanismos 
enunciativos nas aulas de língua portuguesa

Como observamos nas seções anteriores, as pesquisas apresen-
tadas coadunam-se em muitos aspectos. Um deles é a escolha pela 
pesquisa-ação, que se deu, em ambos os casos, pela natureza das 
investigações. As duas pesquisadoras foram também professoras 
das turmas, envolvendo-se diretamente na geração de dados. Amo-
rim (2018) afirma, ancorada em Thiollent (2008), que a pesquisa-
-ação reflete uma ação planejada sobre o que se investiga. A autora 
evidencia que, enquanto professora, tem como “função educar, co-
municar e organizar saberes científicos, de forma sistematizada, 
comunicando-nos com todos os sujeitos participantes” (AMORIM, 
2018, p. 124), preconizando o percurso metodológico escolhido. 

Xavier (2018), concordando com esse pensamento, ressal-
ta que “é interessante que a pesquisa parta de uma realidade 
concreta de sala de aula, estimulando o protagonismo dos en-
volvidos” (XAVIER, 2018, p. 73). Ancorada em Engel (2000), 
a autora afirma que a pesquisa-ação nos permite entender as 
respostas dos participantes ao longo da pesquisa (e não so-
mente ao final dela, como apontam as de natureza objetiva). 

Nesse sentido, as duas pesquisadoras utilizam-se de pes-
quisas qualitativas, subjetivas, situacionais e autoavaliativas 
(XAVIER, 2018) e pretendem “aumentar o conhecimento dos 
pesquisadores e o conhecimento ou o ‘nível de consciência’ das 
pessoas e grupos considerados” (THIOLLENT, 2008, p. 9). 
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Para realizar a pesquisa-ação, os dois estudos adaptam os 
mecanismos da sequência didática (SD), postulada por Dolz, 
Noverraz e Schneuwly (2004) e amplamente difundida nos re-
centes trabalhos de cunho acadêmico, na área do ensino de lín-
gua materna. Eles mostram que as características marcantes 
da SD são o caráter modular, o foco na produção oral ou escrita 
e o ensino de um gênero específico. 

Nesse sentido, tanto Amorim (2018) quanto Xavier (2018), 
ao retomar Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), explicam que 
a SD parte da apresentação inicial do projeto comunicativo aos 
envolvidos e, depois, de uma produção inicial (oral ou escri-
ta), com posterior análise do(a) professor(a) para identificação 
dos principais obstáculos. Em seguida, mostram como os au-
tores propuseram uma sequência de módulos para minimizar 
os obstáculos encontrados, culminando na realização de uma 
nova produção (a produção final), que deve ser comparada à 
primeira, com o intuito de observar as evidências de aprendi-
zagem construídas ao longo do percurso. 

Para formular as atividades de suas pesquisas, tanto Amo-
rim (2018) quanto Xavier (2018) tiveram de adaptar as SD 
planejadas às realidades nas quais estavam inseridas e aos ob-
jetivos específicos de suas investigações. Nesse sentido, a pri-
meira desenvolveu um novo dispositivo metodológico, baseado 
não somente na SD proposta pelos autores, mas também na 
Aula Interativa de Leitura, de Leurquin (2014), ampliando sua 
metodologia, para dar conta do percurso didático do ensino de 
leitura literária. A segunda, por sua vez, uniu a estrutura da 
SD dos autores mencionados a uma adaptação à realidade bra-
sileira proposta por Costa-Hübes (2008), além de acrescentar 
outros elementos, formatando um novo instrumento didático 
para o ensino de gramática contextualizada. 
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Nesse sentido, há especificidades metodológicas para cada 
segmento da aula de Língua Portuguesa, as quais detalhare-
mos abaixo. 

Direcionamentos para a aula de leitura literária

A aula interativa e comunicativa de leitura, de Cicurel (1991), 
foi apresentada por Leurquin (2001), em sua tese, na qual ela 
expunha as quatro etapas necessárias para sua realização. 
Posteriormente, ela foi redesenhada e detalhada por Leurquin 
(2014), considerando a concepção interacionista de leitura e os 
postulados do Interacionismo Sociodiscursivo. A partir desse 
redesenho, a pesquisa de Amorim (2018) foi desenvolvida. Para 
compreendermos um pouco melhor a aula comunicativa e inte-
rativa de leitura, observemos as etapas delineadas abaixo. 

A primeira delas é a ativação do conhecimento prévio e a 
orientação de atividades, sem contato ainda com o texto, ou 
seja, apenas estímulos para a construção de hipóteses. A se-
gunda etapa, denominada de pré-leitura, é o primeiro contato 
com o texto, o qual serve para antecipar cenários, persona-
gens… A terceira fase é a leitura com objetivos, na qual a pro-
fessora ou professor realiza entradas no texto, em diferentes 
níveis e perspectivas, aprofundando a leitura. Leurquin (2014) 
explica que, nesse momento, é preciso também observar o con-
texto de produção, sensibilizando “o aluno para o fato de que 
o texto é proveniente de uma ação de linguagem situada no 
tempo e no espaço [...] e que também envolve interlocutores 
[...]” (LEURQUIN, 2014, p. 178). 

Na última etapa, todos os envolvidos (professoras, professo-
res, alunos e alunas) são levados a ressignificar o texto, com-
parando hipóteses a descobertas, estabelecendo novas ideias 
e cenários, prospectando outros textos. De posse desse dispo-
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sitivo metodológico e reconhecendo a SD como outro recurso 
importante para a sistematização das aulas de língua portu-
guesa, Amorim (2018) reformulou os dois métodos, unindo-os, 
de modo que houvesse um novo dispositivo focado nas aulas 
de leitura, mais especificamente a literária, como o que vemos 
na Figura 1. 

Figura 1 – Proposta de sequência didática 
aplicada à aula de leitura

 

Fonte: elaboração própria, com base em Leurquin (2014), Dolz, No-
verraz e Schneuwly (2004) e Amorim (2018). 

 
O panorama acima nos mostra, de forma sucinta, como se 

deu a investigação; entretanto trazemos alguns pormenores 
para contextualizar os resultados obtidos pela autora. Confor-
me seu estudo, os estudantes participaram de dois momentos: 
o primeiro, com a leitura do texto literário A droga da obediên-
cia, de Pedro Bandeira; o segundo, com o texto As crônicas de 
Nárnia: O sobrinho do mago, de C. S. Lewis. Ambas as leituras 
foram feitas utilizando cópias impressas do livro ou e-books. 

Ademais, a autora deixa claro que não foi atribuída nota a ne-
nhuma atividade, evidenciando e fortalecendo, desse modo, os 
aspectos de fruição da arte literária. Para a sistemática adotada, 
foram utilizados três bimestres letivos, o que configura uma lon-
ga e exaustiva pesquisa, contudo com resultados consistentes. 
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De acordo com a Figura 1, a etapa de Situação Inicial3 foi a 
mola propulsora para todo o projeto e durou todo o primeiro 
bimestre letivo. Conforme a autora, o intuito foi apresentar os 
textos literários, entender “as possibilidades de aquisição do 
material” (AMORIM, 2018, p. 138), conversar com as mães, 
pais e/ou responsáveis, além de conversar com os estudantes 
sobre o que eles achavam do título, como eles queriam ler (na 
sala de aula, no pátio, na biblioteca...), entre outros tópicos 
pertinentes à apresentação do projeto comunicativo. 

 Em seguida, ela dá início ao Momento 1 da pesquisa, em que 
realiza as etapas de Leitura Inicial, Módulos e Leitura Final, fa-
zendo uma referência direta às etapas da sequência didática, mas 
atrelando (como mostra a figura) à Aula Interativa de Leitura.

O momento de pré-leitura, nesse caso, foi adaptado, uma vez 
que, para Leurquin (2014), não há contato com o texto propria-
mente dito e, em Amorim (2018), os alunos leem alguns capí-
tulos iniciais, como forma não só de aguçar a curiosidade, mas 
também de construir as hipóteses literárias com relação ao cená-
rio, às personagens e ao enredo, por exemplo. Vale salientar, nes-
se ponto, que a autora decidiu realizar sua pesquisa com textos 
literários maiores e mais densos,4 o que normalmente não acon-
tece nas aulas de Língua Portuguesa, as quais, em sua maioria, 
utilizam-se de textos mais curtos, como contos e crônicas. 

Após a pré-leitura, a sequência de módulos foi organizada 
levando em consideração os obstáculos para a compreensão 

3 Nesta etapa a pesquisadora também aponta quais critérios foram levados 
em conta para a escolha dos textos literários a serem trabalhados. 

4 Cabe ressaltar que a pesquisadora deixa claro não menosprezar as pesqui-
sas desenvolvidas com textos mais curtos, no que se refere à quantidade 
de páginas, justificando que sua escolha parte da curiosidade em saber 
como trabalhar novelas e romances, por exemplo. Conforme a autora, o 
desenvolvimento de atividades com esses gêneros não pode ser negado aos 
estudantes, como desculpa pela falta de tempo dos docentes. 
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leitora observados na etapa anterior, no que diz respeito às 
capacidades linguístico-discursivas a serem mobilizadas pelos 
estudantes, notadamente os mecanismos enunciativos. Nes-
se sentido, os módulos tratavam do contexto de produção da 
obra, do jogo de vozes e intencionalidade discursivas dos per-
sonagens, das modalizações identificadas e das relações de po-
der estabelecidas no texto. 

Como Leitura Final, foi evidenciado o processo de ressig-
nificação, por meio da construção de cartazes, “explorando o 
que aprenderam durante os módulos – o contexto de produ-
ção do texto, a atitude responsiva atribuída às personagens, 
as razões e motivos das ações realizadas ou o próprio enredo” 
(AMORIM, 2018, p. 149). 

Para o Momento 2, todas as etapas foram repetidas, mas 
com a leitura do segundo texto. Para esta fase, ficou claro, na 
pesquisa, que a Situação Inicial e Leitura Inicial foram mais 
rápidas, pois os alunos já conheciam as estratégias adotadas. 
Outro aspecto importante foi a adaptação das entradas no texto 
ao texto e ao gênero literário lido, expondo que as categorias 
linguístico-discursivas investigadas não eram estanques. Por-
tanto, percebemos as capacidades de ação e a intertextualida-
de trabalhadas de forma mais intensa do que no Momento 1, 
embora as temáticas dos outros módulos tenham permanecido. 

Como Leitura Final, os alunos produziram um bilhete, com 
o mesmo intuito do cartaz produzido no Momento 1, conside-
rando os mesmos aspectos abordados. Além disso, o texto li-
terário lido, no segundo momento, foi complementado com o 
filme homônimo As crônicas de Nárnia.5

5 Amorim (2018), em sua pesquisa, compreende que assistir ao filme também 
contribuiu para ampliar o repertório linguístico-comunicativo dos alunos, 
considerando os aspectos multimodais e a intertextualidade. 
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Direcionamentos para a aula de 
gramática contextualizada

Para a aula de gramática contextualizada, pensada por Xa-
vier (2018), além da sequência didática, a autora lança um 
olhar mais atento sobre a adaptação da SD proposta por Cos-
ta-Hübes (2008), uma vez que ela aponta uma reconfiguração 
da SD original para atender às demandas socioculturais das 
crianças e adolescentes no Brasil. 

Dessa forma, segundo a autora, Costa-Hübes (2008) acres-
centou dois módulos à SD: o de reconhecimento do gênero – 
como os brasileiros “não vivenciam uma realidade escolar que 
privilegie o ensino de produção textual, faz-se necessário um 
contato mais intenso com o gênero, antes de propor a produção 
inicial” (XAVIER, 2018, p. 87) – e o de circulação do gênero, 
pois, desse modo, os “textos são tornados públicos, concretizan-
do, assim, a proposta sociointerativa” (XAVIER, 2018, p. 88). 

Ao repensar esses dois modelos e uni-los, Xavier (2018) for-
matou um novo dispositivo, como pode ser visto na Figura 2. 

Figura 2 – Esquema da adaptação à SD para 
o ensino de gramática contextualizada

Fonte: Xavier (2018, p. 89).
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Como observado, a pesquisadora adiciona, além dos dois 
módulos presentes em Costa-Hübes (2008), o módulo de Re-
conhecimento do Fenômeno Linguístico, em que os alunos 
passam a ter maior contato com a categoria linguística anali-
sada, no caso as modalizações, bem como a possibilidade de se 
trabalhar o fenômeno linguístico não em momentos paralelos, 
como pressupõe a SD original, mas ao longo do trabalho com 
o texto, desde a produção até sua circulação. 

Analisando o fluxograma, então, percebemos que Xavier 
(2018) mantém a Apresentação inicial, para o diálogo do pro-
jeto comunicativo com a turma, além de esclarecer o gênero e 
o fenômeno linguístico a serem trabalhados. Em seguida, já 
entrando nos módulos, traz, primeiramente, o reconhecimen-
to de gênero (preconizado por Costa-Hübes, 2008), “desenvol-
vendo atividades de sondagem e, posteriormente, de sistema-
tização sobre os elementos composicionais e os propósitos do 
gênero” (XAVIER, 2018, p. 90). 

O módulo 2 traz o reconhecimento do fenômeno linguístico 
e, ao final dele, a entrega da Produção inicial, para análises 
subsequentes. Os módulos 3 e 4 voltam a falar sobre as moda-
lizações e a estrutura do gênero, desenvolvendo atividades em 
que os alunos mobilizem as categorias linguísticas estudadas 
dentro do próprio gênero produzido. 

O módulo 5 traz outra inovação ao dispositivo metodológico 
elaborado, uma vez que propõe uma observação “do uso do fenô-
meno nas produções dos alunos, com atividades de comparação 
e reescrita textual” (XAVIER, 2018, p. 91) e não somente a aná-
lise da estrutura composicional e dos movimentos retóricos do 
gênero. A Produção final da adaptação proposta estabelece que 
os alunos reescrevam seus textos sozinhos, sem a mediação dos 
docentes, de modo que os dados fossem mais fiéis às evidências 
de aprendizagem construídas ao longo das atividades. 
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Para finalizar o dispositivo Módulo final, Xavier (2018) reto-
ma o módulo de Circulação do gênero, de Costa-Hübes (2008), 
em que os estudantes tornam suas produções públicas, para 
apreciação dos demais, considerando todos os aspectos estu-
dados durante a adaptação da SD para o ensino de gramática 
contextualizada. Por meio deste módulo, os estudantes têm a 
oportunidade de verificar e vivenciar a reação do público leitor 
aos textos produzidos. 

Bases teóricas

Os aportes teóricos que fundamentam as investigações 
apresentadas neste artigo têm muitos pontos em comum, 
embora tratem de questões distintas. Tanto para o ensino de 
gramática contextualizada quanto para o ensino de leitura li-
terária, Amorim (2018) e Xavier (2018) assumem, como aspec-
to fulcral, a língua como fruto de interações humanas. Nesse 
sentido, as bases teóricas que subjazem às pesquisas tratam 
a língua como entidade “eminentemente social”, defendendo, 
portanto, “que a atividade que a envolve reflete todo o percur-
so social de uma comunidade” (XAVIER, 2018). 

As autoras entendem que a aula de língua portuguesa deve 
fazer uso de uma língua em construção (e não um sistema fe-
chado e isolado); o texto, portanto, é resultado das “condutas 
humanas”, ou seja, “resultado de processos históricos de so-
cialização” (AMORIM, 2018). 

Posto isso, fica claro que as teorias a serem apresentadas 
nas seções seguintes, em que Amorim (2018) e Xavier (2018) 
se fundamentam, não se contradizem ou não concorrem entre 
si, mas se complementam, para dar conta do tratamento didá-
tico dos recursos linguísticos a serem mobilizados em sala de 
aula. Por conseguinte, detalharemos quais suportes teóricos 
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alicerçam os dispositivos metodológicos para a aula de leitura 
literária e para o ensino de gramática contextualizada, no que 
se refere aos estudos dos mecanismos enunciativos, em ambas 
as perspectivas. 

Abordagens teóricas para a 
aula de leitura literária

A proposta de ensino de leitura literária formulada por Amo-
rim (2018) assenta-se, basicamente, em três pressupostos teóri-
cos: a Zona de Desenvolvimento Proximal (VYGOTSKY, 1987), 
o Letramento literário (COSSON, 2016) e o Interacionismo So-
ciodiscursivo (BRONCKART, 1999; BRONCKART; DOLZ; PAS-
QUIÉR, 1993), com foco nos mecanismos enunciativos (vozes 
e modalizações), no contexto de produção e nos mundos repre-
sentados. 

O primeiro pilar fundamenta todo o trabalho realizado em 
sala de aula, uma vez que estabelece como essência as intera-
ções humanas e “o papel social que os outros desempenham 
no desenvolvimento das crianças” (AMORIM, 2018, p. 105). 
Nesse sentido, a autora retoma Vygotsky (1987), o qual chama 
de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) a distância entre 
o momento em que se resolvem problemas de forma indepen-
dente – Zona de Desenvolvimento Real – e o momento em que 
se precisa da ajuda de companheiros mais capazes para solu-
cionar outros problemas (Zona de Desenvolvimento Potencial). 

Partindo da definição dada, Amorim (2018) justifica que, 
durante o trabalho do professor ou professora com os alunos e 
alunas, bem como durante a interação entre os pares, é que se 
fazem necessárias intervenções pedagógicas. O próprio mode-
lo de leitura defendido para o trabalho com textos literários – 
Sociopsicolinguístico – coaduna-se com o aporte teórico, uma 



254

vez que preconiza que “o aluno-leitor não só atribui significa-
dos ao texto ou recebe informações. É o encontro dos dois, a in-
ter-relação mediada pelo professor que constrói significados” 
(AMORIM, 2018, p. 102). 

O segundo pilar leva em conta os aspectos relacionados à 
leitura literária. Para tanto, a autora expõe que o letramento 
literário (COSSON, 2016) expande-se ao que hoje é feito em 
sala de aula, por meio do estudo de historiografia literária ou 
do “ler por fruição”; o letramento literário “Exige interação so-
cial, exige a escuta do outro, o compartilhamento de ideias e a 
construção de sentidos, portanto traz em si um conceito social 
e interacionista de leitura [...]” (AMORIM, 2018, p. 65). 

 Como terceiro ponto basilar para o desenvolvimento da 
investigação, Amorim (2018) apoia seus estudos sobre meca-
nismos enunciativos em Bronckart (1999), no Interacionismo 
Sociodiscursivo (ISD), visto que ele alicerça seu trabalho de-
fendendo o ser humano não somente como fruto de um cru-
zamento genético ou como resultante de sua luta por sobrevi-
vência, mas também por entendê-lo como um ser constituído 
de uma faculdade de linguagem, em pleno desenvolvimento 
cognitivo e, por conseguinte, autônomo. 

O ISD, portanto, retoma (e corrobora) os estudos vygotskia-
nos, bem como os estudos de Habermas (1987 apud BRON-
CKART, 1999), no que diz respeito aos mundos representados. 
Cabe aqui, portanto, um olhar para essa categoria. Amorim 
(2018) explica que Habermas (1987 apud BRONCKART, 1999) 
classifica os mundos em três, a saber:

o mundo objetivo, no qual os signos remetem ao meio fí-
sico, considerando conhecimentos acumulados coletiva-
mente; o mundo social, o qual se apresenta como forma 
de organizar as tarefas, enfatizando a cooperação entre os 
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membros; e o mundo subjetivo, no qual há as característi-
cas próprias de cada indivíduo (AMORIM, 2018, p. 109).

É por meio do entendimento dos mundos representados 
que percebemos as relações sociais estabelecidas, os contex-
tos de produção e os signos linguísticos que os constituem. 
Explorando a teoria de Habermas (1987 apud BRONCKART, 
1999), o ISD também expõe o que Bronckart (1999) chama de 
mundo discursivo, ou seja, o contexto interno de uma obra 
literária. Dessa forma, as relações estabelecidas nos mundos 
representados podem ser refletidas, intencionalmente ou não, 
nos mundos discursivos, o que, segundo a autora, deve ser ob-
jeto de estudo em sala de aula, por meio de reflexões críticas e 
profundas dos textos literários e, principalmente, pela análise 
dos recursos linguísticos mobilizados pelos autores e autoras, 
no contexto de produção de uma obra. 

Ao investigar tais recursos, quando do estudo da tessitu-
ra do texto, Bronckart (1999) definiu três níveis6 textuais, os 
quais compunham o que ele chamava de arquitetura interna 
dos textos. No nível mais superficial, mas certamente imbrica-
do nos outros, encontramos os mecanismos enunciativos em 
que podem ser estudadas as vozes e as modalizações textuais. 

A compreensão do jogo de vozes dentro de um texto é ne-
cessária, a fim de se entender o que é dito, por quem é dito, 
com quais intenções e motivos. Dessa forma, o ISD permite-
-nos analisar, no contexto interno de uma obra, as vozes dos 
personagens, do narrador ou narradora, as vozes sociais e a 
voz do próprio autor do texto. Esse reconhecimento de vozes 

6 Para este artigo, explicitamos apenas o terceiro nível, porém “Bronckart 
(1999) denomina “folhado textual” a superposição interativa de três níveis 
textuais, quais sejam a infraestrutura geral do texto, os mecanismos de 
textualização e os mecanismos enunciativos” (AMORIM, 2018, p. 112). 
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se dá em virtude do reconhecimento do que Bronckart, Dolz e 
Pasquier (1993) chamam de capacidades de linguagem, frutos 
de ações de linguagem, portanto essencialmente interativas. 

Conforme Bronckart, Dolz e Pasquier (1993), há três capa-
cidades de linguagem: capacidades de ação, capacidades dis-
cursivas e capacidades linguístico-discursivas. A primeira e a 
última foram categorias primordiais para a pesquisa de Amo-
rim (2018), pois as capacidades de ação dão conta do contexto 
de produção dos textos, e as capacidades linguístico-discursi-
vas consideram as operações psicolinguísticas, como as vozes 
e as modalizações. Embora se configurem em quatro (moda-
lizações lógicas, deônticas, apreciativas e pragmáticas), para 
efeito didático, foram selecionadas, por Amorim (2018), as mo-
dalizações pragmáticas, pois estas analisam o caráter respon-
sivo dos atos de fala. 

Dessa forma, como dito inicialmente, a autora estabelece três 
pilares teóricos para fundamentar as investigações que tratam 
do estudo de mecanismos enunciativos (vozes e modalizações) 
no contexto da sala de aula de leitura literária: a ZDP, o letra-
mento literário e o ISD – especialmente nos mecanismos enun-
ciativos (retomando os estudos de Vygotsky e de Habermas). 

Abordagens teóricas para a aula 
de gramática contextualizada

A proposta de ensino de gramática contextualizada, forma-
tada por Xavier (2018), traz à tona três eixos teóricos7 que ali-
cerçam suas investigações: os estudos de Neves (1999, 2015), 
Possenti (1996), Tardelli (2002) e Antunes (2014), que defen-

7 Neste artigo, embora citemos os estudiosos em que Xavier (2018) se funda-
menta, não detalhamos todos os intercruzamentos teóricos e metodológi-
cos que autora estabelece, por uma questão de espaço físico. 



 257

dem o ensino de gramática não normativa; os estudos dos 
advérbios e do fenômeno linguístico das modalizações adver-
biais, estabelecido por Palmer (1986), Perini (2000), Castilho e 
Castilho (2002), Neves (2011, 2013), Cunha e Cintra (2013) e 
Castilho (2016); os estudos de Marchuschi (2008) e Wachowicz 
(2012) a respeito do ensino de gêneros – considerando as pro-
postas pedagógicas de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), de 
Costa-Hübes e Simioni (2014) e as considerações a respeito do 
gênero resenha crítica de Carvalho (2006). 

 O eixo teórico considerado pela pesquisadora é investigado 
à luz de diferentes estudiosos, no fito de mostrar qual a tese 
defendida por ela e qual gramática ainda é ensinada nas esco-
las brasileiras. Nesse sentido, deixa-se muito claro, em toda a 
pesquisa, que o ensino de gramática é essencial, porém não 
pode ser a prioridade, pois a gramática é apenas um dos com-
ponentes de que a língua é constituída. Corroborando Antu-
nes (2014), Xavier (2018) também enfatiza a língua como re-
sultado das interações humanas. Conforme Xavier (2018), “A 
nossa fala não é gratuita; esperamos sempre que ela atinja o 
nosso interlocutor, aguardamos resposta ativa do outro e não 
apenas que ele simplesmente recepcione passivamente o que 
dizemos, como se fosse mera transmissão de informação” (XA-
VIER, 2018, p. 45). 

Posto isso, fica claro que o ensino de gramática defendido 
não se dá isoladamente, por meio de frases soltas. Ele precisa 
ser contextualizado, de modo que as escolas possam favorecer 
aos alunos a ampliação de seu repertório linguístico e cultural 
e, por conseguinte, social. Vale ressaltar que, segundo Xavier 
(2018), há um descompasso entre o que é feito em sala e é cha-
mado, por muitos, de gramática contextualizada. Melhor dizen-
do: muitos professores e professoras afirmam trabalhar com o 
ensino de gramática contextualizada, uma vez que trouxeram o 
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texto para a sala de aula. Segundo Antunes (2014), entretanto, 
o texto passou a servir como pretexto para o ensino de gramá-
tica, ou seja, servia como um “repositório” de onde as palavras 
e frases poderiam ser retiradas para serem classificadas. 

Evidentemente não é isso que Xavier (2018) e Antunes 
(2014) consideram como gramática contextualizada, muito 
embora a primeira tenha percebido, em relação ao ensino pro-
priamente dito, que há falta de clareza, em alguns momentos, 
para definir a gramática contextualizada de fato, uma vez que 
muito se diz e se estuda sobre ela, mas pouco é produzido en-
quanto material didático, por exemplo. Para Xavier (2018), 
“Uma gramática contextualizada parte do princípio de que a 
gramática não acontece dissociada do texto real; ela requer 
que as descrições que são feitas encontrem apoio nos usos re-
ais, orais e escritos, do português contemporâneo” (XAVIER, 
2018, p. 49). Essa compreensão é fundamentada em Malcon 
(2007), que já defendia as práticas pedagógicas como sendo 
significativas para os envolvidos. 

Dessa forma, a autora enfatiza que as práticas pedagógicas 
devem se desenvolver por meio de atividades de linguagem (SE-
GATE, 2010) produtivas, capazes de assumir a língua na pers-
pectiva discursiva, revelando, portanto, o uso dos gêneros. No 
caso em questão, o gênero resenha crítica foi tomado como mote 
para as atividades. O gênero, portanto, é levado ao cerne das aná-
lises, não só sua estrutura, mas também seu uso efetivo no meio 
social e os fenômenos linguísticos mobilizados nele e por ele. 

Para dar conta desse segundo eixo teórico, a autora assentou 
sua pesquisa nos estudos sobre gêneros e sobre o gênero rese-
nha crítica, selecionado “por ser um gênero que trabalha, além 
da descrição, com juízos de valor, portanto agregando noções 
modalizadoras, a todo momento, ao discurso do enunciador, 
como crença, obrigação, possibilidade” (XAVIER, 2018, p. 52).  
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Ademais, as resenhas críticas possibilitaram a ampliação do le-
tramento cultural de alunos e alunas, visto que, conforme sa-
lientado por Carvalho (2006) e ratificado por Xavier (2018), é 
“um gênero do discurso marcado pela descrição e avaliação de 
um produto artístico cinematográfico, teatral, literário, televisi-
vo, das artes plásticas etc” (XAVIER, 2018, p. 53). 

Cruzando com esse aporte teórico, temos o terceiro eixo de 
trabalho, fundamentado em Neves (2013) e outros estudiosos: 
o fenômeno linguístico da modalização. Como discorre Xavier 
(2018), esse fenômeno vem sendo estudado desde Aristóteles e 
suas abordagens são muitas, desde uma análise levando em con-
sideração aspectos lógicos, passando pelo sistema ideal de opo-
sição-contraste, até as categorias de modalização – epistêmicas, 
deônticas e dinâmicas (PALMER, 1986). Para efeito didático, 
Xavier (2018) deitou olhar mais atento à modalização epistêmi-
ca,8 segundo a qual “além de tratar das crenças, conhecimentos 
ou opiniões do falante, indica o grau de comprometimento dele 
com a verdade da proposição” (XAVIER, 2018, p. 60). 

A pesquisa de Xavier (2018) faz alguns apontamentos so-
bre os advérbios, retomando estudos de Perini (2000) e Ber-
nardino (2007), os quais falam das imprecisões de conceitos 
e classificações adverbiais. Embora isso aconteça, é possível o 
trabalho com as categorias estudadas, como o estudo em ques-
tão, que trata, especificamente de advérbios modalizadores e, 
dentro deles, os de caráter epistêmico, os quais “expressam o 
grau de comprometimento com a verdade da proposição por 
parte do locutor” (XAVIER, 2018, p. 65). É possível, portan-
to, entender a gama de possibilidades existentes com o estudo 
dessa categoria, por meio do gênero resenha crítica (de perfil 
essencialmente opinativo). 

8 Enquanto Xavier (2018) pesquisa as modalizações epistêmicas, Amorim 
(2018) analisa as modalizações pragmáticas. 
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Observando o suporte teórico exposto, entendemos, então, 
como foi organizado o trabalho de Xavier (2018), para dar con-
ta do ensino de gramática contextualizada, com foco no uso 
das modalizações adverbiais no gênero resenha crítica. 

Implicações pedagógicas

Diante dos processos metodológicos utilizados em cada pes-
quisa para a geração de dados, muitos foram os resultados. An-
tes de apresentá-los, porém, faz-se importante abordar três as-
pectos: o nível de escolarização das turmas, a perspectiva para 
o ensino de língua materna e, consequentemente, a possibili-
dade (ou necessidade) de categorização/classificação, por parte 
dos alunos, dos fenômenos linguísticos mobilizados por eles. 

Situadas no escopo da Linguística Aplicada, as duas auto-
ras desenvolveram pesquisas observando muito claramente o 
contexto social e histórico no qual estavam inseridas, não só 
como pesquisadoras, mas também como professoras de efetiva 
regência em sala de aula, uma vez que as investigações foram 
realizadas como exigência de um programa de mestrado pro-
fissional. Nesse sentido, é mister entender que os dados gera-
dos e resultados obtidos são subjetivos, no sentido de serem 
analisados considerando toda a gama de fatores que tornam 
cada contexto único, embora semelhantes. 

O primeiro olhar para essa diferenciação é o público-alvo: 
turmas de 9o ano do Ensino Fundamental e de 2o ano do En-
sino Médio. O salto em idade (e em experiência) reflete-se em 
sala de aula, na convivência com os colegas e com as professo-
ras e, principalmente, no nível de maturidade da turma. Por-
tanto, mesmo que os fenômenos linguísticos envolvidos sejam 
os mesmos, o tratamento didático não é. 

Outro ponto de extrema importância é a perspectiva do en-
sino de língua portuguesa adotado: em uma pesquisa, o foco 
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é em como os mecanismos enunciativos (vozes e modaliza-
ções), bem como as capacidades linguageiras mobilizam-se a 
favor da compreensão de textos literários; na outra, o cerne é 
em como os alunos constroem resenhas críticas, levando em 
conta o ensino de gramática contextualizada com foco nas 
modalizações. São duas frentes, indissociáveis e indispensá-
veis, que constituem o ensino de língua materna. Logo, cate-
gorizações e classificações que, por vezes, são úteis em uma 
podem não ser tão produtivas para outra (como no caso da 
aula de leitura literária). 

Posto isso, observamos que tanto Amorim (2018) quanto Xa-
vier (2018) trouxeram reflexões fundamentais para o ensino de 
língua portuguesa. A primeira afirma que

As modalizações (principalmente a pragmática) foram, de 
forma global, identificadas (embora não classificadas), to-
davia serviram como base para o aprofundamento a partir 
de novas leituras. Ademais, em sua maioria, o jogo de vo-
zes enunciativas no texto foi identificado, bem como algu-
mas relações com o papel figurativo de cada personagem. 
As capacidades de ação foram sensivelmente entendidas 
dentro do contexto literário [...] (AMORIM, 2018, p. 262).

Embora os resultados tenham se mostrado positivos em am-
bas as pesquisas, Amorim (2018) considera que “ainda nos en-
contramos distante de uma realidade ideal, na qual os estudan-
tes possam, de forma autônoma, estabelecer de maneira eficaz 
as associações feitas durante a pesquisa” (AMORIM, 2018,  
p. 263). Essa visão consciente do contexto social em que está 
inserida traz também ponderações a respeito da importância 
do agir professoral em sala de aula, o qual, segundo a autora, 
refletiu-se nos dados gerados, ao comparar os dois momentos 
(e as duas leituras) realizadas pela turma. 
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Ademais, Amorim (2018) apresenta dois outros aspectos: 
a importância das interações sociais no ambiente de sala de 
aula, quando da criação de rodas de leitura, bem como a inser-
ção de textos multimodais, como outra forma de ampliação do 
letramento literário. No primeiro caso, a professora observou 
que “as rodas de leitura9 também servem como parâmetro para 
que o professor avalie a turma, uma vez que o aluno é confron-
tado com a leitura do texto e com as reações dos outros, por-
tanto construindo conhecimento no meio social em que está 
diretamente envolvido” (AMORIM, 2018, p. 206). No que tange 
ao uso de textos multimodais na sala de aula, Amorim (2018) 
confirmou que o filme contribuiu para a “atualização dos co-
nhecimentos adquiridos” (AMORIM, 2018, p. 263). 

Na segunda pesquisa apresentada, Xavier (2018) afirma 
acreditar que

[...] as atividades propostas aos alunos tenham enriqueci-
do não apenas o seu repertório de advérbios com função 
modalizadora, mas que tenham contribuído para que eles 
alcançassem outros patamares no processo de produção 
textual com um olhar mais cuidadoso à função do fenô-
meno gramatical (e, consequentemente, da gramática) na 
construção dos sentidos (XAVIER, 2018, p. 187).

A autora, então, confirma o amadurecimento dos alunos 
“tanto no que diz respeito à construção do enunciado para me-
lhor atender ao gênero, quanto ao uso da modalização para 
atender à finalidade do gênero” (XAVIER, 2018, p. 187), levan-
do em conta que os estudantes tendiam a produzir textos “de-
monstrando um alto grau de certeza” (XAVIER, 2018, p. 138). 
Os dados da autora apontam que os estudantes

9 Grifo da autora. 
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a) validaram hipóteses linguísticas pessoais a respeito 
da modalização adverbial; b) incorporaram novos itens 
lexicais ao repertório prévio de advérbios modalizado-
res; c) substituíram itens lexicais em virtude do propó-
sito comunicativo, mantendo a modalização realizada; d) 
associaram o uso da modalização adverbial à intenção 
de tornar o texto mais ou menos pessoal; e e) demonstra-
ram maior consciência na produção de textos no que diz 
respeito ao uso deste fenômeno (XAVIER, 2018, p. 186).

Dois pontos levantados por Xavier (2018) são importantes 
para nossa discussão: o primeiro é em relação às normas gra-
maticais mobilizadas numa produção textual como um todo; e a 
segunda é a internalização do fenômeno linguístico evidencia-
do. Xavier (2018) deixa clara a importância de se trabalhar com 
a revisão dos textos, ajustando-os também gramaticalmente, 
pois entende que esse caminho permite que “o aluno consiga 
transitar tranquilamente pelas possibilidades da língua” (XA-
VIER, 2018, p. 130), dando maior credibilidade ao interlocutor. 

Além disso, a autora atestou que as atividades propostas 
por ela, por meio de um dispositivo similar a uma sequência di-
dática, voltada para o ensino de gramática, contribuíram para 
a “internalização do fenômeno da modalização como forma de 
marcar autoria na resenha crítica” (XAVIER, 2018, p. 150). 
Dessa forma, a aula sistematizada para o ensino de gramáti-
ca contextualizada enriqueceu não apenas o repertório lexical 
dos estudantes, mas, principalmente, o uso consciente de uma 
categoria linguística importante não só para a produção de re-
senhas críticas, mas também para marcação de autoria de fala, 
nos usos cotidianos, de jovens e adolescentes. 
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Conclusão

É de suma importância repensarmos a formatação das aulas 
de língua materna, no que se refere não somente aos saberes 
mobilizados pelos professores e, consequentemente, por alunos 
e alunas em sala, mas também em relação aos dispositivos di-
dáticos. Nesse sentido, jogamos luz para a necessidade do pla-
nejamento pedagógico consciente e crítico, em que o docente 
perceba o aluno como sujeito histórico, social, cultural e politi-
camente construído e que, por meio dessa tomada de consciên-
cia, possibilite o estudo da língua portuguesa em várias frentes. 

As pesquisas apresentadas neste artigo são exemplos de 
como atividades planejadas, construídas a partir de metodo-
logias condizentes com os conceitos de leitura e de gramática 
defendidos, resultam na ampliação do letramento literário e 
do repertório de advérbios com função modalizadora, objetivos 
de Amorim (2018) e Xavier (2018), respectivamente. Acredita-
mos, então, que é possível arquitetar outras sequências didá-
ticas, com diferentes objetivos de aprendizagem, alcançando 
também resultados profícuos. 

Para tanto, é preciso uma guinada do olhar dos professores 
sobre os aspectos sociais em que estão inseridos, para o que 
acreditamos ser imprescindível também uma reformulação 
na formação de professores, seja ela inicial, na construção de 
bases metodológicas sólidas para o trabalho com o texto em 
sala de aula (as quais emergem das concepções de língua, de 
leitura e de gramática nas quais os professores e professoras 
acreditam), ou em serviço – por meio não apenas do fomento 
a programas de mestrado ou doutorado profissional, mas tam-
bém da promoção de formações continuadas regulares, reali-
zadas nas e pelas próprias escolas. 

Defendemos, também, o alargamento da compreensão dos 
estudos teóricos, no que tange, especificamente, aos parâme-
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tros de definição para o ensino de gramática contextualizada. 
Dessa forma, julgamos que, com princípios mais bem delimita-
dos e mais bem compreendidos pelos professores e professoras, 
as aulas de gramática possam enriquecer-se significativamente. 
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Introdução

A partir de experiência com o ensino da disciplina de língua 
portuguesa nas séries finais do Ensino Fundamental, obser-
vamos que os alunos, nesta etapa de estudo, apresentam limi-
tações, não condizentes com a série em que se encontram, em 
relação à organização textual, especialmente no que concerne 
à habilidade de formular orações complexas de modo a expri-
mirem claramente as relações semânticas pretendidas. 

Um dos fatores que consideramos determinantes para que 
tais problemas não sejam solucionados na escola é o alto ní-
vel de abstração e de metalinguagem das gramáticas escola-
res utilizadas, com exercícios descontextualizados e repetiti-
vos que não levam a uma consciência sobre os mecanismos da 
linguagem, mas a exercícios mnemônicos mecânicos e pouco 
atrativos aos estudantes. 

Entendemos que o trabalho pedagógico historicamente rea-
lizado sobre o fenômeno da junção (aqui entendido como a arti-
culação de orações formando um período complexo) tem-se mos-
trado deficitário, uma vez que desvios e inadequações podem ser 
observados com frequência na escrita de textos de alunos da edu-
cação básica em relação à habilidade de organização das estrutu-
ras sintáticas que corroboram para o desenvolvimento textual. 

Pretendemos, com este trabalho, propor algumas atividades 
que podem ser desenvolvidas na sala de aula, com o objetivo de 
possibilitar uma reflexão sobre a língua escrita por meio da ob-
servação e do manuseio de estruturas linguísticas, sejam elas 
conectivos ou orações completas encaixadas em outras, mas 
em que o foco permaneça nas possíveis relações entre enuncia-
dos. Questões relacionadas à nomenclatura da gramática tra-
dicional foram propositalmente omitidas, visando a um estudo 
de construção de conhecimento sobre conclusões retiradas das 
próprias atividades, de caráter produtivo e reflexivo. 
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Sobretudo, nosso intuito é fazer com que tanto professores 
quanto alunos vislumbrem novas possibilidades do ensino e 
compreensão do fenômeno junção, com uma abordagem me-
nos tradicional e impositiva. Organizamos, portanto, este arti-
go em cinco seções, além desta introdução. 

Na primeira, apresentamos estudos sobre articulação de 
orações, foco deste trabalho, retomando os principais estudio-
sos que se debruçaram sobre o assunto, bem como suas con-
cepções sobre o tópico abordado; na segunda, refletimos sobre 
esse fenômeno e suas abordagens nas gramáticas tradicionais 
e descritivas. Na terceira, analisamos como a temática da arti-
culação de orações é apresentada em alguns livros didáticos 
adotados por escolas públicas da rede estadual de ensino; na 
quarta seção, identificamos o fenômeno na produção textual 
escrita de alguns alunos; na quinta, apresentamos uma ativi-
dade de aula incial, que possibilita ao professor desenvolver, 
no aluno, a mobilização linguística desse fenômeno, promo-
vendo a consciente utilização do recurso linguístico. 

Por fim, trazemos apontamentos sobre a temática central 
deste trabalho, rememorando alguns tópicos abordados e tra-
tando do papel do ensino de gramática com foco no estudo 
produtivo e consciente da língua, apresentando as conclusões 
alcançadas a partir das discussões teóricas e das atividades 
propostas. Além disso, discorremos a respeito das possíveis 
contribuições de pesquisas realizadas na área, dentro do pro-
grama Profletras, para o ensino da língua, bem como reforça-
mos a necessidade de incentivo e apoio a trabalhos como os ci-
tados, com vistas à melhoria da qualidade do ensino nacional. 

A articulação de orações 

Dada a sua complexidade e importância para o entendimen-
to e, principalmente, para a produção de textos, muitos são os 
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autores que se ocupam de estudar e tentar descrever como as 
orações se relacionam na construção de orações complexas, 
sintática e semanticamente coerentes, sob o ponto de vista de 
diversas correntes dos estudos linguísticos. Nesse sentido, 
traçamos, a seguir, um panorama com os principais estudos 
linguísticos sobre tal fenômeno. 

Halliday e Hasan (1976) trabalham a questão das articu-
lações de orações, sob o título de conjunção, não no sentido 
restrito da Gramática Tradicional, mas com a função de esta-
belecer relação entre duas passagens do texto, em um plano 
externo (referencial, ideacional), ou interno (interpessoal, tex-
tual). Os elementos conjuntivos tornam-se coesivos na cons-
trução de significado entre frases e parágrafos do texto. 

Ducrot (1977), que estudou conectores de acordo com a 
teoria semântica, em sua Semântica da enunciação, procura 
mostrar que, dentro do que a Gramática Tradicional considera 
como coordenação e subordinação, podemos identificar rela-
ções diferentes quanto à natureza e à organização dos enun-
ciados. Assim, é possível distinguir dois tipos básicos de re-
lação que se estabelecem entre as articulações de orações: as 
lógico-semânticas e as discursivo-argumentativas. 

Beaugrande e Dressler (1981), cujos estudos estão orienta-
dos para a linguística textual, por exemplo, chamam junção os 
vários processos de sequencialização que expressam os dife-
rentes tipos de interdependência semântica das frases. Os au-
tores citam os conectores interfrásticos e as pausas como ele-
mentos linguísticos que exprimem a junção. Eles estabelecem 
quatro grandes classes responsáveis pela junção dentro do tex-
to: a conjunção, a disjunção, a subordinação e a contrajunção. 

As pesquisas de Halliday (1985) propõem dois eixos de aná-
lise: o tático e o lógico-semântico. O primeiro se refere à inter-
dependência dos elementos, dividido em parataxe (relação de 
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elementos de mesmo nível) e hipotaxe (relação entre elemen-
tos de níveis diferentes). O segundo, à expansão (por elabora-
ção, por extensão ou por realce) e à projeção. Tanto nas cons-
truções de parataxe quanto de hipotaxe, aparecem dois tipos 
de orações: as primárias (primeira oração de uma construção 
paratática ou a dominante em uma construção hipotática) e as 
secundárias, (as que aparecem depois das primárias na para-
taxe e as dependentes na hipotaxe). 

Outros autores, como Matthiessen e Thompson (1988), ava-
liam que a combinação de orações reflete a articulação retóri-
ca, ou seja, a interdependência entre as orações não se resolve 
no nível interno da frase, mas diz respeito também a funções 
discursivas. Os pesquisadores propõem os conceitos de lista-
gem (correspondente à relação de parataxe) e de núcleo-satéli-
te (correspondente à relação de hipotaxe). 

Charaudeau (1992), que constrói seus estudos sob o enfo-
que semiolinguístico, assinala que os procedimentos linguísti-
cos de articulação lógica são categorias da língua que refletem 
a organização argumentativa da linguagem, destacando três 
classificações de articulações lógicas: cognitivo, linguístico e 
discursivo. Ao contrário da tradição gramatical, valoriza não 
as estruturas morfossintáticas, mas as proposições lógicas 
e semânticas estabelecidas nos textos, que externam certas 
marcas formais, como palavras gramaticais, palavras do léxico 
e certas construções particulares. 

Hopper e Traugott (1993) estão entre autores que propõem 
um continuum das relações entre as orações, que vai desde 
a subordinação à parataxe, passando pela hipotaxe, em opo-
sição à dicotomia coordenação x subordinação da gramática 
tradicional. Nesta mesma vertente, destaca-se ainda Lehmann 
(1988), que propõe um contínuo que vai de graus de autono-
mia sentencial ao oposto, graus de integração sentencial. O 
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grau máximo de autonomia é a coordenação, e o grau mínimo, 
a nominalização ou dessentencialização. Givón (1990) asseve-
ra que nenhuma oração é totalmente independente de seu con-
texto oracional imediato, sendo possível uma análise do ponto 
de vista semântico e lógico. 

Além dos estudiosos supracitados, uma vertente que conside-
ramos tratar o estudo gramatical em geral e, em especial, a rela-
ção de orações, de modo profícuo, é o funcionalismo linguístico, 
pois, apesar de várias serem as correntes que se identificam como 
funcionalistas, é consenso a ideia de considerar-se o uso das ex-
pressões linguísticas na realização da interação verbal (NEVES, 
2004, p. 16), o que converge com as ideias aqui defendidas. 

Para ilustrar como o posicionamento funcionalista vai ao 
encontro da proposta deste trabalho, destacamos o que Neves 
(2003), apoiada em outros teóricos, identifica como lições bási-
cas de uma gramática de direção funcionalista, ou seja, precei-
tos fundamentais ao se pensar o estudo (e consequentemente 
o ensino) de gramática dentro dessa vertente: 

- A linguagem não é um fenômeno isolado, mas, pelo con-
trário, serve a uma variedade de propósitos (Prideaux, 
1987). 

- A língua (e a gramática) não pode ser descrita nem expli-
citada como sistema autônomo (Givón, 1995). 

- Existe uma relação não-arbitrária entre a instrumenta-
lidade do uso da língua (o funcional) e a sistematicidade 
da estrutura da língua (o gramatical) (Mackenzie, 1992). 

- O objeto da gramática funcional é a competência comu-
nicativa (Martinet, 1994) (NEVES, 2011, p. 16). 

Ao fundamentar nosso trabalho no quadro teórico da Lin-
guística Funcional, acreditamos que o ensino da gramática, 
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de fato, deve ser em prol da comunicação, da tomada de cons-
ciência, tanto do aluno quanto do professor, no fito de mobili-
zarmos os recursos da língua em prol de um projeto de dizer. 
Assim, temos como ponto de partida a concepção da língua 
como um mecanismo de comunicação, diverso e adaptável, 
e não apenas um produto autônomo e estático voltado pura-
mente à análise estrutural. 

Percebemos, então, que os estudos acima apresentados so-
bre o fenômeno da articulação de orações são profícuos. Na 
próxima seção, expomos como essas pesquisas se refletem na 
construção das gramáticas tradicionais, tendo em vista a for-
ma como elas retratam tal fato linguístico. 

O estudo da articulação de orações nas 
gramáticas tradicionais e descritivas 

A maioria das gramáticas tradicionais, como as que aqui 
serão abordadas, sistematizam o tratamento dado à língua, 
do mais simples para o mais complexo: iniciam tratando da fo-
nologia, passam à morfologia para então chegarem à sintaxe, 
parte que interessa ao presente trabalho, uma vez que a rela-
ção entre as orações envolve a sintaxe do período composto.

Rocha Lima (2010) afirma que, de acordo com o modo como 
as orações se relacionam no período, este apresenta duas es-
truturas típicas: coordenação – “comunicação de um pensa-
mento em sua integridade, pela sucessão de orações grama-
ticalmente independentes”1 (ROCHA LIMA, 2010, p. 321) e 
subordinação – em que “há uma oração principal, que traz 
presa a si, como dependente, outras. Dependentes, porque 
cada uma tem seu papel como um dos termos da oração prin-

1 Grifos do autor. 
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cipal”2 (ROCHA LIMA, 2010, p. 323). O autor discrimina ain-
da dois critérios que, conjugados, servem à classificação das 
orações subordinadas: quanto à função que desempenham na 
oração principal (substantivas, adjetivas, adverbiais) e quan-
to à forma e ao modo como se articulam com a oração princi-
pal (desenvolvidas, reduzidas, justapostas). 

Apesar de utilizar critérios meramente gramaticais para 
classificação dos períodos complexos, o autor, ao fim do capí-
tulo, apresenta ainda o conceito de “constelação sintática” em 
que admite a construção nesses períodos de um bloco “sintá-
tico-semântico de tal ordem uno e coeso, que não pode ter se-
paradas as partes que o integram” (ROCHA LIMA, 2010, p. 
357). Ou seja, apesar de considerar a importância das relações 
semânticas para a construção dos enunciados, o autor preo-
cupa-se com segmentações e classificações sintáticas apenas 
para os períodos apresentados como exemplos, construídos 
artificialmente com esse propósito. 

Cunha (1985) define orações coordenadas como autônomas, 
independentes, isto é, cada uma tem sentido próprio e não fun-
ciona como termo de outra oração, nem a eles se refere, poden-
do apenas enriquecer, com seu sentido, a totalidade da outra. 
“As orações sem autonomia gramatical, isto é, as orações que 
funcionam como termos essenciais, integrantes ou acessó-
rios de outra oração chamam-se subordinadas” (CUNHA; CIN-
TRA,1985, p. 579). 

Seguindo os mesmos postulados, Cegalla (1981) apresen-
ta a coordenação e a subordinação como processos sintáti-
cos que podem ser utilizados para a formação do período 
composto. No caso da coordenação, as orações se sucedem 
igualitariamente, sem que umas dependam sintaticamente 

2 Grifos do autor. 



 277

das outras, e na subordinação, ao contrário, há orações que 
dependem sintaticamente de outras, ou seja, que são ter-
mos (sujeito, objeto, complemento...) de outras. 

Para Bechara (2009), complexa é a oração que, “indepen-
dente do ponto de vista sintático, sozinha, considerada como 
unidade material, constitui um texto, se este nela se resumir”. 
O autor explica a relação entre orações pelo fenômeno de estru-
turação das camadas gramaticais, um grupo de enunciados de 
mesma camada gramatical representa uma das propriedades 
de estruturação das camadas gramaticais conhecida por para-
taxe ou coordenação. A organização em camadas gramaticais, 
conhecida por hipotaxe ou subordinação, verifica-se quando o 
complexo unitário corresponde a uma função sintática exerci-
da por substantivo, adjetivo ou advérbio dentro de outra ora-
ção, justificando sua classificação. 

De cunho descritivista, Perini (1999) define oração com-
plexa como aquela que contém, dentro de seus limites, pelo 
menos uma outra oração, ou seja, quando um ou mais de 
seus termos têm a estrutura interna típica de uma oração. O 
estudioso atribui esse fenômeno a um traço próprio de todas 
as línguas: a recursividade, propriedade que permite que os 
falantes produzam um número potencialmente ilimitado de 
sentenças, ao encaixar estruturas dentro de estruturas. 

Para Perini (1999), não existe coordenação sem subordina-
ção, pois, segundo sugestão de Huddleston (1984), aceita pelo 
primeiro, uma função especial é adotada para exprimir a rela-
ção entre elementos coordenados (sejam ou não orações) e o 
termo que os engloba, chamado de membro de coordenação. 
Assim, cada uma das orações, mesmo que coordenadas, são 
subordinadas a uma terceira oração (igual à soma das duas 
outras e, em geral, uma conjunção), a qual exerce a função de 
membro de coordenação de suas orações constituintes. 
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Para além das gramáticas descritivas e tradicionais, a orga-
nização de orações em períodos complexos também é trabalha-
da nos livros didáticos, uma vez que tal recurso é próprio da 
construção de produções textuais, escritas e orais. Nesse sen-
tido, a próxima seção exibe a análise de dois livros didáticos, 
nos quais observamos como a apresentação desse fenômeno foi 
transposta para o aluno. 

A articulação de orações nos livros didáticos 

O trabalho sobre a articulação de orações, nos livros didáti-
cos, é apresentado tanto no segmento da morfologia (quando 
o aluno é apresentado aos pronomes relativos e às conjunções, 
por exemplo), quanto no segmento da sintaxe (quando o aluno 
percebe que os conectivos servem também para ligar orações, 
dentro de um período composto). 

Por uma questão pedagógica, escolhemos dois livros didá-
ticos para que possamos refletir como a junção é estudada em 
sala de aula. O primeiro deles é o Vontade de Saber Português, 
de Rosemeire Aparecida Alves Tavares e Tatiane Brugnerotto 
Conselvan, FTD, 2012. Ele é importante para este estudo, vis-
to que o presente trabalho foi realizado por professoras cujas 
escolas adotavam essa obra. O outro livro a ser observado é o 
Português Linguagens, de William Roberto Cereja e Thereza 
Cochar Magalhães, Saraiva, 2014. A escolha desse último deu-
-se pelo fato de ser um dos títulos mais adotados nas escolas 
públicas de Fortaleza. 

Ambas as obras atingem o público do 9o ano do Ensino Fun-
damental, portanto parte-se do pressuposto de que os estu-
dantes já tiveram acesso ao conteúdo básico, como reconhecer 
certos conectores e a função básica de ligação e, nessa série, 
aprofundam o conteúdo, retomando o que já foi visto (de for-
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ma rápida) e conhecendo especificamente quais funções sintá-
ticas (e semânticas) essas palavras exercem. 

Tomando como ponto de partida o livro Vontade de Saber 
Português, percebe-se, em uma breve olhada no sumário, que 
o aluno estuda o fenômeno da junção em um momento final do 
capítulo, numa seção chamada de “A língua em estudo”. Antes 
disso, ele é conduzido para a leitura de dois textos (Leitura 
1 e Leitura 2); em uma nova seção chamada de “Ampliando a 
leitura”, ele faz atividades para retomar algum conteúdo já vis-
to (seja ele de cunho gramatical ou textual – como o gênero 
em foco, e, em duas outras, o estudante é levado a desenvolver 
sua produção escrita e oral. Vale ressaltar que algumas partes 
(como “Ampliando a linguagem”) não aparecem obrigatoria-
mente em todos os capítulos do livro. 

Figura 1 – Capítulo 2 do Sumário do livro 
Vontade de Saber Português

Fonte: Tavares e Conselvan (2012).
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O livro traz, como início de conteúdo gramatical, no que se 
refere ao fenômeno estudado, o estudo das orações coordena-
das (período composto por coordenação). Em seguida, o perí-
odo composto por subordinação, iniciando pelas substantivas, 
depois as adjetivas e, por fim, as adverbiais. 

Para exemplificar a forma como o livro manipula as orações, 
observaram-se as páginas 47 a 49. Nelas, o autor pretende in-
troduzir o estudo das orações subordinadas. Para tanto, ele 
inicia com a interpretação de poema que trata sobre o circo.3

A primeira questão é essencialmente voltada ao texto, sem 
ligação com o restante das outras, que se voltam para o conte-
údo gramatical. Na segunda, o aluno deve fazer um trabalho 
de identificação e classificação de orações e períodos. Por fim, 
o aluno é apresentado a uma subordinada substantiva e é inda-
gado se uma parte da oração complementa sintática e seman-
ticamente a outra. Logo abaixo da questão, o mesmo período 
é analisado detalhadamente (com a utilização de termos técni-
cos), a fim de que o aluno visualize a classificação das orações. 

3 Há, no livro, apenas fragmentos do poema, sem título. As referências aos 
autores encontram-se explícitas no fim do texto, no próprio livro didáti-
co, a saber: poema Circo Universal, de Raimundo Carvalho e Ivan Luís B. 
Mota. 
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Figura 2 – Questão introdutória e análise de 
orações (Vontade de Saber Português)

Fonte: Tavares e Conselvan (2012).

Esse tipo de abordagem, descritiva e prescritiva, é interes-
sante, porém deixa algumas lacunas: pressupõe-se que o aluno 
já domina todas as classificações utilizadas na análise do perí-
odo (o que normalmente não acontece); focaliza-se a identifica-
ção de termos em detrimento da manipulação deles; há algumas 
questões que são soltas e não se ligam ao estudo da gramática 
no texto, nem introduzem ou complementam outras questões. 
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Somente depois dessa atividade introdutória, há a possibili-
dade de o aluno manipular os termos (com atividades de subs-
tituição e expansão), além da reflexão sobre o uso de conecto-
res e o valor semântico deles. Ainda assim mantiveram-se os 
exercícios de classificação dos termos (sem necessidade apa-
rente do uso dessas classificações, como criações de regras, a 
partir das atividades desenvolvidas, por exemplo). 

Figura 3 – Questões pós-apresentação do 
conteúdo (Vontade de Saber Português)

Fonte: Tavares e Conselvan (2012).
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Nas páginas subsequentes, encontramos as atividades re-
ferentes ao conteúdo de orações subordinadas substantivas, 
adjetivas e adverbiais (nessa ordem, mas intercaladas pelas 
seções de leitura, produção e ampliação de linguagem de 
cada capítulo). 

A estrutura de apresentação se repete. Uma pequena ativi-
dade de introdução, o conteúdo propriamente dito (com aná-
lise de frases e suas respectivas classificações) e, posterior-
mente, as atividades de fixação (numa subseção chamada de 
“Praticando”). Na introdução, uma pequena atividade (sempre 
vinculada a um gênero textual), com perguntas especificamen-
te interpretativas e, só depois, volta-se ao assunto central. Na 
apresentação do conteúdo, apresentam-se várias frases que, 
embora soltas, normalmente possuem relação temática com 
os textos vistos pelos alunos nas seções anteriores voltadas à 
leitura. Os períodos são analisados sintaticamente, e os alunos 
visualizam a classificação de cada termo da oração (sujeito, 
oração principal, oração subordinada, predicativo, objetos…). 
Por fim, na atividade de fixação, questões que envolvem várias 
abordagens (mas, em sua maioria, exigem identificação de ter-
mos e classificação de orações). 

É preciso aqui fazer um parêntese para o que acontece 
no capítulo direcionado ao estudo das orações subordina-
das adjetivas. Ele é o único em que, antes de iniciar o con-
teúdo, aparece uma subseção para que o aluno relembre os 
pronomes relativos, os quais vão ser usados no conteúdo 
posterior. Embora siga a mesma estratégia de apresentação 
dos conteúdos, é interessante que o aluno possa relembrar 
as funções do pronome. É nesse momento, por exemplo, 
que o livro explora a diferença entre o QUE conjunção inte-
grante e pronome relativo. 
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Após essas breves reflexões sobre a primeira obra didá-
tica, segue-se a análise do livro Português Linguagens. No 
sumário, também se percebe que há uma seção voltada para 
o estudo da língua, em termos gramaticais, denominada 
“A língua em foco”. Antes dela, tem-se “Estudo de texto”, e 
“Produção de texto” e, numa seção final, há o que eles deno-
minaram “De olho na escrita”. 

De forma muito semelhante ao livro anterior, as atividades 
começam com questões interpretativas, não necessariamente 
voltadas ao conteúdo gramatical ou introdutórias de outras 
questões. Após esses itens, temos também questões que en-
volvem identificação e classificação, mas, diferentemente da 
primeira obra, ainda nessa atividade (antes da conceituação), 
os alunos já começam a manipular as orações (mesmo que ti-
midamente e de forma vinculada à classificação dos termos). 

Na conceituação, ocorre a mesma estratégia de apresen-
tação do conteúdo: classificação dos termos e análise sintá-
tica. Nos exercícios finais, os alunos são convidados a ma-
nusear mais vezes as orações e, assim, têm a possibilidade 
de refletir sobre os conceitos abordados. 
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Figura 4 – Questões do livro Português Linguagens

Fonte: Cereja e Magalhães (2015, p. 22).

Está claro que as duas obras didáticas se utilizam tanto da 
abordagem descritiva quanto da produtiva para o estudo do fe-
nômeno de relação de orações na construção de períodos com-
plexos, abordado neste trabalho. Há, mais enfaticamente, uma 
reflexão sobre o uso epilinguístico da língua, com as catego-
rizações, as regras, a metalinguagem. No caso da abordagem 
produtiva, há, embora em menor quantidade, a manipulação 
de estruturas linguísticas. 

É possível, entretanto, verificar, nas duas obras, resquícios 
do tratamento tradicional das orações, principalmente no que 
tange à dicotomia coordenação e subordinação, na ênfase à 
classificação das orações (ou, como já citado, à metalingua-
gem), e às orações descontextualizadas (como é o caso das sub-
seções em que os autores conceituam e analisam sintaticamen-
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te as frases). Salientamos também que, embora as obras sejam 
de 2012 e 2015, respectivamente, os recentes livros didáticos 
não trouxeram grandes mudanças. 

Um exemplo claro dessa estagnação no ensino de gramáti-
ca é abordado na pesquisa de Xavier (2018). A autora retoma 
pesquisas que foram desenvolvidas há mais de uma década, 
realizadas por Neves (1999) e Tardelli (2002), reiterando o que 
já expomos neste artigo, e analisa brevemente dois livros didá-
ticos com os quais trabalhou nas escolas em que estava lota-
da como professora regente de Língua Portuguesa (um deles, 
inclusive, dos mesmos autores ora apresentados por nós). O 
resultado de sua investigação confirma o que expomos aqui:

O ensino de língua materna, hoje, conta com a tentativa de 
diversos autores em elaborar material didático que encami-
nhe o professor para um trabalho dialógico com a lingua-
gem, como pudemos observar com os exemplos citados, 
mas ainda há certa soberania do ensino descritivo de gra-
mática sobre o trabalho com o texto (XAVIER, 2018, p. 36).

Nesse sentido, as atividades propostas mais à frente neste 
trabalho sugerem, predominantemente, uma abordagem mais 
produtiva do conteúdo, na qual o aluno tem a oportunidade de 
manusear as estruturas linguísticas, observando a mudança 
ou não de sentido, refletindo sobre as adequações ou não dos 
termos, e sobre os contextos de uso em que são utilizados ao 
construir períodos e textos. 

A ausência dessa abordagem proposta é sentida fortemente 
pelos estudantes, principalmente em suas produções textuais. 
Percebe-se que os discentes não conseguem articular os ter-
mos oracionais e utilizam os conectores de forma inadequada, 
mudando o sentido das frases ou tornando os períodos incoe-
rentes. É o que destacamos na próxima seção. 
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Identificação de problemas relacionados à 
articulação de orações em produções textuais

Os fragmentos abaixo foram encontrados em algumas reda-
ções4 de alunos do 9o ano do Ensino Fundamental. Embora haja 
exposto somente um pequeno trecho,5 já é possível perceber que 
os estudantes não dominam, de modo aprofundado, o uso dos 
conectores, portanto cometem inadequações as mais variadas 
possíveis em relação à organização de orações na elaboração de 
orações complexas. 

Observemos os seguintes trechos6 destacados:

RED. 1 – Ao alge da minha carreira sendo reconhecido 

por onde passava com tantos prêmios pelo reconhecimen-

to do meu trabalho, para mim ainda faltava algo para rea-

lizar meu grande sonho. 

RED. 2 – tive um sonho que meu pai dizia que o que falta-

va era uma lembrança para que eu realizasse meu sonho. 

RED. 3 – Botei a chave, ela ligou. me senti realizado que 

tinha acabado meu projeto. 

4 Escolhemos seis redações, as quais apresentavam recorrência de proble-
mática na produção de orações complexas. Usamos o termo “redação” para 
designar as produções textuais já finalizadas, dos estudantes em foco. 
Mantiveram-se, nos exemplos, os desvios ortográficos, bem como erros de 
pontuação, tais como foram encontrados nos textos. 

5 Apresentamos, no artigo, somente um trecho, por uma questão didática. 
Entretanto, os textos dos alunos foram analisados de forma completa, le-
vando em conta também o contexto de produção. 

6 Como organização metodológica, utilizamos códigos para cada trecho de 
redação analisada, a saber: RED. 1, para excerto de texto do aluno 1 (iden-
tificado aleatoriamente de forma numérica), RED. 2, para excerto de texto 
do aluno 2, e assim sucessivamente. 
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RED. 4 – … temos o dia 20 de novembro “Dia da conciên-

cia negra” onde se comemoram grandes conquistas. 

RED. 5 – A história da África, sua cultura, teve uma im-

portancia relevante na construção da identidade brasi-

leira. tanto na culinaria, religiões, músicas, intrumentos 

musicais, entre outros exemplos. 

RED. 6 – Acredito que devemos desde criança ter esse co-

nhecimento, das lutas que eles tiveram, dos obstáculos e 

das conquistas que deixou marcado na origem brasileira 

e que é seguida até hoje. A capoeira, a tapioca, a feijoada 

são alguns dos exemplos dessas cultura que permanece 

nos nossos dias atuais. 

No trecho RED. 1, a ideia de concessão não foi marcada pelo 
aluno,7 por conjunção ou outro marcador; em RED. 2, o aluno 
não combinou o que com a preposição em, construindo a ex-
pressão em que; em RED. 3, o aluno utilizou o que em lugar 
de porque; no excerto RED. 4, o vocábulo onde foi utilizado 
sem valor locativo; em RED. 5, o uso do vocábulo tanto não foi 
acrescido de complemento, a exemplo de tanto… quanto…; por 
fim, no trecho RED. 6, o uso demasiado do que, como conjun-
ção e como pronome, por desconhecimento de outras palavras 
correlatas, aponta para uma problemática na articulação de 
orações complexas. 

Os exemplos acima comprovam que os alunos devem ser sub-
metidos a uma abordagem mais produtiva em relação ao ensino 
de gramática, mais especificamente de sintaxe do período com-
posto. Vale ressaltar que o trabalho metalinguístico (ou seja, um 
enfoque mais descritivo) não deve ser de todo abandonado, pois 

7 Embora tenhamos utilizado o vocábulo aluno no gênero masculino, as re-
dações são de estudantes diversos(as). 
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ele é importante para que o aluno trabalhe com a própria língua 
e conheça suas regras. Entretanto, é preciso, prioritariamente, 
saber manusear os termos, utilizar adequadamente os conecto-
res, em virtude do texto que se pretende produzir.

Com o fito de contribuir com o desenvolvimento dessa habi-
lidade, propomos, na etapa seguinte, uma atividade em que os 
estudantes, por meio de questionamentos, possam visualizar 
possibilidades de articulação entre as orações, identificá-las, 
compreendê-las e mobilizá-las de forma produtiva e consciente. 

Proposta de atividade para trabalho 
didático acerca da articulação de orações 

A atividade que segue foi proposta a partir de uma aborda-
gem com foco predominantemente produtivo, dentro do eixo 
de Gramática e reflexão. Parte-se do pressuposto de que alu-
nos que estão no 9o ano do Ensino Fundamental, mesmo que já 
tenham estudado alguns conteúdos, necessitam de aulas que 
retomem o nível mais básico e, a partir daí, seguem uma or-
dem crescente de complexidade. 

A atividade foi pensada para ser desenvolvida em sala de aula, 
mediada pelo professor, com uma carga horária de 50 minutos. 
Para alguns itens, acrescentamos duas seções: a expectativa de 
resposta e as orientações para os docentes. 

Atividade

Questão 1
a. Observe a tirinha abaixo, que está desordenada. De acor-

do com a sequência em que provavelmente ocorreram as ações, 
numere-as. 
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Figura 5 – Dia Mundial da Conservação da Natureza

Fonte: https://www.facebook.com/tirasarmandinho/photos/np.14381
29695998976.100005065987619/1017594424952530/ Acesso em: 16 
jul. 2020.

Expectativa de Resposta: 4 – 3 – 1 – 2. 
Orientações ao professor e à professora:
Inicialmente pergunte se os alunos estão familiarizados 
com os personagens. 
No decorrer da atividade, questione quais pistas os alunos 
podem apontar como identificadores da sequência temporal. 
Levante hipóteses, confirme ou refute a organização cro-
nológica, a fim de fazê-los construir a história de maneira 
consciente e lógica. 
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b. Agora, para cada quadrinho, escreva uma oração que des-
creva o que ocorre em cada cena. 

Expectativa de resposta:
I – Armandinho encontra uma linda flor. 
II – Armandinho pensa em arrancar a flor do galho e dar a 
uma mulher (sua mãe, talvez). 
III – O sapo, amigo de Armandinho, imagina sua vida sem a 
flor, e fica triste. 
IV – Armandinho desiste de arrancar a flor e leva sua mãe 
para conhecê-la. 

c. Imagine que você foi convidado pelo próprio autor da tiri-
nha para adaptar a história contada por ele, mas apenas utili-
zando texto verbal, ou seja, utilizando as frases que você criou 
na questão anterior, fazendo as alterações necessárias. Redija, 
em seu caderno, essa história. 

Resposta pessoal. 
Orientações ao professor e à professora: ao final da ativida-
de, solicitar que alguns alunos leiam seus textos e compa-
rem-nos oralmente. 

 

d. Observe as diferenças entre as respostas dos itens b e c. 
Quais alterações foram necessárias para realizar sua história 
(item c)?

Expectativa de resposta: espera-se que o aluno perceba que 
as palavras acrescentadas foram, em sua maioria, conjun-
ções e que elas são responsáveis pela organização textual e 
pelo encadeamento de ideias no texto. 
Orientações ao professor e à professora: evidenciar oral-
mente as expressões usadas. 
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e. Por que essas alterações foram necessárias?
Expectativa de resposta: espera-se que os alunos observem 
que as frases isoladas não formam um texto coeso, portanto 
as alterações possibilitam relacionar as ideias de forma a 
construir a progressão textual e evidenciar as relações se-
mânticas pretendidas. 

Conclusão

Como foi visto na sequência de atividade do bloco anterior, 
embora seja uma atividade para o 9o ano do Ensino Fundamen-
tal, decidimos iniciar com atividades básicas, mesmo pressu-
pondo que os alunos já conheciam o conteúdo. Tal decisão 
pode permitir ao professor confirmar ou refutar essa hipótese 
e elaborar atividades subsequentes, tomando como ponto de 
partida o diagnóstico dessa atividade. 

Ademais, é preciso perceber que, mesmo em um nível su-
perficial, os questionamentos levam o aluno a identificar uma 
sequência de ações, a transformar um texto misto em um texto 
verbal e, principalmente, a decidir quais palavras usar para 
criar um texto coeso e coerente. Nesse momento, acreditamos 
que o fenômeno é trabalhado de forma produtiva. 

Os estudantes são incitados a decidir os termos que “uni-
rão” as frases e precisam articular as orações, ou seja, fazer as 
junções, de forma consciente, uma vez que a indagação poste-
rior é de reconhecimento das alterações necessárias. A última 
pergunta objetiva promove a reflexão sobre a importância des-
sas transformações e acréscimos de termos. Outra observação 
importante é a de que, em nenhum momento da atividade, há a 
exploração de classificação das orações. 
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Entendemos que identificar e classificar são aspectos neces-
sários, porém defendemos que, neste momento, os estudantes 
precisam aprender a reconhecer e a mobilizar tais recursos. 
Nomeá-los é importante, mas não deve ser o foco das ativida-
des propostas. Assim, como continuação dessa atividade, su-
gerimos que as outras podem (e devem) apresentar graus de 
complexidade maiores. 

Partindo dessas análises, percebemos também o quanto é ne-
cessário investir na pesquisa de cunho profissional, no que se 
refere ao desenvolvimento de atividades em sala de aula, por 
meio do professor-pesquisador, revelando outros obstáculos e, 
principalmente, outras possibilidades metodológicas. Nesse sen-
tido, salientamos dois estudos recentes, realizados no âmbito do 
Mestrado Profissional em Letras (Profletras), que trazem à tona, 
de forma profunda e sistematizada, dois eixos norteadores para 
pesquisas futuras: a gramática e o ensino de língua materna. 

O primeiro deles é a dissertação de Furtado (2018), a qual 
trata justamente das articulações das orações, por meio de in-
vestigação de produções escritas de alunos e alunas do 9o ano 
do Ensino Fundamental. Segundo a autora, o trabalho com es-
ses fenômenos linguísticos, notadamente a junção, auxiliou, de 
forma produtiva, a diversificação do emprego de articuladores 
textuais, ampliando as habilidades de escrita dos adolescentes. 

O segundo estudo é o de Amorim (2018) que, embora trate 
da mobilização de mecanismos enunciativos no trabalho com 
leitura de textos literários, traz à tona a figura do professor 
como agente consciente de suas ações, mediador crítico e re-
flexivo do processo de ensino e de aprendizagem. A autora pro-
põe, então, o uso do dispositivo da sequência didática, como 
metodologia para o ensino de leitura. 

As duas investigações fazem parte de um arcabouço de prá-
ticas pedagógicas, as quais podem – e devem – ser desenvolvi-
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das por docentes pertencentes a um amplo programa de mes-
trado, objetivando o fomento da pesquisa científica brasileira, 
a divulgação das ações didáticas e seus consequentes resulta-
dos, além da melhoria do ensino de língua materna no país. 
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Introdução

A linguagem oral está sempre presente no cotidiano das pes-
soas, embora as escolas, de um modo geral, não privilegiem o 
trabalho com essa modalidade da língua em suas atividades pe-
dagógicas. Segundo Marcuschi (2001), a fala seria uma forma de 
produção textual-discursiva que não exige uma tecnologia além 
do que o próprio ser humano já disponibiliza, por isso não será 
substituída por nenhuma outra tecnologia. Acreditamos que a 
resistência em incentivar o desenvolvimento da oralidade nas 
instituições de ensino deve-se à falsa crença de que, ao chegar 
à escola, a criança já dominaria as habilidades sobre a língua 
falada e, dessa forma, não haveria a necessidade de sua inserção 
como objeto de estudo. Portanto, há a visão de que não é preciso 
ensinar o aluno a falar, no entanto se desconhece, por exemplo, 
a necessidade da modalização e da adequação do discurso oral 
nos diversos contextos linguísticos; em outras palavras, usar 
a oralidade como objeto de estudo e não a fala especificamen-
te. Nesse contexto, há uma desvalorização do caráter socioin-
terativo da fala no processo de aprendizagem, e a oralidade dos 
alunos é pouco explorada nas atividades pedagógicas escolares. 

A pesquisa que ora relatamos tem como principal objetivo 
desenvolver a competência comunicativa oral dos interlocuto-
res de modo que não se pretende ensinar, especificamente, o 
aluno a falar, mas sim, a desenvolver suas habilidades linguís-
ticas orais em práticas sociodiscursivas. Com esse intuito, na 
primeira seção, buscamos lançar luz sobre a complexa concei-
tuação de competência, habilidade e uso, bem como apontar 
qual perspectiva de competência comunicativa utilizamos para 
o direcionamento das nossas práticas de ensino que enfatizam 
a modalidade oral. Abordamos, ainda, a perspectiva da Apren-
dizagem Cooperativa como recurso metodológico aplicado nas 
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aulas de Língua Portuguesa e as teorias de Vygotsky ([1978] 
2010) e de Bakhtin (1986) como norteadoras das nossas práti-
cas de ensino, além de discutirmos o conceito de discurso oral 
culto definido por Preti (1999). Na segunda seção, abordamos 
as atividades de automonitoramento linguístico realizadas pe-
los alunos e os parâmetros de análise do seu desempenho lin-
guístico, partindo dos usos em circunstâncias de interações 
reais vivenciadas em sala de aula. Por fim, apresentamos nos-
sas conclusões sobre o alcance da ampliação da competência 
discursiva oral dos alunos em sala de aula. 

A competência comunicativa e as 
práticas na modalidade oral

A palavra competência, desde sua origem no latim (compe-
tentia), vem sendo ressignificada e, em cada vertente ou área de 
inserção, essa palavra assume diversos sentidos, como habilida-
de e capacidade. Segundo Alessandrini (2002), a competência 
engloba um processo de diálogo e equilíbrio entre habilidades 
e aptidões de um determinado sujeito, portanto a competência 
relaciona-se ao “saber fazer algo que, por sua vez, envolve uma 
série de habilidades”. Dentro dos estudos linguísticos, surge 
com Chomsky (1965) a noção de competência (conhecimento 
da estrutura da língua) e desempenho (uso real da língua per-
tinente ao processo psicológico de decodificação). No entanto, 
Chomsky (1965) abstraiu de sua teoria os aspectos sociocultu-
rais, hoje considerados condicionantes fundamentais na cons-
tituição da linguagem, e assim deixou de considerar a função 
social da língua. 

Teóricos como Hymes (1972), Canale e Swain (1980), Ba-
chman (1990), Almeida Filho (2005) e Widdowson ([1991] 
2005), entre outros, ampliaram o conceito de competência 

https://conceito.de/palavra
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para uma vertente mais voltada ao processo de ensino e apren-
dizagem da língua. Hymes (1972) instituiu o termo “comuni-
cativo”, atribuindo o aspecto social ao conceito de competên-
cia. Assim o autor define a competência comunicativa:

É a capacidade do sujeito circular na língua-alvo apropria-
damente em diversos contextos sociais de comunicação 
humana. As capacidades de uma pessoa que dependem 
tanto do conhecimento [tácito] – ‘usage’ – (conhecimento 
gramatical) quanto de uso [habilidade para] – ‘use’ – (co-
nhecimento do contexto) (HYMES, 1972, p. 282).

Canale e Swain (1980) tentaram reformular o conceito de 
competência comunicativa de Hymes (1972) e subdividiram-no 
em quatro competências: i) competência gramatical (domínio 
de regras gramaticais para estruturação de frases); ii) compe-
tência sociolinguística (domínio de regras sociais relaciona-
das ao contexto de uso real da língua; iii) competência discur-
siva (domínio de coerência e coesão para atribuir diferentes 
significados às construções linguísticas); iv) competência es-
tratégica (domínio no uso de estratégias mediante limitações 
como falta de vocabulário ou de estrutura gramatical). 

Bachman (1990) amplia mais ainda a definição de compe-
tência comunicativa, em três subcompetências: competência 
linguística (subdividida em organizacional “competência gra-
matical e textual” e pragmática “competência ilocucionária e 
sociolinguística”), competência estratégica (“competência no 
planejamento e na execução dos meios para atingir um pro-
pósito comunicativo”) e mecanismos psicofisiológicos (“condi-
ção favorável de mecanismos neurológicos envolvidos no canal 
(auditivo e visual) e no modo (receptivo e produtivo”). 

Widdowson (2005) apresentou, como componentes da 
competência comunicativa, a forma (conhecimento de regras 
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gramaticais abstratas) e o uso (desempenho comunicativo). 
Segundo Widdowson (2005, p. 17), “o uso é outro aspecto do 
desempenho: aquele que torna evidente até que ponto o usuá-
rio demonstra capacidade de uso do seu conhecimento de re-
gras linguísticas para a comunicação eficaz”. 

Já Almeida Filho (2005) inseriu uma noção não considera-
da pelos teóricos citados; o autor inclui mais três componentes 
à competência comunicativa: a noção de variedade sociocultu-
ral, as funções da linguagem e os aspectos não cognitivos (mo-
tivação e atitude). 

As definições anteriormente citadas revelam que a conceitu-
ação de competência comunicativa é vasta e complexa, no en-
tanto os pontos de convergência entre os teóricos nos levam a 
crer que ela possui dois elementos básicos: o primeiro consiste 
no domínio da forma, ou seja, da estrutura da língua em nível 
gramatical, e o outro consiste no domínio do uso. Compreen-
demos que a competência quanto ao uso é de uma amplitude 
imensurável e pode ser inicialmente analisada de acordo com 
as noções utilizadas por Almeida Filho (2005), pois capacitar o 
aluno para o uso consiste em trabalhar suas habilidades quan-
to ao uso da adequação linguística de acordo com as varian-
tes socioculturais, quanto ao uso das funções da linguagem no 
exercício de seu papel social em meio a instâncias públicas e 
quanto à motivação e ao encorajamento do uso da fala como ati-
tude discursiva que contribua para o fazer-se compreender pe-
los outros. Acreditamos que essas habilidades correspondem 
às noções citadas por Almeida Filho (2005) e apontam para 
uma possível competência pragmática, assim denominada nes-
ta pesquisa, ancorada em Bachman (1990), e denominada de 
competência sociolinguística por Canale e Swain (1980). 

A pesquisa comprovou que a interação discursiva oral em 
sala de aula é terreno fértil para se trabalhar a competência 
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do uso, ou seja, a arte do planejamento on-line. Para o aluno, a 
competência do uso é considerada complexa devido ao fato de 
o discurso ser coconstruído entre os interactantes. Por esse 
motivo, para se trabalhar as habilidades para a competência do 
uso e, assim, se alcançar a ampliação da competência comuni-
cativa do aluno, a modalidade oral deve ser objeto de aprendi-
zagem nas aulas de Língua Portuguesa. 

Para Brait (1999), a interação é um componente do proces-
so de comunicação, de significação, de construção de sentido 
e que faz parte de todo ato de linguagem. É um fenômeno so-
ciocultural, com características linguísticas e discursivas pas-
síveis de serem observadas, analisadas e interpretadas. Em 
concordância com a autora, verificamos que a valorização das 
vivências e dos falares cotidianos dos alunos é condição ne-
cessária para se ampliar a competência comunicativa deles em 
discursos orais. Kerbrat-Orecchioni (1990, p. 31) afirma que 
“a competência aparece como um dispositivo complexo de apti-
dões, onde os saberes linguísticos e os saberes socioculturais 
estão intrinsicamente combinados”. Portanto, se os falantes 
combinam diferentes competências, isso possibilita a multipli-
cidade de formas linguísticas a serem construídas a partir da 
diversidade de contextos, intenções e estruturas. 

Sendo assim, a modalidade oral é tratada neste artigo como 
um organismo vivo que precisa ser estudado pelos interlocutores 
a fim de desenvolverem suas habilidades e assim promoverem sa-
tisfatoriamente as competências da forma (domínio da estrutura 
da língua), do uso (domínio do planejamento on-line) e da prag-
mática (domínio da adequação discursiva em diversos contextos). 

Concordamos com Preti (1999) quando diz que o falante cul-
to é aquele que sabe escolher a variante adequada, de acordo 
com os contextos enunciativos e isso não implica ter exímio co-
nhecimento das regras da gramática tradicional (conhecimen-
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to que utiliza mais na modalidade escrita), mas, sim, maior 
possibilidade de variações de registros (formais e informais). 

Para tratarmos de registros formais entre os alunos, bus-
camos, nos estudos de Barros (1999), as definições de falante 
culto e língua culta e, então, constatamos que não há para a 
fala um aparato institucionalizado de referência do que é culto 
como há para a escrita em dicionários, gramáticas, academias. 
Segundo Bagno (2009), até as variações linguísticas seguem 
uma ordenação limitada pelo senso da compreensibilidade lin-
guística; já Preti (1999) afirma que o modelo de língua culta 
a ser ensinado e reforçado na fala dos alunos não deve ser o 
modelo linguístico literário, mas o culto urbano. 

Os estudos de Preti (1999) forneceram parâmetros de carac-
terização do discurso oral culto, os quais nortearam diversos 
estudos que analisaram as práticas de adequação do discurso 
oral em diversos contextos linguísticos. Preti (1999), ao inves-
tigar a língua, sobretudo no campo da Análise da Conversação 
e da Sociolinguística no Brasil, colaborou significantemente 
com os estudos sobre a língua falada. Assim como Preti (1999), 
evidenciamos que é nessa modalidade, especialmente, que po-
demos encontrar as mais diferentes formulações textuais da 
língua. O público-alvo (alunos do 9o ano do nível Fundamen-
tal) de nossa pesquisa exigiu que inicialmente, por uma ques-
tão didática (menção das referências terminológicas junto aos 
alunos), trouxéssemos esclarecimentos sobre nomenclaturas 
linguísticas como: língua culta, norma padrão, língua formal, 
variedades linguísticas e norma gramatical. Atualmente entre 
professores, alunos, pesquisadores e autores de livros didáti-
cos ocorrem contradições quanto ao uso dessas terminologias. 

Bagno (2009) sugere uma avaliação para a confusão das 
nomenclaturas e propõe o termo norma-padrão (em vez de lín-
gua-padrão, dialeto-padrão, variedade padrão) ao modelo “arbi-
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trário” da gramática, pois esse não refletiria as manifestações 
linguísticas regulares e frequentes. O autor também sugere a 
redefinição de norma culta, pois o termo “culto” alude às pes-
soas detentoras de alguma cultura e todos os indivíduos estão 
envolvidos culturalmente. Então para designar as variedades 
linguísticas faladas pelos cidadãos com alta escolarização e 
vivência urbana, Bagno (2009) propõe o termo variedades de 
prestígio. E para os outros falares de grupos sociais diversos, 
teríamos as variedades estigmatizadas. 

Esta pesquisa mostrou para os alunos que o estigma e o 
prestígio são juízos de valor atribuídos às formas linguísticas 
não pelas características inerentes a elas, mas pela avaliação 
social lançada sobre os seres humanos; as atividades de ade-
quação linguística praticadas permitiram ao aluno fazer uso 
das variações linguísticas, para que ele alcançasse uma avalia-
ção positiva por parte do grupo social no qual estava inserido. 

Segundo a concepção interacionista da linguagem de Volo-
chinov ([1930] 2013, p. 162-163), “toda comunicação verbal, 
toda interação verbal, desenrola-se sob a forma de um inter-
câmbio, isto é, sob a forma de um diálogo”. Sob a perspectiva de 
trabalhar a modalidade oral de maneira planejada e didatizada, 
utilizando como corpus o discurso oral dos próprios alunos em 
sala de aula, encontramos apoio na aplicação dos recursos me-
todológicos adotados pela Aprendizagem Cooperativa de John-
son e Johnson (1975), sobre a qual passamos a falar. 

A produção do discurso oral na perspectiva 
da Aprendizagem Cooperativa

Para que as elocuções orais em sala de aula fluíssem se-
guindo as diretrizes dos planos de aulas preestabelecidos, fe-
z-se necessário promover mudanças no comportamento e na 
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compreensão dos alunos sobre os modelos conversacionais 
tradicionais e as novas práticas propostas, a fim de se alcançar 
uma conversação eficaz, comunicativamente produtiva. Para 
isso, buscou-se amparo nos pressupostos dos pesquisadores 
Johnson e Johnson (1975), Slavin (1994) e Kagan (1994), inti-
tulados de Aprendizagem Cooperativa (AC). 

 A AC é a forma de organizar o ensino em pequenos grupos 
de tal maneira que os alunos trabalhem juntos para maximi-
zar a aprendizagem de todos, inclusive a própria. Muitos alu-
nos consideram a escola como um lugar de competição, pois 
eles se esforçam para serem melhores do que outros alunos ou 
se desmotivam por duvidarem de suas chances de competir. 
Quando se solicita a oralização de uma resposta, tem-se uma 
prática individualizada, em que o aluno produz resposta pró-
pria, enquanto os outros são ignorados. O foco desse modelo 
tradicional de oralização é o sucesso pessoal, de modo que os 
outros alunos se sentem inferiores, incapazes, e se recusam 
a oralizar suas respostas e até suas dúvidas. Por meio da AC, 
trabalha-se a organização dos alunos em grupos sob a orienta-
ção de procedimentos específicos, direcionados a incentivar e 
a favorecer a interação dos alunos entre si como sujeitos que 
estão partilhando e ajudando, portanto ensinando ao mesmo 
tempo em que estão sendo ensinados. Concomitantemente, 
são sujeitos que ensinam e sujeitos que aprendem. É neces-
sário destacar que os alunos não necessitam aprender apenas 
a ser cooperativos e tampouco devem trabalhar todo o tempo 
juntos. Os objetivos a serem alcançados determinam as formas 
com as quais os estudantes irão interagir com os outros cole-
gas e com o professor durante o processo de aprendizagem. 
Dessa forma, os estudantes deverão aprender a ser colaborati-
vos com os outros, competir de forma saudável e trabalhar de 
forma autônoma. 
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A escolha dessa base teórico-metodológica, para mediar às 
atividades propostas nesta pesquisa, decorreu, primordialmen-
te, de a modalidade oral ser o recurso principal utilizado nesse 
modelo de aprendizagem. A segunda justificativa para tal esco-
lha foi a disposição dos participantes em grupos; isso os esti-
mulou a praticarem interações orais organizadas, pois cada um 
precisava falar (ao realizar as atividades como síntese de texto, 
resposta para pergunta, explanação de opinião ou interpreta-
ção própria de trecho de texto), e assim levar aos demais o co-
nhecimento de algo, visto que foi destinado a cada aluno função 
e atividade específica. A terceira razão foi o senso de responsa-
bilidade e de pertencimento que recaía sobre o aluno por sentir-
-se uma peça importante para o desenvolvimento satisfatório do 
grupo. E, por fim, a última justificativa, que foi a motivação dos 
alunos durante as enunciações, pois o contexto de solidarieda-
de disseminou entre os alunos o sentimento de incompletude 
frente aos conhecimentos, mas não de incapacidade, pois cada 
aluno era concomitantemente ensinante e aprendente, durante 
as conversações, nas quais se aprendeu não só a falar adequada-
mente, mas também a ouvir respeitosamente. 

Os princípios básicos da Aprendizagem Cooperativa de John-
son e Johnson (1975), os quais apontam para o alcance de práti-
cas conversacionais eficazes, são cinco: i) interdependência po-
sitiva; ii) responsabilidade individual; iii) interação face a face; 
iv) habilidades interpessoais; e v) processamento do grupo.1 

Desse modo, propostas de ensino e aprendizagem por meio da 
modalidade oral contempladas nesta pesquisa, ao seguirem os 
modelos organizacionais da Aprendizagem Cooperativa, propor-
cionaram aos alunos trabalhar diversas competências que juntas 

1 Por questão de limitação de espaço para este artigo, deixamos de tecer 
considerações sobre cada um desses princípios. Aos que se interessarem, 
sugerimos a leitura da obra de Johnson e Johnson (1975). 
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compreendem a competência maior, chamada competência comu-
nicativa. O exercício da oralidade, dentro de uma perspectiva de 
monitoramento e análise linguística, permitiu-nos aperfeiçoar ha-
bilidades quanto ao domínio da forma/estrutura da língua. Já den-
tro da dimensão do domínio do uso, trabalhamos nas habilidades 
quanto à adequação discursiva (modalidade formal e informal); 
também nessa dimensão do uso, focamos na elaboração de discur-
sos segundo a função da linguagem pretendida (referencial, emo-
tiva, entre outras), como também orientamos no desenvolvimento 
das habilidades socioemotivas por meio do encorajamento do uso 
da fala e da atenção para a força que o ato de fala tem quando se 
pretende demonstrar a empatia, a assertividade, capacidade de in-
tegrar ideias distintas, vivência de conciliação de conflitos. Desse 
modo, cremos que adentramos no campo da competência pragmá-
tica e, por fim, ao acessarmos diferentes competências, contribu-
ímos para a ampliação da competência comunicativa dos alunos. 

A metodologia da Aprendizagem Cooperativa tem, em um de 
seus pilares, a utilização de competências socioemocionais. Nes-
se sentido, os estudantes foram orientados a utilizar uma gama 
de habilidades comunicativas que os colocaram como copartici-
pantes das interações discursivas, cujo ato de fala é uma ação 
social em contextos reais de uso. Assim, trabalhou-se a função 
social da língua por meio de uma proposta de ensino essencial-
mente interacional para a modalidade oral, em consonância com 
a perspectiva dialógica de Bakhtin ([1929] 2003) e histórico-cul-
tural de Vygotsky (1988), como veremos na seção a seguir. 

O gênero conversação na perspectiva 
sociointeracionista e cognitivista

A ênfase no uso da fala pelo aluno, como mecanismo de apren-
dizagem proposto nesta pesquisa, ampara-se nas contribuições 
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de Vygotsky (1988) em sua Teoria Histórico-Cultural. Segundo 
o autor, o desenvolvimento psicológico humano está intimamen-
te ligado às relações sociais e às condições contextuais de de-
senvolvimento da aprendizagem humana. Vygotsky (1934) en-
fatiza a subordinação dos processos biológicos de maturação da 
mente ao processo sociocultural de desenvolvimento da apren-
dizagem. O psicólogo considera a relação de interdependência 
entre esses dois processos, pois, enquanto o biológico prepara 
e possibilita a aprendizagem, esta estimula e faz avançar os ní-
veis de maturação biológica da mente humana. Desse modo, a 
perspectiva cognitivista cede lugar para a sociointeracionista. 
Outro aspecto de relevância é a influência da fala dialogal como 
instrumento simbólico, pois a palavra significativa é o elemento 
constitutivo e constituinte do pensamento, ou da consciência; 
os usos orais interativos, externamente socializados, impulsio-
nam as funções mentais superiores, promovendo, internamen-
te, as mudanças na mente pelo processo de aprendizagem. 

Vygotsky (1934, p. 23) afirma que “o discurso egocêntri-
co precede o discurso socializado; então o discurso interior 
também precede o discurso socializado”. Desse modo, o autor 
menciona ser insustentável a teoria piagetiana que considera, 
como pressuposto prioritário para a aprendizagem, os está-
gios de desenvolvimento biológico da mente. Vygotsky (1988) 
cita que uma ação de aprendizagem efetiva não se dá de manei-
ra imediata, não dependendo apenas da maturação biológica 
piagetiana. Vygotsky (1988) defende que, entre os estágios de 
desenvolvimento biológico da mente, está a Zona de Desenvol-
vimento Potencial (ZDP). Essa é ativada durante as atividades 
coletivas e guia as capacidades psíquicas (como atenção, me-
mória, imitação) provenientes do contexto das inter-relações 
(interpessoal); depois se maturam as mudanças no contexto 
das intrarrelações (intrapessoal), é esse estado de alteração da 
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estrutura interna da psique humana que caracteriza a apren-
dizagem consciente. Como afirma Vygotsky ([1978] 2010, p. 
116), “o processo de desenvolvimento não coincide com o da 
aprendizagem; o processo de desenvolvimento segue o da 
aprendizagem, que cria a área de desenvolvimento potencial”. 

A promoção da modalidade oral, como é proposta nesta pes-
quisa, possibilita identificar que a internalização da aprendiza-
gem é, como cita Vygotsky (1978 [2010], p. 114), “uma recons-
trução interna de uma operação externa”, um processo que 
caminha de fora para dentro, do social para o individual: um 
processo interpessoal é transformado num processo intrapes-
soal. Para isso são necessárias situações de ensino da modali-
dade oral devidamente planejadas, pois nem todo ensino gera 
desenvolvimento. Segundo Vygotsky (1978 [2010], p. 114), só 
o “bom ensino” favorece a aprendizagem, e ainda acrescenta 
“uma correta organização da aprendizagem da criança conduz 
ao desenvolvimento mental”. Tais pressupostos reiteram a ne-
cessidade de se trabalhar a oralidade com o aluno seguindo 
um planejamento com objetivos, estratégias diversificadas, 
contextualizações segundo a natureza do público aprendente. 

Essa perspectiva sociointeracionista de Vygotsky (1988) é 
congruente com a concepção interacionista da linguagem de 
Volochinov ([1930] 2013, p. 162-163), segundo a qual “toda 
comunicação verbal, toda interação verbal, desenrola-se sob a 
forma de um intercâmbio, isto é, sob a forma de um diálogo”. 
Em sala de aula, acontecem naturalmente inúmeras intera-
ções sociocomunicativas entre os aprendentes; esse contexto 
é favorável à aprendizagem, se houver o estímulo à oralização 
e à didatização da oralidade atrelada aos assuntos relaciona-
dos aos conteúdos programáticos, os quais precisam emergir 
das práticas discursivas cotidianas do aprendente. É o uso da 
língua que deve conduzir à sua aprendizagem. 
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Nos últimos 30 anos, as contribuições bakhtinianas influen-
ciaram consideravelmente a concepção de texto e o princípio 
dialógico da teoria do discurso – diálogo entre os interlocu-
tores e o diálogo entre os discursos. Sobre a noção de texto, 
Bakhtin (2003) desloca a investigação que estava centrada 
sobre o homem para uma investigação sobre o texto, pois é a 
partir deste que se conhece o homem. É a análise do homem 
como produtor de textos. Já no princípio dialógico do discur-
so, Bakhtin afirma que o discurso não é individual, porque o 
discurso se constrói entre pelo menos dois interlocutores e 
também porque o discurso mantém relação (dialoga) com ou-
tros discursos. Bakhtin (2003) ressalta quatro aspectos no dia-
logismo interacional: o primeiro diz que a interação dos inter-
locutores funda a linguagem; o segundo, o sentido do texto e a 
significação das palavras constroem-se na produção e na inter-
pretação dos textos; o terceiro, a intersubjetividade é anterior 
à subjetividade, pois a relação entre os interlocutores constrói 
os próprios sujeitos produtores de texto; o quarto, a existência 
de dois tipos de sociabilidade: a relação entre sujeitos que inte-
ragem e a relação dos sujeitos com a sociedade. 

O texto do aprendente se constitui, assim, do texto de ou-
tros interlocutores, portanto o discurso é construído por meio 
da interação dos outros discursos. No entanto, nas práticas 
tradicionais de aprendizagem da língua nas aulas de Portu-
guês, geralmente observa-se que o discurso do aluno não é 
trabalhado pelo próprio aluno, bem como não se analisa como 
esse discurso é compreendido ou reformulado entre os outros 
alunos durante as interações deles. Portanto, a perspectiva de 
análise linguística nas aulas de Português precisa partir de es-
tudos reflexivos sobre a relação entre o discurso oral e o desen-
volvimento das habilidades comunicativas dos alunos, como 
podemos ver na seção seguinte. 
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O traçado metodológico 

A pesquisa foi desenvolvida com 36 alunos do 9o ano, os 
quais tinham entre 14 e 17 anos. Embora os livros utilizados 
pelos alunos nas aulas de Língua Portuguesa trouxessem tex-
tos com temáticas interessantíssimas para a faixa etária do 
público-alvo, a abordagem desses temas se limitava aos usos 
escritos dos gêneros textuais e aos subsídios contextuais para 
uma análise linguística com referência à gramática normati-
va. As poucas atividades realmente voltadas para a prática dos 
usos orais se davam na proposta de Redação, cujo único gênero 
oral contemplado era debate regrado ao público, que conduzia 
o aluno para a escrita de texto do tipo dissertativo-argumenta-
tivo. Por outro lado, a riqueza de informações bem atuais, con-
tidas nos textos, serviu de apoio para a nossa prática de incluir 
outros gêneros orais (conversações espontâneas e públicas, 
entrevistas, relatos pessoais) na grade curricular do 9o ano. 
Realizamos as atividades em aproximadamente oito encontros; 
cada um ocorreu durante duas aulas (50 minutos cada) toda se-
mana, alternando as práticas entre as subáreas anteriormente 
citadas que compreendiam a disciplina de Língua Portuguesa. 

As atividades aplicadas seguiram as diretrizes da Base 
Nacional Curricular (BNCC), as quais propõem, para o Nível 
Fundamental, a ampliação das práticas de linguagem e dos 
repertórios. Orientamo-nos também pelas considerações de 
Marcuschi (2008), que ressalta que toda manifestação verbal 
se dá por meio de textos realizados em algum gênero, logo as 
interações comunicativas (usos) se deram por meio de gêneros 
discursivos orais, como depoimento, relato pessoal, conversa-
ção e relato de opinião, pois, para diferentes contextos, diver-
sificam-se o propósito comunicativo, as ações dos interlocuto-
res, os conteúdos e as características funcionais do discurso. 
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No primeiro encontro, apresentamos a nova proposta de 
ensino voltada para o aperfeiçoamento das habilidades orais. 
Iniciamos as práticas orais pela didática da AC. Os alunos com-
preenderam a proposta de trabalharem em grupos, seguindo 
funções predefinidas (coordenador de atividades, relator, guar-
dião do tempo, guardião do silêncio produtivo) e respeitando 
o contrato de cooperação literalmente assinado por todos. 
Logo no início da aplicação das atividades, os próprios alunos 
elencaram comportamentos inadequados, portanto proibidos 
(uso não pedagógico do celular, conversas paralelas, saídas 
sem propósito, desrespeito à opinião do outro, negligência nas 
atividades individuais, falta de cooperação), por atrapalharem 
o bom rendimento dos integrantes no grupo. Nessa ocasião, 
nosso foco de atuação contemplou a competência quanto ao 
domínio do uso, citada por Almeida Filho (2005), por meio da 
qual trabalhamos, junto aos alunos, as habilidades de motiva-
ção e encorajamento do uso da fala, como um comportamento 
necessário para o sucesso da proposta didática em questão. 

No segundo encontro, realizamos a atividade oral – RELA-
TO DE VIDA – em duplas. Cada aluno sintetizava, para seu 
companheiro de dupla, um relato pessoal sobre sua história de 
vida em até três minutos. Em seguida, cada aluno apresentou 
oralmente para a turma, agora em até dois minutos, o depoi-
mento sobre a história de vida do companheiro de dupla. As 
apresentações deveriam atentar às solicitações para o uso da 
língua culta. Solicitamos que cada aluno gravasse um áudio, 
usando a língua formal, contando o seu próprio relato de vida 
e enviasse para o “whatsapp” (ferramenta utilizada como canal 
de comunicação entre professor e aluno fora das salas de aula) 
da professora. Essa primeira coleta de corpus, denominada 
Coleta Inicial Individual, foi a culminância de duas atividades 
realizadas novamente com o foco na competência quanto ao 
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domínio do uso, cujo aperfeiçoamento deu-se nas habilidades 
para o uso das funções da linguagem, como a emotiva, tão pre-
sente nos gêneros orais depoimento e relato pessoal. 

No terceiro encontro, trabalhamos os conteúdos da grade 
curricular – Estrutura e Formação de Palavras com base na 
obra MARCELO, MARTELO, MARMELO, de Ruth Rocha – uti-
lizando a modalidade oral como ferramenta e as estratégias da 
Aprendizagem Cooperativa como metodologia para a aprendi-
zagem. Todos os alunos foram orientados a ler a citada obra li-
terária em e-book compartilhada como download nos celulares 
e, nos respectivos grupos, desenvolveram atividades voltadas 
para a realização de um seminário (gênero oral), que foi poste-
riormente apresentado para toda a turma: contação oral de ca-
pítulo(s) pré-especificado(s), resolução de questão interpretati-
va sobre o enredo da narrativa, resolução de questão do livro 
didático sobre o conteúdo gramatical “Estrutura e Formação 
de Palavras”, apresentação detalhada do(s) elemento(s) da nar-
rativa. Cada aluno da equipe recebia uma atividade diferente, 
portanto foram distribuídas aproximadamente 36 atividades 
(itens e subitens de nove questões) distintas em nove grupos de 
quatro alunos. Os alunos poderiam utilizar a escrita como su-
porte acessório (cartaz ou escrita de exemplo no quadro), mas a 
ferramenta principal era a fala na modalidade formal. Vale res-
saltar que o professor precisou enfatizar que não era permitida 
a leitura em papel, ou seja, a escrita oralizada. Nesse encontro, 
as atividades exploraram a competência quanto ao domínio da 
forma, citada assim por Almeida Filho (2005) e denominada 
por Hymes (1972) de “usage” ou de “conhecimento gramati-
cal”, por meio da qual trabalhamos com os alunos o conheci-
mento das estruturas (radical, prefixo, sufixo e processos de 
formação e significação das palavras) formadoras das palavras. 
No entanto, também contemplamos a competência quanto ao 
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domínio do uso, visto que os alunos utilizaram seus discursos 
orais para explanarem sua compreensão sobre o conteúdo pro-
gramático durante a resolução e correção dos exercícios. 

No quarto encontro, assistimos a vídeos de documentário 
sobre a temática INTOLERÂNCIA E VIOLÊNCIA, tema que re-
cebeu total adesão dos alunos. Nessa ocasião, trabalhamos a 
escuta, em seguida analisamos o gênero oral “conversação es-
pontânea” para diferenciarmos a modalidade formal da infor-
mal presentes no discurso dos personagens no vídeo. Ressal-
tamos que foi necessário esclarecer aos alunos o conflito das 
nomenclaturas presente nos livros didáticos, pois a menção 
de tantas terminologias (língua culta, norma padrão, língua 
formal e norma gramatical) ocasionou certa incompreensão 
por parte dos alunos; por essa razão, optamos por simplificar 
as terminologias em língua formal para usos em público ou 
em contexto não familiar e língua informal para usos privati-
vos, ou seja, em ambientes descontraídos com entes íntimos. 
Observamos que várias competências tanto as de domínio da 
forma quanto as de domínio do uso foram enfatizadas, pois os 
alunos compreenderam a diferença entre a língua formal e a 
informal pela análise de contraste dos elementos linguísticos 
exemplificados no vídeo a que assistiram, como situações reais 
de uso da língua por outros jovens em contextos diversos e di-
ferentes do ambiente escolar. Acreditamos também que, como 
cita Canale e Swain (1980), a competência sociolinguística (do-
mínio de regras sociais relacionadas ao contexto de uso real 
da língua) também tenha sido aqui contemplada. 

Embora os alunos tivessem apresentado oralmente a histó-
ria de vida do amigo sem a prática da escrita oralizada, identi-
ficamos problemas (que chamamos de “textos orais corrompi-
dos pela escrita”) no corpus da Coleta Inicial Individual. Como 
fora mencionado anteriormente, foi solicitado a cada aluno 
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que enviasse um áudio de no máximo três minutos com relato 
e justificativa da escolha feita, na modalidade formal da língua, 
sobre um momento marcante na sua vida; no entanto, muitos 
alunos confessaram ter se utilizado da prática de escrita orali-
zada. Portanto, esclarecemos que era necessário substituir tal 
corpus “corrompido pela escrita” por uma nova coleta do dis-
curso oral, intitulada Coleta Individual Intermediária. Nessa 
ocasião, os alunos enviaram um áudio contendo um discurso 
breve de opinião nos moldes do gênero oral “pergunta-respos-
ta” sobre a indagação “Quando os filhos querem consumir de-
terminados bens que não estão ao alcance dos pais como esses 
filhos reagem?, retirada do livro didático da turma sobre o as-
sunto abordado no texto A CRUELDADE DOS JOVENS. 

No quinto encontro, prosseguimos com o cumprimento dos 
conteúdos programáticos estabelecidos no plano de ensino da 
escola, porém, mais uma vez, trabalhamos a aprendizagem 
predominantemente por meio da modalidade oral. Realizamos 
leitura e explanação oral de interpretação dos subtópicos do 
texto no livro. É importante ressaltar que, para os alunos que 
deixaram de enviar pelo whatsapp o aúdio que consistia no 
corpus de Coleta Individual Intermediária, foi realizada a co-
leta com a gravação do discurso do aluno via celular da profes-
sora na própria sala de aula. 

A partir de então, iniciamos as atividades interventivas. 
Começamos com a prática da escuta de elocuções verbais (de-
poimentos) sem chamar atenção para os componentes do pro-
cesso comunicativo, ou seja, foram inicialmente omitidos as-
pectos inerentes à produção oral (características do locutor, 
contextualização das elocuções, intenção comunicativa do lo-
cutor e características da audiência), pois esses caracteres se-
riam inferidos a partir da escuta dos áudios pelos alunos. De-
pois os áudios foram novamente ouvidos, agora munidos dos 
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recursos visuais (as imagens), para assim ressaltarmos como 
o contexto e a condição entre ouvinte e falante influenciam na 
adequação da linguagem para assim se alcançar o projeto de 
dizer pretendido. 

Outra atividade de intervenção foi a escuta de música (rap) 
e a visualização de vídeos levados pela professora para enfati-
zar e complementar os textos sobre a temática “Ostentação” e 
as atividades propostas pelo livro didático. Realizamos práti-
cas utilizando o gênero “conversação” para a interpretação do 
texto, o gênero “debate” para a discussão sobre a valorização 
exacerbada por parte do jovem dos bens materiais de ostenta-
ção, do luxo e do “status” social. Para a resolução das questões 
propostas no livro, recorremos aos usos da modalidade oral 
por meio dos métodos de organização grupal da Aprendiza-
gem Cooperativa, como já informamos. Ao ressaltarmos para 
os alunos a necessidade de discutir em sala de aula sobre os 
usos orais em língua formal, utilizamos a noção de prestígio 
social da língua. Os alunos apresentaram dificuldade quanto 
à substituição de termos informais por formais; compreende-
mos que tal dificuldade estaria relacionada à limitada varieda-
de vocabular para usos formais pelos envolvidos, decorrente 
do pouco exercício com práticas de uso formal da língua. 

Nessas atividades interventivas, foi possível trabalhar nova-
mente as habilidades linguísticas que ampliam as competên-
cias de forma e uso. No entanto, orientar os alunos a analisa-
rem os elementos contextuais que envolvem os interlocutores, 
bem como a intenção comunicativa desses, são práticas que 
apontam para o amadurecimento de mais uma competência, 
a pragmática, denominada assim por Bachman (1990) ou de 
competência sociolínguísica, por Canale e Swain (1980). 

No oitavo e último encontro, realizamos Coleta Individual 
Final. Foi solicitada a cada aluno a gravação em áudio (na es-
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trutura modelo Pergunta-Resposta), semelhantemente à cole-
ta inicial, e envio, pelo whatsapp, de uma resposta (na língua 
formal) para a seguinte pergunta: Você considera importante o 
ensino dos usos orais nas aulas de Língua Portuguesa?

No decorrer desses encontros, a professora continuou en-
viando aos alunos comentários, particularmente individualiza-
dos pelo whatsapp, sobre a análise linguística do desempenho 
deles no uso do registro formal da língua. Assim propusemos 
aos alunos realizarem um monitoramento estilístico da fala, se-
gundo Bagno (2007), de modo que cada um percebesse que há 
uma variação de ordem pessoal e outra de ordem social. A falta 
de um padrão institucionalizado de língua oral formal susci-
tou muitas dúvidas entre os alunos; a gramática sempre surgia 
como parâmetro de referência, daí estabelecemos critérios es-
pecíficos para o monitoramento da fala e, quanto ao desempe-
nho intrapessoal, tais critérios nos serviram de categorias de 
análise dos dados coletados (discursos orais dos alunos). 

O que a experiência nos revelou

Para realizarmos as investigações das duas amostras co-
letadas, buscamos amparo nas categorias de análise da con-
versação de Marcuschi (1986) e assim estabelecemos como 
primeiro critério a ocorrência de formulações por correção e 
por paráfrase e a incidência de hesitações, pois esses recur-
sos linguísticos nos permitiram identificar, durante a cons-
trução do discurso falado, indícios de monitoramento e assim 
favorecer o desenvolvimento das habilidades dos alunos por 
meio de atividades orais planejadas. 

O segundo critério foi a progressão temática observada den-
tro das unidades discursivas a partir da estrutura de tópico 
conversacional (centração e organicidade) de Jubran (2006). 



320

Observamos as relações de interdependência semântica e a 
hierarquização tópica no discurso falado, e assim analisamos 
o quanto a falta de delimitação dos tópicos conversacionais 
interferia na organização verbal-cognitiva do aluno, resultan-
do até em fuga ao tema. O desenvolvimento da habilidade de 
progressão temática implicou o domínio da coesão e a manu-
tenção da coerência discursiva, de modo que facilitou a com-
preensão compartilhada do texto entre os interlocutores e não 
comprometeu a fluidez do processo comunicativo. 

O terceiro critério, também amparado em Marcuschi (1986), 
foi o uso de marcadores conversacionais (elementos típicos da 
fala), pois esses elementos atuam na condição de um discur-
so oral mais ou menos formal, ou ainda informal. Identifica-
mos a presença dos marcadores conversacionais e verificamos 
que o uso excessivo influenciava nas condições de felicidade 
do projeto de dizer pretendido. Acreditamos que os marcado-
res conversacionais são elementos que amarram o texto não 
só quanto à estrutura verbal cognitiva, mas também quanto 
à estrutura de interação interpessoal. Os marcadores são ele-
mentos que auxiliam na construção da coesão e coerência, aju-
dam como articuladores das unidades cognitivo-informativas 
do texto, marcam as condições de produção do texto quanto à 
sua representação interacional e pragmática. 

Como quarto critério para a construção de uma elocução 
em registro formal, observamos a possível ocorrência de pala-
vras de baixo calão. Segundo Bagno (2007), a adequação lin-
guística é um dos elementos de destaque na construção do dis-
curso. A partir disso, percebemos que o uso de “palavrões” por 
adolescentes, em sala de aula ou no entorno escolar, pode ser 
uma importante ferramenta para se discutir os fatores socio-
linguísticos que estão presentes na realidade dos alunos, afe-
tando seus valores, vivências e relações pessoais e sociais. Não 
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se pode negar essa marca linguística e deixá-la passar desper-
cebida, pois seu uso em diversos contextos afeta a condição de 
polidez e de respeito para o próximo. 

Eis o quadro demonstrativo que ilustra os parâmetros de 
nossa pesquisa para a análise linguística do discurso oral dos 
alunos:

Quadro 1 – Avaliação de desempenho 
comunicativo intrapessoal

Presença excessiva de pausas, hesitação ou truncamento

Presença excessiva de marcadores conversacionais

Presença de danos à progressão temática

Presença de parco repertório vocabular 

Fonte: Silva (2018, p. 79).

As análises dos registros de Coleta Individual Intermediá-
ria indicaram que mais da metade dos alunos não usavam de 
maneira moderada a pausa (como um elemento auxiliador no 
processamento cognitivo), realizavam muitas hesitações que 
resultavam em reformulações (elementos fundamentais no re-
planejamento) e truncamentos que denunciavam a ocorrência 
de correções. Dispor desses recursos linguísticos era necessá-
rio para que houvesse a construção discursiva oral, porém seu 
uso excessivo indicava dificuldades na habilidade do processa-
mento on-line. 

Outra constatação diz respeito à competência de adequa-
ção linguística; os registros indicaram haver problemas com 
a habilidade de progressão temática em mais de um terço dos 
alunos e dificuldade na habilidade de repertório vocabular di-
versificado no discurso da metade dos alunos envolvidos. Tais 
dificuldades revelam que a repetição excessiva de palavras no 
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processo de referenciação e a abordagem temática limitada 
comprometem a competência discursiva de adequação e ma-
nutenção da interação comunicativa. 

A Coleta Individual Intermediária revelou, ainda, que os 
alunos já demonstravam consciência de que gírias e palavrões 
são inadequados em discursos formais, de modo que há uma 
baixa incidência daquelas e total ausência destes nos registros 
coletados. As atividades interventivas revelaram significativa 
evolução quanto ao desenvolvimento dessas habilidades, de 
modo que contribuímos para o alcance dos objetivos que eram 
orientar o aluno quanto ao domínio consciente da norma de 
prestígio e ampliar sua competência discursiva oral. 

A comparação dos aspectos linguísticos presentes nas cole-
tas Individual Intermediária e Individual Final, sob o crivo dos 
critérios de análises, apontaram que o fato de os alunos conse-
guirem desenvolver progressivamente a habilidade discursiva 
de adequação linguística quanto aos usos formais e informais 
e a evidência de aceitação, adesão e participação contínua dos 
alunos nas práticas de monitoramento estilístico da modali-
dade oral demonstraram que houve elevação dos níveis de au-
toconfiança e de autoestima dos alunos frente aos desafios do 
interagir por meio da fala na sociedade. 

Conclusão

Inicialmente, constatamos que o silêncio e a insegurança, 
quanto ao domínio da modalidade oral formal, estavam pre-
sentes entre muitos alunos e isso impossibilitava a efetivação 
da nossa pesquisa. Propusemos aos alunos que usassem o 
“politicamente correto” segundo as concepções deles. Pouco 
a pouco, houve maior envolvimento quanto às participações 
nas aulas; eles não mais só escreviam, pois a construção do 
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discurso oral assumia uma importância maior no dia a dia em 
sala de aula. Depois propusemos a realização de uma análise 
individualizada do discurso do aluno, por meio de envio e tro-
ca de informações orais via whatsapp entre aluno e professora-
-pesquisadora, e, assim, apresentamos a prática do monitora-
mento estilístico, no qual o aluno, com a ajuda da professora, 
foi orientado a fazer uma autoanálise de seu discurso oral e 
reconstruir seus discursos, fazendo a adequação da modalida-
de informal para formal ou vice-versa. 

No decorrer das atividades, algumas constatações nos cau-
saram surpresa. Percebemos que os alunos tinham dificuldade 
em aceitar a existência de um registro formal falado, pois en-
raizada estava a ideia de que “só o escrever é que precisa ser do 
jeito da gramática”. Durante a manifestação dos depoimentos 
pessoais ou dos atos de fala nas conversações, muitos alunos 
sentiam a necessidade de primeiro redigir o discurso para de-
pois lê-lo, ficando evidente a supremacia que a modalidade es-
crita exercia sobre a modalidade oral. Também identificamos 
que a falta de um padrão institucionalizado de língua oral for-
mal suscitou muitas dúvidas entre os alunos, pois a gramáti-
ca sempre surgia como único parâmetro. No entanto, quando, 
com base em Marcuschi (2008), estabelecemos os critérios de 
análise do discurso oral, os alunos conseguiram realizar a au-
toavaliação e reconstruir seus discursos fazendo a adequação 
da modalidade informal para a formal. 

As atividades interativas orais planejadas possibilitaram o 
aperfeiçoamento do discurso oral pelo próprio aluno e, assim, 
foram ativadas as habilidades para o domínio do uso e da forma 
para enfim se alcançar o patamar da competência comunicativa. 
Quando os alunos compreenderam que a modalidade oral não é 
caótica, nem desorganizada, e que a língua informal requer um 
nível menor de planejamento, diferentemente da língua formal, 
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isso trouxe à consciência do aluno a importância do tratamen-
to da oralidade diante de formalismos em instâncias públicas. 
Nesse momento, as habilidades de adequação linguística con-
tribuíram para outros acessos, como a competência pragmá-
tica, pois os alunos precisaram ser habilidosos em considerar 
aspectos do contexto como condição dos interlocutores, função 
da linguagem e propósito comunicativo para alcançarem o su-
cesso no projeto de dizer pretendido. Constatamos, ainda, que 
nossas atividades possibilitaram: fazer o aluno reconhecer que 
é possuidor de plenas capacidades de expressão, de comunica-
ção, elevando a sua autoestima linguística; levar o aluno à cons-
ciência de que há uma escala de valores para os usos da língua 
na sociedade; garantir o acesso dos alunos a outras formas de 
falar, permitindo que aprendessem e apreendessem variantes 
linguísticas diferentes, de modo que o repertório comunicativo 
deles fosse ampliado; e, por fim, conscientizar o aluno de que 
a língua pode ser usada como elemento de promoção social, de 
repreensão ou ainda de discriminação. 

Nossa pesquisa permitiu concluir que houve ativação das ha-
bilidades de adequação linguística em práticas conversacionais 
e que, assim, contribuímos para a ampliação da competência co-
municativa na modalidade falada entre os alunos. Acreditamos 
que outras competências linguísticas e outros aspectos da lin-
guagem, como polidez linguística, se acessados, podem revelar 
que o ensino pela oralidade e da oralidade influencia a autono-
mia do interlocutor quanto ao uso da fala como um ato social. 
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Introdução

É fato que vivemos na era da informação em um mundo alta-
mente tecnológico. Esse contexto vem acompanhado de novas 
necessidades, especialmente na educação e na formação dos 
indivíduos. O uso da tecnologia em sala de aula pode melho-
rar a maneira como os discentes aprendem, pois proporciona 
a interação por meio de diferentes linguagens e mídias. Sabe-
mos que os alunos de hoje demandam abordagens inovadoras 
quando se trata de ensino e aprendizagem, porque são con-
siderados nativos digitais, ou seja, indivíduos que nasceram 
inseridos no ambiente digital/tecnológico. 

Nesse sentido, percebemos a necessidade de produzir ativi-
dades direcionadas ao ensino de gêneros digitais. Desse modo, 
nossa pesquisa apresenta uma proposta didática com o gênero 
digital podcast, aplicada a alunos do 8o ano do Ensino Funda-
mental, com o intuito de abordar a oralidade em sala de aula. 

Este trabalho está organizado em três partes. A primeira par-
te apresenta os fundamentos teóricos que alicerçam nossa pes-
quisa. A segunda trata das questões metodológicas e focaliza na 
descrição e análise de nossa aplicação em sala de aula. Por fim, 
a terceira parte expõe as considerações sobre os resultados de 
nossa experiência com o gênero digital podcast em sala de aula. 

Nosso trabalho está embasado em Marcuschi (2008, 2010a, 
2010b), que conceitua a oralidade como modalidade da língua 
que, como a escrita, deve ser valorizada e abordada em sala de 
aula. Os documentos oficiais, os Parâmetros Curriculares Na-
cionais (PCN) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 
também servem de base para o nosso estudo. Os PCN (BRASIL, 
1998) já orientavam a abordagem da oralidade, mas sem muito 
aprofundamento. Por sua vez, a BNCC (BRASIL, 2017) traz os 
objetivos definidos das práticas de oralidade em sala de aula. 
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Diante do exposto, compreendemos ser de fundamental 
importância que os professores dediquem um tempo das suas 
aulas para o ensino da oralidade e dos gêneros digitais e que 
a escola ofereça recursos para que o docente possa trabalhar 
com as novas tecnologias. 

Reflexões sobre oralidade e escrita 

Em toda a história da civilização, o homem é descrito como 
um ser que fala e não como um ser que escreve (MARCUSCHI, 
2010a), tendo em vista que a escrita, adquirida em contextos 
formais como a escola, é uma ocorrência arbitrária que surge 
no ser humano depois da fala, adquirida naturalmente no coti-
diano e em contextos informais. No entanto, “[...] não significa 
que a oralidade é superior à escrita, nem traduz a convicção, 
hoje tão generalizada quanto equivocada, de que a escrita é de-
rivada e a fala é primária” (MARCUSCHI, 2010a, p. 17). 

A oralidade e a escrita são práticas comunicativas que não 
deveriam ter valor social diferente, pois é o contexto comu-
nicativo que define qual uso da língua deve ser empregado. 
Embora isso seja bem claro na teoria, sabe-se que a sociedade 
tende a tratar a escrita como superior à oralidade, esquecendo-
-se de que a escrita não consegue suprir todas as necessidades 
comunicativas dos diversos gêneros textuais que a linguagem 
possui. Sendo assim, podemos afirmar que

As duas modalidades da língua, a fala e a escrita, são ativi-
dades interativas e complementares no contexto das prá-
ticas sociais e culturais. Cada uma com suas proprieda-
des, a escrita e a fala se completam e são duas atividades 
linguísticas igualmente complexas (FREITAS; TEIXEI-
RA; MACHADO, 2016, p. 200). 
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Marcuschi, também, deixa isso bem claro quando diz que

Oralidade e escrita são práticas e usos da língua com 
características próprias, mas não suficientemente opos-
tas para caracterizar dois sistemas linguísticos nem 
uma dicotomia. Ambas permitem a construção de textos 
coesos e coerentes, ambas permitem a elaboração de ra-
ciocínios abstratos e exposições formais e informais, va-
riações estilísticas, sociais, dialetais e assim por diante 
(MARCUSCHI, 2010a, p. 17). 

Embora a escrita tenha ganhado um grande espaço de pres-
tígio na sociedade, nós continuamos povos orais. Isso não di-
minui a inegável importância da escrita para as civilizações 
“letradas”. 

A oralidade jamais desaparecerá e sempre será, ao lado da 
escrita, o grande meio de expressão e de atividade comu-
nicativa. A oralidade enquanto prática social é inerente 
ao ser humano e não será substituída por nenhuma outra 
tecnologia. Ela será sempre a porta de nossa iniciação à 
racionalidade e fator de identidade social, regional, gru-
pal dos indivíduos (MARCUSCHI, 2010a, p. 36). 

Ao observar o uso habitual da língua, nota-se que não é in-
comum gêneros textuais utilizarem-se tanto da fala como da 
escrita em sua realização. Dessa maneira, constata-se que “a 
oralidade e a escrita não são responsáveis por domínios estan-
ques e dicotômicos” e que “são duas práticas sociais e não duas 
propriedades de sociedades diversas” (MARCUSCHI, 2010a,  
p. 36-37). 

Quando um modo de comunicação possui características tí-
picas da oralidade e da escrita, Marcuschi classifica como tex-
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to misto, ou seja, situado no cruzamento da fala e da escrita. 
Em virtude disso, ele defende a hipótese de que “as diferenças 
entre fala e escrita se dão dentro do continuum tipológico das 
práticas sociais de produção textual e não na relação dicotômi-
ca de dois polos opostos” (2010a, p. 37). 

Mediante o exposto, observa-se a importância e a utilidade 
dos usos orais e escritos da língua nas práticas socias. Todavia, 
ainda são grandes os desafios para a efetivação das práticas didá-
ticas da oralidade. Os PCN defendem que 

O domínio da língua, oral e escrita, é fundamental para a 
participação social efetiva, pois é por meio dela que o ho-
mem se comunica, tem acesso à informação, expressa e de-
fende pontos de vista, partilha ou constrói visões de mundo, 
produz conhecimentos. Por isso, ao ensiná-la, a escola tem 
a oportunidade de garantir a todos os seus alunos o acesso 
aos saberes linguísticos, necessários para o exercício da ci-
dadania, direito inalienável de todos (BRASIL, 1998, p. 15).

Como professoras do Ensino Fundamental, acreditamos que 
o caminho da oralidade seja trabalhá-la de acordo com a posição 
da BNCC (2017), a qual diz que, no eixo da oralidade, devem ser 
aprimorados e aprofundados o conhecimento e o uso da língua 
oral, bem como as características de interações discursivas e as 
estratégias de fala e escuta em intercâmbios orais. 

Dessa maneira, a escola, por intermédio dos professores, 
cumprirá o objetivo de preparar os alunos para desempenhar 
as práticas discursivas necessárias para viver em sociedade. 

Gêneros textuais, gêneros digitais e ensino

Os gêneros textuais não são assunto novo, são estudados 
há uns vinte e cinco anos, no mínimo. Para Shiiya, Delmanto 
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e Flausino (2010, p. 19), “os gêneros textuais são fenômenos 
históricos que cooperam para ordenar e solidificar as atividades 
comunicativas do dia a dia, incontornáveis em qualquer situa-
ção comunicativa, totalmente vinculados à vida cultural e social” 
que, por sua vez, “centraliza-se no trato sociointerativo da pro-
dução linguística”. 

Para Marcuschi (2008, p. 154), “[...] é impossível não se 
comunicar verbalmente por algum gênero, assim como é im-
possível não se comunicar verbalmente por algum texto. Isso 
porque toda a manifestação verbal se dá sempre por meio de 
textos realizados em algum gênero”.

Com o advento da internet, as pessoas se depararam com 
uma nova forma linguística, cheia de gírias e de jargões. Um 
ambiente que liberava os usuários a infringirem as regras con-
vencionais de ortografia e de pontuação. Desse modo, “uma 
nova forma de comunicação humana surgiu com a Internet [...] 
A Internet não só revolucionou e mudou o caráter linguístico, 
mas também todo o contexto social, educacional e tecnológi-
co” (SHIIYA; DELMANTO; FLAUSINO, 2010, p. 22). 

Os meios digitais trouxeram novos modos de leitura e de 
escrita, pois há uma relação do texto escrito e do texto falado 
com imagens, vídeos, som etc., consequentemente, também, 
trouxeram a necessidade de uma nova maneira de produção 
de texto, que ficou conhecida como gênero digital (ARAÚJO; 
VILAÇA, 2015). 

Para Marcuschi (2010b, p. 15), os gêneros digitais são “os 
gêneros textuais que estão emergindo no contexto da tecno-
logia digital em ambientes virtuais”. Semelhantemente, Rojo 
(2013) define os gêneros digitais como os gêneros que são pro-
duzidos e circulam no ambiente virtual. 

A tecnologia digital já se inseriu no cotidiano das pessoas, 
por isso, Marcuschi (2010b, p. 74) afirma que “a escola não pode 
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passar à margem dessas inovações sob pena de não estar situada 
na nova realidade dos usos linguísticos”. 

Rojo corrobora Marcuschi quando diz que

[...] as instituições de ensino precisam trabalhar com os 
alunos as novas formas de competências exigidas na con-
temporaneidade. Afinal, o jovem não precisa apenas de 
conhecimentos sobre informática, mas de conhecimentos 
que colaborem para a sua participação nas práticas so-
ciais cotidianas. Conhecimentos que também possam au-
xiliar em seu crescimento pessoal e profissional, auxilian-
do-o na realização de pesquisas e apropriação consciente 
e crítica dos textos disponibilizados online. Essas com-
petências podem e devem ser desenvolvidas no contexto 
escolar, formando assim o jovem para a sociedade em que 
vive (apud ARAÚJO; VILAÇA, 2015, p. 8).

Acreditamos ser essencial que a escola aborde as práticas 
de leitura e escrita também no meio digital. O uso dos gêneros 
digitais em sala de aula pode desenvolver no aluno habilida-
des necessárias para se inserir neste mundo contemporâneo e 
para o exercício da cidadania. 

Podcast: gênero digital

O uso das novas tecnologias deve ser abordado na escola, 
pois nossos alunos são considerados nativos digitais, ou seja, 
eles já nasceram em um período tecnológico. Podemos verificar, 
por meio da experiência em sala de aula, que eles têm muitas 
informações a respeito da tecnologia e de termos que circulam 
na internet. É imprescindível que a escola se adapte a uma nova 
forma de ensino, que esteja de acordo com as práticas concre-
tas de uso da linguagem, para que haja foco no conhecimento. 
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Com o advento da internet, como já dito no presente artigo, 
novos gêneros surgiram, os chamados gêneros digitais. Um 
dos avanços que a BNCC (BRASIL, 2017) propõe é a aborda-
gem desses novos gêneros no ensino. O documento afirma que

As práticas de linguagem contemporâneas não só envol-
vem novos gêneros e textos cada vez mais multissemió-
ticos e multimidiáticos, como também novas formas de 
produzir, de configurar, de disponibilizar, de replicar e de 
interagir. As novas ferramentas de edição de textos, áu-
dios, fotos, vídeos tornam acessíveis a qualquer um a pro-
dução e disponibilização de textos multissemióticos nas 
redes sociais e outros ambientes da Web. Não só é possível 
acessar conteúdos variados em diferentes mídias, como 
também produzir e publicar fotos, vídeos diversos, pod-
casts, infográficos, enciclopédias colaborativas, revistas e 
livros digitais etc. (BRASIL, 2017, p. 68).

Na contemporaneidade, as práticas sociais, por meio das 
novas tecnologias, só se intensificam. Por isso, é necessário 
que a escola proporcione aos estudantes a compreensão e a uti-
lização de tecnologias digitais de informação e comunicação 
de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, como orienta a 
BNCC (BRASIL, 2017). 

Um estudo feito pela revista Nova Escola confirma esse di-
recionamento: 

A BNCC reflete esse avanço, que se manifesta, principal-
mente, em dois aspectos: a presença de textos multimo-
dais – polarizados pela democratização das tecnologias 
digitais – e as questões de multiculturalismo – uma de-
manda política da contemporaneidade (NOVA ESCOLA, 
2019, p. 4). 
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A abordagem de gêneros digitais na BNCC (BRASIL, 2017), 
portanto, é um dos grandes avanços em relação aos PCN (BRA-
SIL, 1998). Nestes, a disciplina de Língua Portuguesa é divi-
dida em três blocos de conteúdos: língua oral, língua escrita 
e análise e reflexão sobre a língua. A BNCC (BRASIL, 2017) 
se aproxima dessa divisão, contudo há uma diferença que é a 
inserção da semiótica, ou seja, do estudo de texto de múltiplas 
linguagens. Isso se justifica pelo fato de estarmos na era da 
tecnologia e da internet. Textos que antes não existiam – como 
os memes, os gifs, os podcasts etc. – passam a circular e preci-
sam ser inseridos nos estudos escolares, porque são exemplos 
de textos que fazem parte do cotidiano do educando. 

Textos digitais, como os podcasts, ganham destaque na 
BNCC (BRASIL, 2017), visto que, nesse documento, encontra-
mos o eixo da oralidade. Nos PCN (BRASIL, 1998), havia uma 
indicação de se abordar a linguagem oral nos estudos da lín-
gua. Contudo, a BNCC (BRASIL, 2017) não só orienta, como 
também amplia o enfoque dado à oralidade, de uma forma que 
explicita o que deve ser trabalhado em cada ano, de acordo com 
as práticas dos diferentes campos de atuação ou esferas sociais 
em que os alunos estão inseridos. Vejamos mais um trecho do 
estudo da Nova Escola, que confirma esse novo enfoque em re-
lação ao estudo da oralidade: 

A Base prescreve os conhecimentos essenciais, as compe-
tências e as habilidades linguísticas relacionadas às práti-
cas de oralidade, que se espera que as crianças e os jovens 
desenvolvam em cada etapa da Educação Básica em todo 
país (NOVA ESCOLA, 2019, p. 15).

Essa abordagem é necessária, pois sabemos que o estudo 
da oralidade na escola ainda não é visto como algo importan-
te. Muitas vezes, as aulas voltadas para o ensino da oralida-
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de são vistas como desnecessárias pela comunidade escolar. 
Esperamos que, com as diretrizes propostas pela BNCC (BRA-
SIL, 2017) para orientar o currículo das disciplinas, essa visão 
retrógrada de ensino da língua deixe de existir. A oralidade 
tem que estar presente no ensino com a mesma importância 
do ensino do texto escrito. Os novos gêneros digitais, ligados 
à oralidade, podem deixar registrados seus textos, já que o am-
biente virtual proporciona tais registros. Reiteramos a impor-
tância do ensino da oralidade através da seguinte orientação 
da BNCC: 

Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multisse-
mióticos que circulam em diferentes campos de atuação 
e mídias, com compreensão, autonomia, fluência e critici-
dade, de modo a se expressar e partilhar informações, ex-
periências, ideias e sentimentos, e continuar aprendendo 
(BRASIL, 2017, p. 87). 

Partindo da importância do ensino da oralidade na escola, 
passemos a refletir sobre um novo tipo de texto que circula na 
internet, o podcast. Esse termo surgiu em 2004 e origina-se 
da junção das palavras ipod (dispositivo de reprodução de áu-
dio/vídeo) e broadcast (método de transmissão). O podcast é 
um exemplo dos novos gêneros que surgiram com o advento 
da tecnologia. Antes de ser consolidado pela BNCC (BRASIL, 
2017) como um gênero digital, o podcast era definido mais 
como uma ferramenta digital do que um gênero; podemos per-
ceber isso pela seguinte afirmação de Andrade (2010, p. 5):

Podcast é uma ferramenta de arquivo audiovisual com a 
qual podemos trabalhar atividades de oralidade, de análi-
se de textos orais, além de levantar debates e fazer estudo 
sobre variação linguística. É uma ferramenta de fácil uso 
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tanto do ponto de vista da audição quanto da produção, 
bastando que o computador tenha o podcasting, ferra-
menta multimídia para publicar conteúdos de áudio, ví-
deo e imagens da internet. 

Outros autores definem o podcast somente como uma fer-
ramenta de áudio, como, nas palavras de Franco (2008, p. 56), 
“uma programação de áudio, com diferentes tipos de registros 
(entrevista, palestra, exposição, aula) sobre os mais variados 
assuntos, disponibilizada na rede”. 

Freire (2014, p. 58) afirma que a maioria das produções de 
podcasts “realiza-se por meio de falas dos participantes, pro-
movendo exposições de conteúdos, relatos de acontecimentos, 
bate-papos ou debates informativos”.

Para Voigt (2007, p. 4), o “Podcast é uma espécie de progra-
ma de rádio personalizado para divulgar opiniões, entrevistas, 
música ou informações na internet”.

Pela visão dos autores citados, podemos entender que o 
podcast ainda precisa ser consolidado como um gênero. Acre-
ditamos que sua abordagem na escola possibilitará novos es-
tudos que possam consolidá-lo cada vez mais. A escola deve 
trabalhar esse tipo de gênero digital, mostrando aos alunos 
como eles se estruturam, quais as suas características, quais 
suas funções etc. 

Segundo Gomes, Sá e Fialho (2011), os podcasts, na educa-
ção, podem ser abordados de duas formas: na forma explora-
tória e na forma colaborativa. Usar didaticamente os podcasts 
de forma exploratória significa acessar podcasts produzidos 
para auxiliar nas aulas, para complementar o estudo. Já o uso 
de forma colaborativa significa a produção de um podcast. En-
tão, dessa última forma, os alunos são levados a produzirem e 
divulgarem seus próprios podcasts. 
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De acordo com Carvalho, Aguiar e Maciel (2009), os pod-
casts podem ser classificados em seis dimensões: tipo, forma-
to, duração, autor, estilo e finalidade. 

Sobre o tipo, temos os seguintes podcasts:
a) expositivo informativo: relaciona-se à apresentação de 

um determinado conteúdo;
b) feedback/comentários: caracteriza-se como comentá-

rios críticos aos trabalhos ou tarefas realizadas;
c) instruções/orientações: caracteriza-se como podcasts 

que trazem orientações e indicações de estudos;
d) materiais autênticos: podcasts sem fim escolar são pro-

duções feitas para o público, tais como fragmentos de jor-
nais, entrevistas de rádio, propagandas publicitárias etc. 

A respeito do formato, pode ser em formato de áudio, o mais 
comum, vídeo e a combinação de imagem e locução. 

Sobre a duração, podem ser curtos, moderados ou longos:

a) o curto pode variar entre 1 e 5 minutos;
b) o moderado pode variar entre 6 e 15 minutos;
c) o longo ultrapassa 15 minutos. 

Quanto ao estilo, pode ser formal ou informal. No ambiente 
educativo, vai depender da intenção do professor. Os dois ní-
veis de linguagem devem ser trabalhados na oralidade. A res-
peito da autoria, o podcast não fica somente a cargo do profes-
sor; o aluno pode produzir ou alguém de outra entidade. 

Por fim, afirmamos que o trabalho com podcast pode ser mui-
to produtivo, pois, por meio dele, podemos informar, motivar, 
incentivar, divulgar, orientar, questionar, sensibilizar, refletir 
etc. Todas essas ações podem trazer diversos assuntos, os mais 
variados possíveis, abarcando diferentes gêneros textuais. 
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Metodologia

O presente estudo foi realizado em uma escola municipal de 
tempo integral, localizada em Fortaleza. O objeto de pesquisa 
foi uma turma de 8o ano do Ensino Fundamental. A turma cons-
tava de 35 alunos, sendo, em sua maioria, alunos participativos. 

Nosso estudo é uma pesquisa-ação cujos principais aspec-
tos considerados são: ampla e explícita interação entre pesqui-
sadores e pessoas implicadas na situação investigada (THIOL-
LENT, 2004). Pode-se dizer também que se trata de uma 
pesquisa qualitativa, cujas características são “objetivação do 
fenômeno, hierarquização das ações de descrever, compreen-
der, explicar etc” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 32). 

O objetivo da pesquisa é apresentar aos alunos o gênero di-
gital podcast, por meio de uma oficina intitulada Pode podcast 
na escola? Nessa oficina, trabalhamos com o uso exploratório 
do podcast em sala de aula para que eles aprendessem sobre 
esse gênero digital, com a intenção de fazê-los desenvolver sua 
oralidade e conhecimento acerca desse novo modelo de texto 
oral. A oficina foi dividida em cinco módulos de 2h/aula cada:

Quadro 1 – Módulos da oficina Pode Podcast na Escola?

Módulo 1: Atividade de sondagem; primeira parte da explanação 
do gênero digital podcast; 

Módulo 2: Segunda parte da explanação sobre podcast; 

Módulo 3: Apresentação dos alunos sobre os podcasts pesquisados; 

Módulo 4: Vídeo com tutorial para produção de podcast; 

Módulo 5: Exibição do filme “A rebelde da rádio”.
Fonte: elaboração própria. 
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Coleta e análise dos dados

Uma atividade de sondagem foi elaborada com intuito de sa-
ber o conhecimento dos alunos acerca do gênero podcast. Tal 
atividade teve a duração de 2h/aula, em que os alunos ouviram 
um episódio do podcast chamado “Café da Manhã”. Tal podcast 
é de notícias, e o arquivo ouvido tratava sobre as manifesta-
ções contra os cortes na educação do governo do presidente 
Jair Bolsonaro. O episódio tinha a duração de 22 minutos e 19 
segundos. Depois de ouvir o arquivo de áudio, quatro pergun-
tas foram feitas: qual é o assunto do áudio? O que você conse-
gue lembrar daquilo que você ouviu? Como você definiria esse 
texto que você ouviu? A qual gênero ele pertence?

As perguntas foram discutidas oralmente e por escrito. 
Havia trinta alunos presentes na sala. O áudio foi ouvido por 
meio do smartphone da professora pesquisadora conectado, 
via bluetooth, à caixa de som da escola. Com relação à primei-
ra pergunta: Qual é o assunto do áudio? 21 alunos responde-
ram que o áudio era sobre as manifestações contra o corte de 
verbas na educação; seis alunos responderam que era sobre o 
corte na educação; dois alunos responderam que o áudio era 
sobre política; e um aluno respondeu que o áudio era sobre as 
manifestações contra a reforma da previdência. 

No que diz respeito à segunda questão da atividade: O que 
você consegue lembrar daquilo que você ouviu? A grande maio-
ria dos alunos (24) respondeu que “o presidente Jair Bolsona-
ro chamou os estudantes de idiotas inúteis”. Desses 24 estu-
dantes, quatro mencionaram também que o presidente havia 
falado que era muito cedo para falar quais seriam as consequ-
ências das manifestações; cinco estudantes mencionaram a re-
forma da previdência; um aluno respondeu que lembrava algo 
sobre protesto dos estudantes; dois alunos responderam que 
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o presidente desvalorizava e desgostava dos professores; e um 
outro aluno respondeu que lembrava da descentralização do 
tema “educação”, pois outros temas foram abordados durante 
os protestos. Estes, considerados como partidários por alguns 
especialistas, pois apresentavam cartazes escritos “Lula Livre” 
e “Reforma da Previdência”, fugindo ao tema da educação. O 
número total dessa análise ultrapassou 30 respostas, porque 
os alunos poderiam escrever tudo que se lembravam do áudio 
ouvido. Portanto, cada aluno deu mais de uma resposta.

As questões 3 e 4 foram elaboradas em uma só: Como você 
definiria esse texto que você ouviu? A qual gênero ele perten-
ce? A resposta majoritária foi: texto oral, gênero entrevista. 15 
alunos deram tal resposta. Em segundo lugar, obtivemos: tex-
to oral, gênero jornalístico, com sete alunos. Percebemos aqui 
uma confusão entre gênero textual e esfera ou campo de atua-
ção. Outras respostas, que apareceram foram: “gênero oral”; 
“textual que fala sobre política”; “entrevista, gênero: conver-
sa”; “Bolsonaro é a favor da reforma da previdência; entrevis-
ta”; “texto que fala sobre a política no Brasil”; “entrevista oral”. 

Todas as questões acima foram discutidas oralmente antes de 
serem entregues por escrito à professora. Pode ter havido troca 
de informações durante os comentários de tais respostas. Con-
tudo, uma quinta questão foi feita e, logo em seguida, entregue à 
professora. Essa questão não foi discutida oralmente. Portanto, 
a professora pôde analisar com mais fidedignidade o conheci-
mento dos alunos a respeito do gênero oral e digital podcast. A 
pergunta feita aos alunos foi: Você já ouviu falar em podcast? Se 
sim, saberia dizer o que é? 23 alunos responderam “não” à per-
gunta; seis alunos responderam que já haviam ouvido falar, mas 
não sabiam dizer o que era; apenas um aluno disse que sabia o 
que era podcast. Este assim definiu o gênero: “é um conjunto de 
músicas em inglês”. Diante de tal resposta, podemos perceber 
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que o aluno apenas tinha alguma noção sobre o gênero, uma vez 
que tal gênero não contempla somente músicas. 

Depois de recolher a folha com as respostas dos alunos, a 
professora explanou sobre o gênero podcast. A primeira apre-
sentação foi feita em slides no programa PowerPoint e discor-
ria sobre a origem do nome, as características do gênero, os 
podcasts mais populares e os termos relacionados. Depois da 
explanação, os alunos puderam concluir que eles haviam escu-
tado um episódio de um podcast de notícia. 

No segundo módulo da oficina, a professora fez a segunda 
explanação com 13 slides sobre podcasts, explicando mais de-
talhes sobre o gênero e apresentando dicas de grupos de po-
dcasters em redes sociais. Antes do final da aula, os alunos 
puderam tirar suas dúvidas acerca do assunto. Em seguida, 
a professora perguntou quem possuía smartphone na sala. 
A maioria dos alunos, cerca de 20, levantou a mão e/ou disse 
possuir um smartphone. Como atividade de casa, foi solicitado 
aos alunos que baixassem o aplicativo “spotify: músicas e pod-
casts”, e que eles escolhessem um episódio de um podcast para 
apresentar na aula seguinte. 

No módulo 3, houve a apresentação de cinco alunos sobre 
episódios de podcasts pesquisados por eles. Duas alunas esco-
lheram episódios de um podcast chamado “Histórias de ninar 
para garotas rebeldes”. O podcast narrava trajetórias de mu-
lheres notáveis que mudaram o mundo em suas respectivas 
áreas. Os áudios eram inspirados na série de livros de mesmo 
nome, escrita por Elena Favilli e Francesca Cavallo. 

A primeira aluna explicou um pouco sobre o podcast esco-
lhido e resumiu o episódio que seria apresentado. O episódio 
era sobre Billie Jean King, uma ex-tenista norte-americana, 
considerada uma das melhores atletas femininas de todos os 
tempos, que foi consagrada nos anos 70. 
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A segunda aluna, que abordou o mesmo podcast, escolheu o 
episódio sobre Yusra Mardini, uma nadadora síria que sobrevi-
veu à guerra. Ambos os episódios foram apresentados na ínte-
gra. Cada um tinha a duração de 16 minutos. Depois de ouvir 
cada episódio, os alunos discutiam a temática e davam suas opi-
niões. A ideia para o livro que serviu de inspiração para o pod-
cast era a criação de um imaginário “antiprincesas”, com mu-
lheres reais em vidas duras e de muita luta, mas que ajudaram 
fortemente a quebrar sensos comuns e construir o caminho para 
a igualdade de gênero. Um tema bem pertinente a ser tratado em 
sala de aula, pois desenvolvia a criticidade dos alunos. 

Nessa mesma temática do feminismo, a terceira aluna 
escolheu o podcast “Maria vai com as outras”, e o episódio 
apresentado por ela foi sobre assédio no ambiente de tra-
balho. O podcast tinha a seguinte descrição: “Programa da 
rádio Piauí sobre mulher e mercado de trabalho. Apresen-
tado por Branca Viana. Episódios novos quinzenalmente às 
segundas pela manhã”. A aluna apresentou o podcast e o epi-
sódio, seguindo os procedimentos da oficina; os alunos dis-
cutiam oralmente sobre os aspectos que mais lhe chamavam 
atenção no texto oral. 

A quarta apresentação foi de um aluno. Ele escolheu um po-
dcast chamado “Dr. Duprat Cast”, cuja descrição era: “o foco 
é evoluir, levantar e debater questões importantes de como 
chegamos até aqui e qual rumo que provavelmente vamos to-
mar. No padrão de ‘papos’, reflexões e entrevistas, usaremos 
o conhecimento da humanidade e da ciência moderna (...)”. O 
episódio escolhido pelo aluno intitulava-se: “Você é viciado em 
conquistas?” O interessante desse episódio é que ele começou 
com uma narrativa sobre um homem em busca de sexo e amor. 
O episódio era sobre relacionamentos, e os alunos se mostra-
ram bastante interessados sobre o assunto. 
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A quinta e última apresentação foi de um aluno que esco-
lheu o podcast de notícia Café da Manhã, o mesmo apresenta-
do pela professora na atividade de sondagem. Sua descrição 
era a seguinte: “agora você vai levantar da cama com notícias 
e análises quentinhas no Café da Manhã, o podcast mais im-
portante do seu dia. Em uma parceria entre Folha de S. Paulo e 
Spotify, os jornalistas Rodrigo Vizeu e Magê Flores trazem nas 
manhãs de segunda a sexta, de forma leve e simples, o funda-
mental sobre os assuntos do momento no Brasil e no mundo”. 
O episódio escolhido pelo aluno era sobre o ensino domiciliar 
que o governo Bolsonaro planejava regulamentar no Brasil. O 
episódio trazia a opinião de alguns especialistas sobre o tema e 
também de pessoas do governo, tentando explicar como seria 
tal ensino. Os alunos puderam aprender um pouco mais sobre 
o assunto. O texto também trazia entrevistas com jornalistas 
sobre como funcionava o homeschooling nos Estados Unidos, 
pois tal projeto brasileiro se inspiraria no americano. 

No quarto módulo da oficina, um tutorial de como produzir 
um podcast foi apresentado aos alunos. O objetivo desse mó-
dulo foi causar curiosidade quanto à produção desse gênero 
digital. Sabemos que a maioria dos adolescentes tem grande in-
timidade com a tecnologia, demonstrando admiração por pro-
fissões, como as de youtubers. Dessa maneira, proporcionamos 
o contato dos alunos com uma nova profissão: a de podcaster. 

No quinto e último módulo, o filme “A rebelde da rádio” foi 
exibido. Ele contava a história de Tara Adams (Debby Ryan), 
uma adolescente tímida que, na privacidade de seu quarto, fa-
zia transmissões de rádio usando seu computador e um mo-
dulador de voz, sob o codinome de “Rebelde da Rádio”. Essas 
transmissões eram arquivos de áudios via podcast. Os alunos 
também aprenderam um pouco mais sobre o mundo da produ-
ção de um podcast por meio do filme. 
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Com relação à avaliação, os alunos foram avaliados du-
rante todo o processo das oficinas, bem como também o seu 
comprometimento na realização das apresentações e partici-
pação em sala de aula. 

Acreditamos que a oficina Pode podcast na escola? alcançou 
seus objetivos, porque envolveu os alunos em aulas diferencia-
das e os fez conhecer e se interessar por esse novo gênero digi-
tal, que pode ser fonte de pesquisa e aprendizado. 

Conclusão

Vimos, no decorrer deste artigo, que o uso das novas tec-
nologias no ensino é necessário e possível. A inserção das 
tecnologias no ambiente escolar de forma produtiva e ino-
vadora valoriza o estudante como sujeito ativo do seu pro-
cesso de aprendizagem. 

No decorrer do processo metodológico, notamos o protago-
nismo nas atitudes dos alunos com relação ao gênero digital 
apresentado, pois eles pesquisaram e escolheram suas pró-
prias histórias durante as apresentações. Vale ressaltar que as 
estratégias utilizadas para o ensino do gênero digital deman-
daram o fortalecimento do papel do aluno como sujeito da sua 
aprendizagem e do papel do professor como mediador, orienta-
dor e incentivador da aprendizagem. 

Cinco módulos foram realizados na oficina chamada Pode 
podcast na escola? Durante o desenvolvimento das atividades 
dos módulos, constatamos, por meio das discussões em sala e 
da participação, que os alunos se apropriaram do gênero pod-
cast, compreenderam sua funcionalidade e perceberam o cres-
cimento da popularidade do gênero no ambiente virtual. 

O interesse dos alunos, observado de maneira geral, foi po-
sitivo. Percebemos que a maioria se envolveu com o aprendiza-
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do desse novo gênero digital, por meio das suas apresentações 
e de seus posicionamentos. 

Para uma complementação da oficina, seria agregador 
acrescentar um sexto módulo voltado para a produção do gê-
nero podcast. Contudo, produzir tal gênero é um grande de-
safio, pois necessita de um espaço com uma boa acústica e de 
bons microfones. No que se refere ao contexto da escola públi-
ca, sabemos que grande parte não dispõe desses recursos, o 
que dificultaria a produção do gênero em questão. 

Outro fator, que também dificultaria a produção do gênero 
digital podcast, diz respeito ao letramento digital dos professo-
res, pois boa parte desses profissionais necessitaria de forma-
ção continuada na área. Nossa experiência é um bom exemplo 
disso, pois não conhecíamos o gênero até a preparação desse 
artigo. A partir daí, percebemos a importância de programas 
de formação continuada, como o Mestrado Profissional em Le-
tras (Profletras), o qual tem como um dos objetivos contribuir 
para o multiletramento exigido no mundo globalizado com a 
presença da internet. 

As tecnologias, quando bem utilizadas, podem contribuir de 
forma positiva para a construção do conhecimento de gêneros 
digitais. Esperamos que nossa pesquisa proporcione novas pos-
sibilidades de estudo, que venham a aprofundar a aprendiza-
gem do letramento digital, tanto do aluno quanto do professor. 
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Introdução

Constata-se, tanto no chão da sala de aula, como nas aferi-
ções nacionais e internacionais, o baixo nível de proficiência 
dos alunos em sua língua materna. Na realização da prova 
Pisa1 2018, que é aplicada a cada três anos pela Organização 
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Bra-
sil ficou nos últimos lugares dos países da América do Sul. Tal 
prova refere-se ao componente “leitura”, consequentemente, se 
o aluno não interpreta bem, não compreendendo o que lê, isso 
irá refletir nos demais componentes, como na gramática e na 
produção textual. Além disso, os professores, assoberbados de 
trabalho, não são oportunizados, geralmente, a capacitações e 
a momentos dentro da carga horária para estudo. 

Portanto, faz-se necessário pensar em práticas de ensino 
significativas que se coadunam com os objetivos da Linguís-
tica Aplicada no tocante a auxiliar eficazmente o fazer do pro-
fessor da sala de aula, em passos paulatinos e contínuos, pos-
sibilitando a melhora da aprendizagem pelos alunos. Nesse 
panorama, nossa pesquisa visa promover atividades que con-
templam os eixos de leitura e escrita para o 9o ano do Ensino 
Fundamental. 

A escolha dessa série deveu-se ao fato de o gênero entre-
vista constar no currículo desse nível de escolaridade; já a 
predileção pelo gênero entrevista faz-se pelo diminuto traba-
lho com os textos orais mais elaborados e sua retextualização 
na escola. Os textos orais são deixados de lado muitas vezes 
e só são utilizados para as mesmas funções em sala de aula: 
perguntas e respostas orais, bem como apresentação de traba-

1 Programa Internacional de Avaliação de Estudantes disponível no site: 
https://www.oecd. org/pisa/

https://www.oecd.org/pisa/
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lhos. Esquece-se o falar em público, que é exigência do meio 
social, no qual os estudantes necessitam de oportunidades de 
formação profissional e de trabalho. A entrevista é muito utili-
zada pelo aluno fora da escola para acessar, no telefone celular, 
informações sobre seus ídolos da mídia vigente. Levar o aluno 
a uma reflexão sobre sua idiossincrasia nas mídias sociais, me-
diada pela compreensão do gênero que instrumentaliza essas 
informações, desencadeia uma criticidade do conteúdo e da se-
gurança para se expressar no gênero entrevista exigido pela 
sociedade como elemento de promoção social. 

Para a constituição do corpus, recolhemos as produções 
iniciais dos alunos de 9o ano, Ensino Fundamental II, que fo-
ram analisadas para proposição da sequência didática, por 
meio da aplicação do professor da própria turma, da atividade 
que apresentou a situação relativa ao gênero entrevista para a 
produção inicial. Essa situação para a produção inicial cons-
tituiu-se, em primeiro lugar, em uma proposição para o aluno 
entrevistar o ídolo de sua predileção, utilizando a escrita. Nes-
ta pesquisa, ampliou-se para equipes elaborarem a entrevista, 
pois o professor da turma considerou mais interessante que 
cooperassem em equipe para um trabalho mais produtivo. 

Em segundo lugar, após a página de tessitura da entrevis-
ta, encontravam-se três perguntas que conduziam o aluno a 
refletir sobre a escolha do seu ídolo e, por último, o aluno re-
presentava o ídolo por meio do desenho. As orientações foram 
seguidas a partir da atividade sem subsídios sobre o gênero 
entrevista. Desse trabalho, foram selecionadas duas produ-
ções por apresentarem as três partes constituintes da ativida-
de para nossa pesquisa-ação que, segundo Gil (2002, p. 143), 
“[…] envolve também a ação dos pesquisadores e dos grupos 
interessados, o que ocorre nos mais diversos momentos da 
pesquisa”, caracterizando, assim, a interação entre o pesqui-
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sador e os alunos pesquisados. Após essa fase, foi elaborada a 
proposta dos módulos de atividades até chegar à proposição da 
produção final para o aluno. 

De acordo com a BNCC (BRASIL, 2017), objetiva-se na leitu-
ra a compreensão do texto com fruição; já na escrita, enfatiza-
-se sua natureza processual e colaborativa, em suma, forman-
do leitores críticos e autônomos, convergindo com o objetivo 
dos PCN (BRASIL, 1998). Dessa forma, este trabalho objetiva 
propor uma sequência didática para o ensino da entrevista, 
conduzindo o aluno à reflexão sobre o conteúdo, a língua e 
a estrutura do gênero suscitados do uso em sociedade, assim 
possibilitando ao aluno a aprendizagem com compreensão e 
criticidade com base na sua interação social. 

A partir disso, a escola deve possibilitar ao professor sub-
sídios para compreensão desse novo enfoque dos gêneros dis-
cursivos. Muitos professores ainda foram formados apenas 
com as tipologias descrição, narração e argumentação. Logo, 
deve-se oferecer variadas capacitações e acesso a novos mate-
riais com renovadas perspectivas do uso social da linguagem. 
E ao professor cabe renovar sua prática social buscando essas 
novas perspectivas para o ensino eficaz e efetivo do aprendiz. 

Calcado nisso, o presente estudo propõe um renovado olhar 
sobre o gênero entrevista nas práticas sociais imersas na rea-
lidade do aluno, bem como fomenta a reflexão e a criticidade 
quanto ao conteúdo do gênero estudado. Objetivando essa con-
dução, este trabalho está dividido em quatro seções. Na primei-
ra seção, aborda-se o gênero do discurso e a oralidade, confor-
me Antunes (2003), Bakhtin (2016), Biasi-Rodrigues (2008) e 
Marcuschi (2008); na segunda, discorre-se sobre o significado, 
estrutura, constituinte e funcionalidade do gênero entrevista 
de acordo com Bakhtin (2011), Costa (2008), Crescitelli e Reis 
(2014), Fávero, Andrade e Aquino (2014), Hoffnagel (2010), 
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Medeiros e Tomasi (2017) e Ribeiro (2017); na terceira seção, 
fala-se sobre a metodologia; e na quarta e última seção, abor-
da-se a análise da produção inicial e propõe-se a sequência di-
dática do gênero entrevista. 

Gênero do discurso na escola e oralidade

A definição de gênero do discurso suscita-se com Bakhtin 
(1997, apud BIASI-RODRIGUES, 2008, p. 38), que diz “são ti-
pos relativamente estáveis de enunciados”, e é nessa definição 
que os estudos recentes se ancoram. Para o autor, segundo Bia-
si-Rodrigues (2008, p. 38), os diversos gêneros constituídos na 
sociedade, embora sejam relativamente estáveis, são estrutura-
dos da seguinte forma:

[…] a seleção de temas (conteúdo); a escolha dos recursos 
linguísticos (estilo); e as formas de organização textual 
(construção composicional) (p. 280). Além disso, Bakhtin 
admite que há exageros mais ‘padronizados e estereoti-
pados’ e gêneros ‘mais maleáveis, mais plásticos e mais 
criativos’ (p. 301). 

Bakhtin (2016, p. 15) ainda classifica os gêneros em primá-
rios, que se “formam nas condições de comunicação discursiva 
imediata”, dos quais são exemplos a conversação oral cotidiana e 
a carta pessoal; e em gêneros “secundários (complexos – roman-
ces, dramas, pesquisas científicas)” (p. 15), em que há a predo-
minância do escrito. 

Portanto, os gêneros do discurso são inerentes ao ser hu-
mano, que sempre está produzindo textos orais ou escritos, 
inseridos no dia a dia das pessoas para sua interação com as 
outras. Segundo Marcuschi (2008, p. 154), quando “domina-
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mos um gênero textual,2 não dominamos uma forma linguísti-
ca e sim uma forma de realizar linguisticamente objetivos es-
pecíficos em situações sociais particulares”; logo, usam-se os 
gêneros para fazer uma lista de compras, uma carta amorosa, 
uma resenha de livros, ou seja, atende o gênero discursivo às 
necessidades de expressão do ser humano em sociedade. 

Os gêneros orais quase não são estudados; esse tipo de es-
tudo é muito recente e menos sistematizado do que o dos gê-
neros escritos (MARCUSCHI, 2008). É uma modalidade muito 
pouco experimentada na sala de aula. Há muitas questões que 
rechaçam o seu uso pelo professor, entre as quais podemos ci-
tar: a oralidade traz, em seu bojo, todos os vícios e erros que 
desprestigiam a língua; não há interesse na conversação, em 
como se constitui a conversa; e há uma generalizada falta de 
oportunidades de se abordar o gênero oral da comunicação pú-
blica na sala de aula (ANTUNES, 2003). 

Essa questão confronta-se com as orientações da BNCC 
(BRASIL, 2017, p. 76-77) que trazem o eixo oralidade: “Produ-
zir textos pertencentes a gêneros orais diversos, considerando-
-se aspectos relativos ao planejamento, à produção, ao redesign, 
à avaliação das práticas realizadas em situações de interação 
social específicas”. Essa orientação já vem desde os PCN (BRA-
SIL, 1998), mas, infelizmente, ainda são práticas escolares tími-
das em relação à oralidade e ficam muito restritas à academia, 
consequentemente, o professor carece de muitos subsídios para 
trabalhar a vertente oral. 

Diante desse cenário, é preciso pensar em práticas de ensi-
no significativas, condizentes com as necessidades atuais de 
ensino, num mundo tão globalizado e digital. Daí a necessida-

2 O presente trabalho não entrará na discussão sobre a terminologia do gê-
nero, portanto optamos por usar o termo fundador que é do Bakhtin, gê-
neros discursivos, mas o autor Marcuschi usa o termo gêneros textuais. 
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de de atividades com a oralidade, por exemplo, como nesta pes-
quisa retratando o gênero entrevista e os ídolos dos discentes 
no ano final do Ensino Fundamental (9o ano), seguindo suas 
predileções de artistas veiculados massivamente na mídia. 

Significação, estrutura, constituintes e 
funcionalidade do gênero entrevista

A entrevista é “uma conversa, colóquio, em local combinado 
para obtenção de esclarecimentos, avaliações, opiniões etc”., se-
gundo Costa (2008), e no âmbito jornalístico:

[…] pode ser definida como uma coleta de declarações, in-
formações, opiniões tomadas por jornalista(s) para divul-
gação através dos meios de comunicação (imprensa fala-
da, escrita, televisa, internética). Pode designar também 
uma matéria jornalística – chamada pingue-pongue – que 
é redigida em forma de pergunta-resposta. Trata-se de um 
discurso assimétrico em que os interlocutores têm papel 
diverso. O entrevistado tem o conhecimento do assunto/
tema e o poder da palavra, que deve se limitar ao que é 
perguntado (COSTA, 2008, p. 93). 

Mas Marcuschi (2000, apud HOFFNAGEL, 2010, p. 196) 
esclarece que “há eventos que parecem entrevistas por sua 
estrutura geral de perguntas e respostas, mas distinguem-se 
muito disso”. Esse distanciamento se dá no caso de depoimen-
tos na justiça, na polícia, exame oral. Há nesses gêneros uma 
estrutura geral semelhante à da entrevista, mas distanciam-se 
desta pelo estilo e propósito. 

De acordo com Hoffnagel (2010, p. 196), “tomando gênero 
como um evento comunicativo e não uma forma linguística, 
podemos considerar a entrevista como uma constelação de 
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eventos”, ou seja, são como gêneros (ou subgêneros): entre-
vista jornalística, entrevista médica, entrevista de emprego, 
entrevista científica etc. A entrevista, em sua oralidade, reto-
ma o que Marcuschi (2008) afirma sobre o rompimento com a 
dicotomia fala e escrita, produzindo o conceito do “continuum 
de relações entre modalidades, gêneros textuais e contextos 
socioculturais”. E Ribeiro complementa: 

Há aspectos diferenciadores entre o código oral e o có-
digo escrito, que devem ser considerados nas aulas de 
Língua. Por exemplo: a troca de turnos, a presença do 
interlocutor, o uso de recursos como a entonação, o ges-
tual, a pausa, a repetição etc. Ademais, se de um lado se 
trabalha a expressão oral dos alunos, como consequência, 
trabalha-se também o saber ouvir, atitude tão importante 
quanto o saber falar (RIBEIRO, 2017, p. 133). 

Com isso, a entrevista apresenta uma sequência do tipo 
dialogal, cujo propósito é levar o destinatário a manter-se na 
interação proposta, com três fases: abertura, operações transa-
cionais e fechamento. A abertura pode ser exemplificada com a 
função fática “olá”, “bom-dia”, “boa-noite”; já as operações tran-
sacionais são compostas pelo corpo da interação do diálogo en-
tre os interlocutores e o fechamento; por exemplo, “não tenho 
mais nada a declarar”. A sequência dialogal apresenta mais de 
um interlocutor. É constituída por uma sucessão de trocas de 
turno em uma conversa, diálogo. As trocas são caracterizadas 
por uma interação comunicacional de caráter fático e podem 
ser exemplificadas como debates, entrevistas, sessões de tera-
pia, em consultas médicas etc. (MEDEIROS; TOMASI, 2017). 

Seguindo esse percurso, a entrevista tem seu caráter inte-
racionista e dialógico, de acordo com Bakhtin (2011), o eu e o 
tu se inter-relacionam, construindo sentido. Então, a tessitura 
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da entrevista faz-se com um entrevistador e um entrevistado, 
ou o entrevistador com vários entrevistados, ou o entrevista-
do com vários entrevistadores. Em sua estrutura, há o tópico, 
que é o assunto, havendo mudança de tópico frequentemente 
na entrevista, embora algumas permaneçam sem mudança. 
Marcuschi (2000, apud HOFFNAGEL, 2010, p. 196-197) re-
presenta a estrutura do gênero entrevista da seguinte forma: 
“entrevistador: pergunta [estabelece um tópico]; entrevistado: 
responde [em relação ao tópico proposto]; entrevistador: per-
gunta [sobre o mesmo ou outro tópico]; entrevistado responde 
[com relação ao posto]”. 

Há outros constituintes da entrevista, que não são comuns 
na análise da oralidade da escola, mas bastante esclarecedo-
res na intenção e compreensão dos enunciados orais da entre-
vista: repetição, correção, parafraseamento, parentetização e 
referenciação, além dos fenômenos intrínsecos da oralidade, 
como hesitação e interrupção. Assim, o aluno toma consciên-
cia dos traços da oralidade que também são chamados de mar-
cadores conversacionais (CRESCITELLI; REIS, 2014). 

Outro aspecto do texto oral é a sua caracterização em au-
dível, espontâneo, irrepetível e contextualizado, de modo que 
a gravação da entrevista o transforma em um recorte de fala, 
pois a entrevista escrita advém do seu registro falado. E esse 
recorte da fala é bastante monitorado pelo informante, prin-
cipalmente na entrevista. O gravador, que hodiernamente é 
mais comum como aplicativo digital do dispositivo móvel, inti-
mida o entrevistado, aterrorizando ainda mais se a entrevista 
for filmada. O gênero entrevista é assimétrico, pois o entrevis-
tador tem maior poder de conduzir a abordagem e o direciona-
mento da entrevista, em oposição à conversa espontânea, em 
que os interlocutores geralmente são iguais nessa condução 
(CRESCITELLI; REIS, 2014). 
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Portanto, para tratar da oralidade em sala de aula, como o 
gênero em estudo, os conhecimentos em torno de língua fa-
lada e de língua escrita não são suficientes. É preciso que o 
professor disponha de subsídios em relação às especificidades 
dos textos que circulam na sociedade em domínios discursivos 
determinados, como o jornalístico, o acadêmico, o religioso, 
o jurídico etc. (FÁVERO; ANDRADE; AQUINO, 2014). Dessa 
forma, o gênero entrevista deve ser apreendido pelo professor 
em todos esses aspectos para o seu domínio e compreensão e 
para o aperfeiçoamento do ensino do aprendiz. 

Metodologia 

O tipo de pesquisa foi a pesquisa-ação, uma intervenção den-
tro da sala de aula com os alunos produzindo materiais para 
análise. Em sua dinâmica, “ocorre um constante vaivém entre 
fases, que é determinado pela dinâmica do grupo de pesquisa-
dores em seu relacionamento com a situação pesquisada” (GIL, 
2002). Utilizando tal pesquisa, foi constituído o corpus inicial, 
que desencadeou o desenvolvimento da sequência didática. 

Esta última foi desenvolvida pelos teóricos Dolz, Noverraz 
e Schneuwly (2004), que orientam o uso do gênero oral “[…] 
sobre gêneros que o aluno não domina ou o faz de maneira 
insuficiente; sobre aqueles dificilmente acessíveis, espon-
taneamente, pela maioria dos alunos” (DOLZ; NOVERRAZ; 
SCHNEUWLY, 2004b, p. 97). 

Para esse trabalho, apresentam o seguinte processo da se-
quência didática: 

Após uma apresentação da situação na qual é descrita de 
maneira detalhada a tarefa de expressão oral ou escrita 
que os alunos deverão realizar, estes elaboram um primei-
ro texto inicial, oral ou escrito, que corresponde ao gêne-
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ro trabalhado; é a primeira produção. Essa etapa permite 
ao professor avaliar as capacidades já adquiridas e ajus-
tar as atividades e os exercícios previstos na sequência 
às possibilidades e dificuldades reais de uma turma. Além 
disso, ela define o significado de uma sequência para o 
aluno, isto é, as capacidades que deve desenvolver para 
melhor dominar o gênero de texto em questão. Os módu-
los, constituídos por várias atividades ou exercícios, dão-
-lhe os instrumentos necessários para esse domínio, pois 
os problemas colocados pelo gênero são trabalhados de 
maneira sistemática e aprofundada. No momento da pro-
dução final, o aluno pode pôr em prática os conhecimen-
tos adquiridos e, com o professor, medir os progressos 
alcançados. A produção final serve, também, para uma 
avaliação de tipo somativo, que incidirá sobre os aspec-
tos trabalhados durante a sequência (DOLZ; NOVERRAZ; 
SCHNEUWLY, 2004b, p. 98-99, grifos dos autores). 

Para a elaboração da atividade sobre o gênero entrevista, par-
tiu-se da prática de uma situação inicial, sem intervenção teó-
rica, em uma escola da rede estadual de ensino em que ainda 
subsiste o Ensino Fundamental II, 9o ano, na periferia de Forta-
leza. A situação inicial foi orientada por uma ficha, previamente 
preparada, sugerindo grupos de até cinco alunos, que produzi-
riam uma entrevista de um ídolo famoso da mídia nacional ou 
internacional; além disso, havia três perguntas reflexivas e críti-
cas sobre os valores positivos passados pelo ídolo: a) “o seu ídolo 
contribui para a sua formação de valores?”; b) “o seu ídolo já se 
posicionou sobre feminicídio?”; e c) “o que o motivou a escolher 
o seu ídolo?”. Após esse contexto, pede-se ao aluno que represen-
te, em forma de imagem, o seu ídolo. Todo esse contexto é apli-
cado pelo próprio professor de sala de aula. A partir dessa ativi-
dade, foram suscitados os três módulos de atividades seguintes. 
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Dentro da última, a produção final de uma entrevista com um 
ídolo real (um familiar, um amigo, um professor, um técnico, um 
profissional etc.) aflora como fruto do processo percorrido na 
análise e funcionalidade do gênero entrevista. 

Análise da produção inicial e 
proposta da sequência didática

As atividades do gênero entrevista constituem-se na produ-
ção inicial, que desencadeará a tessitura propositiva de três 
módulos e uma produção final, sendo que, na produção inicial, 
não houve nenhuma intervenção do professor, apenas a forma-
ção dos grupos e as instruções para feitura das entrevistas. A 
atividade foi aplicada com alunos do 9o ano, Fundamental II. 
A primeira atividade contou com uma folha de orientação, tra-
zendo a proposta de uma entrevista em equipe com um ídolo 
da predileção dos alunos, ídolo ficcional, midiático, havendo 
um consenso para eleição de apenas um ídolo (famoso ou não) 
por equipe. Havia também, após o espaço para entrevista, três 
questões reflexivas que entrevistavam o aluno quanto à sua 
escolha da celebridade, e, por último, pedia-se ao aluno a re-
presentação em forma de imagem do ídolo eleito. Foram di-
gitalizadas, para ilustração da produção inicial da sequência 
didática abaixo, as atividades de duas equipes, uma de quatro 
participantes (somente meninos), sobre o ídolo Neymar e ou-
tra de três participantes (somente meninas) sobre Mc Mirella. 
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Figura 1 – Produção inicial do gênero entrevista

Fonte: equipe de alunos K, P, J e W (entrevista com seu ídolo). 

 EQUIPE 01: K, P, J e W 
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Figura 2 – Produção inicial do gênero entrevista

Fonte: equipe de alunos K, P, J e W (reflexões e imagem sobre a esco-
lha do ídolo). 
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Nessa primeira produção da equipe 1: K, P, J e W, percebemos 
que, sem nenhum auxílio, o aluno produz, de forma simples, a 
entrevista, pois traz o conhecimento prévio que tem desse gê-
nero. A equipe desenvolve o texto basicamente com perguntas 
e respostas, mudando bastante de tópicos, iniciando as pergun-
tas pela mesma expressão “Menino Ney como é ser”; há também 
a presença da linguagem coloquial com termos que devem ser 
adequados ao uso formal da entrevista por ser um gênero de tex-
to público. Observa-se também a ausência das marcas paralin-
guísticas observadas pelo entrevistador: risos, pausa etc. Além 
disso, revela-se nas três perguntas uma dualidade da personali-
dade do ídolo, suscitando uma intervenção nas atividades vin-
douras para compreensão mais aprofundada dele. Observam-se 
ainda muitas dificuldades ortográficas. 
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Figura 3 – Produção inicial do gênero entrevista

Fonte: equipe de alunos A, M e E (entrevista com seu ídolo). 

 EQUIPE 02: A, M e E;  
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Figura 4 – Produção inicial do gênero entrevista

Fonte: equipe de alunos A, M e E (reflexões e imagem sobre a escolha 
do ídolo). 

Nessa segunda produção da equipe 2: A, M e E, percebemos 
que, sem nenhum auxílio, o aluno produz, de forma simples, a 
entrevista, pois traz o conhecimento prévio que tem desse gê-
nero. Existem muitas semelhanças com o da equipe 1, mas as 
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perguntas são mais bem elaboradas, embora desconheçam os 
vários elementos constitutivos da entrevista. Quanto à análise 
das três perguntas, vemos uma contradição entre a primeira 
pergunta e a última, pois a equipe admite que o ídolo esco-
lhido não tem valores a passar, mas o escolheu por admirar 
sua inteligência e ousadia de falar o que quer e por ser inde-
pendente. Essa contradição suscitará atividades com uma re-
flexão sobre essa dualidade do ídolo, orientando o aluno a sair 
do pensamento superficial, oportunizando uma maior reflexão 
para compreensão do ídolo. Observam-se ainda poucas dificul-
dades ortográficas. 

A primeira produção da sequência didática é composta da 
entrevista que os alunos recriaram sobre seus ídolos, a partir 
da realidade ficcional da mídia sobre famosos: jogadores, MCs, 
rappers etc. As outras atividades surgiram daí, conhecendo a 
realidade dos alunos, do que eles veem e ouvem nas mídias, ori-
ginando uma análise fidedigna da realidade dessa turma. Com 
isso, os três módulos foram elaborados da seguinte forma: 

Na atividade do módulo 1, o professor traz material escri-
to e vídeos sobre cada ídolo escolhido pelas equipes na aula 
anterior, para que os discentes se apropriem bem mais deles, 
iniciando com a leitura dos textos escritos. Após apropriação 
mais informativa do ídolo, o professor passa para os vídeos, 
propondo aos alunos transcreverem na lousa um trecho da 
entrevista; antes, há apresentação de algumas convenções de 
transcrição como pausas, uso de reticências etc. Após a trans-
crição embrionária, haveria uma conversa com a turma, refle-
tindo sobre os ídolos escolhidos e possibilidades de perguntas 
para ampliar a ideia inicial. 

Nesse bojo, as três questões reflexivas, no final da atividade 
1, auxiliam nessa reflexão da cultura das mídias digitais e de 
comunicação. A releitura da escrita da oficina 1, concomitante às 
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reflexões tecidas sobre os ídolos, ampliariam a visão de mundo 
do aluno em relação ao que se passa nos meios de comunicação 
em massa, principalmente na internet, e como devemos refletir 
sobre o que é posto neles. 

Já na atividade do módulo 2, utilizam-se revistas da Avian-
ca, cuja capa sempre traz “famosos” e muitas entrevistas. Sem-
pre, no início, há uma entrevista sobre um famoso A, e a capa 
traz informações sobre outro famoso B. Utilizando esses dois 
tipos de estrutura da revista, a primeira entrevista seria anali-
sada quanto aos elementos da entrevista: turnos, tópico, mar-
cadores conversacionais, citações, a não denominação do en-
trevistador; o outro texto, que só expõe sobre o famoso, seria 
utilizado para elaboração de perguntas seguindo a trilha de 
informações. Assim, o aluno se apropria bem dos constituintes 
da oralidade e amplia o leque de perguntas. 

Na última atividade do módulo 3, denominada ídolo real, 
propõe-se ao aluno a escolha de uma pessoa admirável para ele 
próprio (um professor, um bombeiro etc.), um ídolo real, mais 
próximo do seu cotidiano. Esse ídolo deve ser entrevistado 
pelo aluno; previamente, deve-se orientá-lo sobre a seriedade 
da entrevista, modalidade oral formal, lista de perguntas pré-
vias, saber escutar, respeitar o turno, usar de polidez na entre-
vista, mesmo não concordando com a opinião do entrevistado. 
Após a entrevista gravada em áudio ou filmada, o aluno deve 
transcrevê-la conservando repetições, sobreposição etc. 

Esse momento é importante para o aluno reconhecer os 
marcadores conversacionais, inclusive apontando que, se ele 
se lembrar dos gestos do entrevistando, enriquecerá a obser-
vação da entrevista. Logo depois da transcrição, o discente 
tece comentários sobre os marcadores conversacionais obser-
vados e encontrados na entrevista, inclusive mostrando suas 
funções para a formação de sentido do texto. Soma-se a essa 
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atividade uma outra sobre ortografia aplicada, na qual os es-
tudantes mais tiveram dificuldades nas entrevistas. Então, 
finalmente, o aluno deve apresentar a produção de um texto 
escrito a partir da entrevista gravada para a modalidade escri-
ta. O aluno redigirá o texto final com mais segurança, gerada 
por todo o processo da sequência didática. Lembramos que, 
durante todo o percurso, o professor deve ler as produções e 
orientar o aprendiz nesse processo. E, finalmente, o professor 
deve publicar as entrevistas no jornal da escola ou criar um 
suplemento/caderno, enfim, fazer circular, compartilhar com 
todos a produção lapidada do gênero entrevista. 

Conclusão 

Para que haja o ensino contextualizado com as necessida-
des sociais do aluno, o professor e o aluno devem se apropriar 
das teorias sobre oralidade e seu uso no cotidiano, como no 
estudo em questão da entrevista. Então, o professor deve re-
pensar a sua ação o uso da língua, ressignificando práticas do 
uso de gênero oral. Daí a importância de projetos e formações 
efetivas para os discentes e docentes e o estreitamento dos la-
ços entre a academia e a escola. E, nesse bojo, temos a entre-
vista, gênero tão rico em aprendizagem de tantos ângulos da 
compreensão do ser social. A entrevista decompõe-se, através 
de sua observação, em aspecto gestual, entoacional, mental, 
social. Todos os aspectos citados colaboram para a construção 
da imagem do entrevistado. 

Observa-se que é concernente ao aluno o estudo da oralida-
de por meio da entrevista, pois desenvolve o aperfeiçoamento da 
oralidade e seu uso nas variadas situações sociais. Quando se 
trabalha a oralidade da entrevista por meio do ídolo do estudan-
te, tenta-se despertar emoções, desejos, planos futuros, valores; 
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há um continuum do ficcional televisivo e virtual dos ídolos pro-
jetados até a reflexão do ídolo que realmente contribui efetiva-
mente para a melhoria da convivência em sociedade, apresen-
tando valores positivos na formação dos jovens estudantes. Essa 
construção de valores é mister na atualidade, dados os conflitos 
como bullying em sala de aula, por exemplo. Há muitos confron-
tos no cotidiano da escola que geram uma sociedade conflitiva. 

Diante do exposto, compreende-se que o gênero discursivo 
entrevista desenvolve no educando o domínio das variações 
oral e escrita da língua, além das inferências e dos posiciona-
mentos reflexivos e críticos, levando-os a um amadurecimento 
como leitores e produtores de texto. 
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Introdução

As atuais práticas de ensino voltam-se para a aprendiza-
gem que parte da significância e da relevância social, em que 
se pode atrelar conhecimento científico ao conhecimento de 
mundo, propiciando uma condição de leitura de mundo em di-
versos contextos. 

Tal proposta alinha-se ao que os documentos orientadores 
do ensino propõem. Os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN), de 1998, já traziam essa orientação, por abordar a in-
clusão das diversidades culturais, sociais, religiosas e étnicas 
que fazem parte da sociedade, a fim de que todo cidadão ti-
vesse acesso à educação de forma igualitária e atingisse um 
domínio amplo acerca não só do conhecimento científico, mas 
também de seus direitos e deveres. 

Esse documento foi complementado com a Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), de 2017, que, embasada na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, busca nor-
tear os currículos e seus conteúdos mínimos de modo a asse-
gurar formação básica comum. 

De toda forma, o ensino de Língua Portuguesa deve ser 
promovido de maneira a considerar os vários contextos dos 
quais os alunos possam participar, a fim de se garantir uma 
formação reflexiva do ser a partir do discurso, uma vez que o 
indivíduo forma e é formado pelas ideias trocadas nas relações 
intrapessoais. 

Assim, esses documentos pautam-se no uso da língua e no 
ensino por meio de gêneros textuais para que ocorra um ensi-
no produtivo da linguagem. A BNCC (BRASIL, 2017) organi-
za as práticas de linguagem em campos de atuação de acordo 
com os anos iniciais e os anos finais e, em todos os campos 
propostos, aponta o emprego dos gêneros de acordo com o ní-
vel de aprendizagem. 
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O gênero conto, utilizado como base em nossa pesquisa,1 é 
incluído nos PCN (BRASIL, 1998) como sendo literário, tipica-
mente voltado para escrita e de fácil adesão escolar. Na BNCC 
(BRASIL, 2017), ele é indicado para trabalhos tanto para leitu-
ra quanto para escrita, seja em anos finais ou iniciais, perten-
cendo ao campo artístico-literário. 

Para tanto, o conto aqui é um subsídio para que possamos 
aprimorar o letramento por meio de atividades diversas que 
envolvem leitura e escrita, por meio da (des)construção do es-
tereótipo da figura feminina encontrada no papel de princesa 
nos contos de fada. 

Essa temática se faz relevante por abordar uma temática so-
cial ainda não tão discutida dentro do ambiente escolar, mas 
que é pertinente por ser um espaço de formação cidadã e não 
apenas conteudista, para que haja uma reflexão e até uma res-
significação do ser mulher. 

Letramento: breves considerações

O termo letramento foi proposto a partir da necessidade de 
se pensar em algo que nomeasse as práticas sociais de lingua-
gem. Surgiu, então, uma espécie de dicotomia entre os termos 
letramento e alfabetização, fazendo-se, por vezes, a escolha de 
um em exclusão ao outro. Contudo, os dois termos podem ser 
complementares, visto que o letramento, por estar atrelado aos 
usos sociais da língua, pode ocorrer a partir da alfabetização, 
mas nem sempre é necessário que um sujeito seja alfabetizado 
para que seja letrado, pois o letramento está atrelado aos usos 
sociais da língua. 

1 A referida pesquisa advém de um projeto desenvolvido no Mestrado Profis-
sional em Letras pela Universidade Federal do Ceará com fins de garantia 
da conclusão do curso. Foi uma sequência de atividades que tomaram al-
guns contos de fada como base para enxergar o perfil feminino e foi apli-
cada em uma turma de 9o ano de uma escola pública estadual de ensino. 
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Soares (2003) evidencia a impossibilidade de apartar os pro-
cessos de letramento e alfabetização ao afirmar que 

Dissociar alfabetização e letramento é um equívoco porque, 
no quadro das atuais concepções psicológicas, linguísticas 
e psicolinguísticas de leitura e escrita, a entrada da crian-
ça (e também do adulto analfabeto) no mundo da escrita se 
dá simultaneamente por esses dois processos: pela aquisi-
ção do sistema convencional de escrita – a alfabetização, e 
pelo desenvolvimento de habilidades de uso desse sistema 
em atividades de leitura e escrita, nas práticas sociais que 
envolvem a língua escrita – o letramento. Não são proces-
sos independentes, mas interdependentes e indissociáveis  
(SOARES, 2003, p. 12). 

Sendo assim, o mundo da leitura e da escrita passou a ter 
um novo significado, deixando de ter o foco apenas nas habi-
lidades linguísticas para repensar o uso, colocando a língua 
a favor das práticas de linguagem, imergindo os sujeitos na 
cultura escrita. O letramento seria uma espécie de tradução 
do termo inglês literacy, significando “estado ou condição que 
assume aquele que aprende a ler e a escrever” (SOARES, 2017, 
p. 17). Percebe-se como o letramento vem para abarcar um fe-
nômeno maior do qual alfabetização não dava conta, já que 
alfabetizado é um sujeito que apenas domina o código, sem ne-
cessariamente saber utilizá-lo de forma social. 

Kleiman (1995) declara que os estudos de letramento bus-
caram, desde a expansão do uso da escrita (em sua utilização 
científica, política, social e tecnológica) até sua delimitação, 
entender como o letramento poderia impactar em sociedades 
minoritárias em contato com as práticas de escrita. Nessa 
perspectiva, contrapõe-se letramento e alfabetização quanto 
aos impactos sociais de leitura e escrita. A autora, ainda, refe-
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re-se a letramento como “um conjunto de práticas sociais que 
usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tec-
nologia, em contextos específicos, para objetivos específicos” 
(KLEIMAN, 1995, p. 19). 

Soares (2017, p. 18) aborda o letramento como “o resultado 
da ação de ensinar ou de aprender a ler e a escrever: o estado 
ou a condição que adquire um grupo social ou um indivíduo 
como consequência de ter-se apropriado da escrita”. 

Percebe-se, portanto, um entrelace de ideias no que concer-
ne à definição dos termos. Ambas confluem na junção de escri-
ta e leitura como base para a aprendizagem, sendo que as práti-
cas de letramento contribuem para apropriação da linguagem 
de forma integral, tanto ao código, quanto a sua função. 

Soares (2017) acredita que o letramento propicia a construção 
do indivíduo que pode articular suas próprias visões de mundo a 
partir do contato com a leitura e a escrita de forma efetiva, garan-
tindo não apenas a decodificação alfanumérica, mas também a 
compreensão do que ali foi exposto de maneira contextualizada. 

Rojo (2001, p. 235) traz à tona o letramento como “um con-
junto de práticas sociais ligadas, de uma maneira ou outra, à 
escrita em contextos específicos, para objetivos específicos”, 
corroborando com o pensamento de Kleiman (1995) por ambas 
tratarem-no como práticas sociais. 

Street (1984, p. 1), pensando numa acepção mais social do 
termo, define letramento como “um termo-síntese para resu-
mir as práticas sociais e concepções de leitura e escrita” e, para 
tratar dessa questão, propõe a divisão de dois modelos que en-
quadram particularidades sobre o tema, são eles: “modelo autô-
nomo” e “modelo ideológico”. 

O “modelo autônomo” pode ser entendido quando o próprio le-
tramento traz resultados sociais e cognitivos ao ser; existiria ape-
nas uma única forma de se desenvolver as práticas de letramento, 
sendo ele imposto a classes sociais, grupos e culturas diferentes. 
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O “modelo ideológico” coloca uma prática de letramento 
com maior afinidade com a cultura, sendo assim, o letramento 
assume a perspectiva de cultura em que o indivíduo está inse-
rido; então, as ideias, por exemplo, que a escola tem de letra-
mento serão aquelas que o aluno irá aprender, pois o ambiente 
de que ele está participando não dependerá somente dele. 

Para tentar esclarecer melhor essa diferença, propomos o 
seguinte quadro:

Quadro 1 – Diferenças entre modelo autônomo 
e modelo ideológico de letramento

Fonte: elaborado pela autora a partir de Street (1984).

Assim, o “modelo autônomo” corresponde à visão de alguns 
estudiosos que acreditam que os sujeitos poderão desenvol-
ver o letramento junto a outras práticas cognitivas, ainda que 
ele seja “iletrado” (KLEIMAN, 1995). Nesse caso, para Street 
(2013), o “modelo ideológico” é o que está presente, pois se 
percebeu que não existe a necessidade da intervenção da lín-
gua escrita advinda da escola para que os sujeitos se tornem 
cidadãos letrados, visto que o letramento é uma prática social. 
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Ainda quanto à acepção do termo, Street (2007) já pensa-
va em uma perspectiva mais social, associando o letramento 
a questões culturais, assegurando que “os usos e significados 
de letramento em diferentes sociedades são semelhantes aos 
usos e significados do conceito de pessoa” (STREET, 2007,  
p. 468). Sendo assim, é um termo variável que pode modificar-
-se de acordo com a cultura de um povo. 

Letramento implica, portanto, uma nova ordem sociocogni-
tiva, por propiciar maior reflexão em aprofundamento do co-
nhecimento de mundo, por melhorar a condição cultural dos 
interactantes, e em condições linguísticas mais favoráveis, por 
haver maior contato com leitura e escrita que refletem também 
na oralidade (SOARES, 2017). 

Dessa forma, é visível que há mais do que uma questão de 
ensino-aprendizagem envolvida, é ainda uma questão demo-
crática, pois o conhecimento de um indivíduo letrado pode lhe 
garantir uma mudança de status ou estigmatização a depen-
der do seu nível de conhecimento dentro de um determinado 
grupo social. 

Sumarizando, letramento ainda é um fenômeno sem uma 
definição exata, visto que esse processo ainda não está total-
mente enraizado em nossa sociedade. O que há são concepções 
variadas acerca de um ponto em comum; assim, diante dessa 
divergência de concepções, ainda que haja posicionamentos no 
sentido de dicotomizar alfabetização e letramento, filiamo-nos 
ao posicionamento de que a alfabetização é apenas uma das 
formas de se letrar um indivíduo inscrito nas práticas sociais. 

Sendo assim, as práticas de letramento, sejam elas pautadas 
unicamente no indivíduo ou no grupo a que ele pertence, ainda 
precisam de meios para que se possa medi-las e avaliá-las, com o 
objetivo de transformar as pessoas em sujeitos capazes de usar 
a língua em qualquer contexto social, como participante ativo 
de sua própria cultura. 
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Letramento na escola: de práticas 
escolares a práticas sociais

Os documentos oficiais partem da ideia da linguagem em 
uso, do seu funcionamento entre sujeitos para nortear o ensi-
no de Língua Portuguesa. É dentro dessa interação que os in-
divíduos constroem e modificam opiniões, tanto suas quanto 
do outro. Isso pode ser aprimorado a partir do conhecimento 
que se adquire das leituras, das vivências e das aprendizagens. 

O letramento chega às salas de aula para expandir o que 
antes era apenas decodificação de letras e números para re-
conhecimentos desses códigos e suas funções dentro da so-
ciedade, tornando o ensino significativo e, possivelmente, de 
mais fácil compreensão. A leitura e a escrita ganharam um 
status de necessidade não só para uma alfabetização, mas 
para descoberta do mundo. 

A escola, ainda que vista como o ambiente de conhecimento 
científico, é também espaço de convivência com pessoas dife-
rentes e as auxilia em sua formação enquanto sujeitos sociais, 
na aquisição e compartilhamento de conceitos, possibilitando 
que encontremos discursos que podem carregar ideias conce-
bidas socialmente que nem sempre condizem com a realidade, 
os chamados estereótipos. 

Para Amossy e Herchberg Pierrot (2010, p. 95), “o estere-
ótipo é uma ideia convencional, associada a uma palavra em 
uma dada cultura. [...] O estereótipo é uma parte de significa-
ção que responde a ideia comum associada à palavra”. Sendo 
assim, os estereótipos estão intrinsecamente ligados aos senti-
dos que são atribuídos socialmente e se tornam convencionais 
em determinada cultura. 

Essa cultura é que cria os padrões que vão sendo impostos 
socialmente, resultando em “caixas” classificatórias que po-
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dem trazer aspectos negativos, sem haver uma evidência histó-
rica, contudo, perpetuada geração a geração pela força social 
que esses conceitos carregam. 

Dessa forma, os objetos estereotipados vão sendo constru-
ídos de acordo com a representação formada por um povo, o 
que nos revela a importância de voltar-se para a figura femini-
na, que é muito marcada socialmente por padrões carregados 
desde a época de Cristo, devendo esta ser casta, pura, submis-
sa, protetora, entre tantas outras características, esquecendo-
-se de que o mundo muda e, com isso, exige a atualização tam-
bém da maneira como as pessoas são vistas. 

Em virtude disso, o reconhecimento do lugar da mulher in-
vestida do papel de princesa nos contos de fada pode constituir 
um retrato social da desigualdade de gênero em nossa socie-
dade. A princesa, com seus traços mais maternais, protetora e 
cuidadora, contempla a imagem de uma mulher mais subser-
viente, resignada, benevolente. Além disso, há sempre a ideia 
da espera pelo príncipe encantado, um homem forte, corajoso 
e gentil que irá salvá-la e defendê-la e, como moeda de troca, 
ganhar o coração da donzela. 

Entretanto, esses traços devem acompanhar a evolução do 
tempo. São as novas leituras a partir das atualizações do mun-
do que irão permitir desvelar essas marcas sociais na figura 
feminina. Por isso, se trazidas para o contexto atual, esse perfil 
estereotipado de princesa recebe acepção negativa por já não 
condizer com a realidade vigente da mulher. 

Os estereótipos são, pois, frutos do senso comum e revelam 
as imagens elaboradas acerca de um objeto ou de alguém, sen-
do indispensável para compreensão do material de referência 
do ponto de vista de quem argumenta, pois, como afirmam 
Amossy e Herchberg Pierrot (2010),
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O estereótipo esquematiza e categoriza, mas esses pro-
cedimentos são indispensáveis para a cognição, mesmo 
quando levam a uma excessiva simplificação e generaliza-
ção às vezes excessiva. Precisamos relacionar o que vemos 
com modelos preexistentes para entender o mundo, fazer 
previsões e regular nossos comportamentos (AMOSSY; 
HERCHBERG PIERROT, 2010, p. 33-34). 

Em vista disso, o letramento pode ser realizado também 
nas práticas sociais que fogem só do escrito, dos manuais 
engessados, alcança as magnitudes das relações dos indiví-
duos no coletivo.

Atividades em sequência: 
construindo o letramento

Esta pesquisa foi aplicada em uma turma de 9o ano de uma 
escola da rede estadual de ensino em Fortaleza – Ceará, valen-
do-se de um total de oito atividades que compreenderam desde 
a leitura e análise de alguns contos de fada até a produção tex-
tual dos alunos. 

Neste trabalho, foram escolhidos os contos A Branca de 
Neve e os Sete Anões, A Bela e a Fera e A Princesa e o Sapo para 
analisar o papel da princesa, por encontrarmos nessas perso-
nagens perfis diferenciados, mas que podem ser reveladores 
de perfis de mulheres reais. A princesa Branca apresenta um 
perfil mais materno, cuidadora do lar, assume uma imagem 
até de submissão. A princesa Bela se mostra corajosa, inteli-
gente e reconhece e valoriza tais características. A princesa 
Tiana, por ser independente, busca seus sonhos e não apresen-
ta submissão, mas reinvindica igualdade. 

Geralmente, atribui-se a princesas o ideal de beleza que se 
gostaria de implantar nas mulheres, criando uma imagem da 
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mulher de aparência externa bela, que busca o amor verdadei-
ro em um parceiro, e essa parece condição de sua felicidade. 

Então, as atividades giraram em torno dessa desconstrução 
de estereótipos, em que os alunos foram sistematizando suas 
ideias e confrontando-as com novas informações a fim de mo-
dificá-las de acordo com uma realidade mais atual da figura fe-
minina. Para isso, utilizamo-nos de músicas, tirinhas, trechos 
de filme, entre outros materiais. 

Anteriormente a essa atividade, foram feitas a leitura e a 
análise das obras, debates sobre o perfil das princesas que os 
alunos construíram a partir do que foi lido e discutido. En-
tão, trouxemos uma visão crítica acerca do papel atribuído à 
princesa, em que percebemos como esse estereótipo é criado 
dentro da sociedade de uma mulher indefesa e, que tem a ne-
cessidade de um homem para salvá-la, como se sua vida e suas 
escolhas tivessem de ser pautadas em relação a isso, além do 
quesito beleza padronizado no estilo europeu. 

Das atividades aplicadas, trazemos, a seguir, dois exemplos 
para que se possa verificar como foi desenvolvido o propósito 
de ampliação da condição de letramento dos alunos. 
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Exemplo 1 – Atividade com trecho de filme

A atividade referida foi criada a partir de um trecho do filme 
Detona Ralph – Quebrando a internet,2 em que há o encontro 
das princesas com uma das protagonistas do filme, Vanelope. 
No filme, é construída uma reflexão acerca do que as pessoas 
costumam reconhecer como um perfil de princesa, percebendo-
-se, assim, uma crítica, como visto na transcrição feita na ativi-
dade. Em virtude disso, foi possível criar uma atividade reflexiva 
sobre esse olhar da princesa e, consequentemente, da mulher. 

2 A referência para o filme consta ao final do artigo. 
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Com essa atividade, obtivemos as seguintes respostas. 

Do Exemplo 1 – Resposta do aluno 1

Notamos que o aluno 1 revela, nas duas primeiras questões, 
uma visão de perfil feminino de independência, força. Entre-
tanto, na questão seguinte, ele mostra o discurso trazido pelo 
estereótipo social da relação princesa e delicadeza, ao men-
cionar que as meninas sempre são educadas e estão sorrindo, 
além de, no final da sua última resposta, relacionar a princesa 
com a beleza. 

Essa foi a terceira atividade aplicada durante a realização 
de nossa proposta; então as (des)construções ainda estavam 
sendo realizadas. Ainda que eles quisessem passar uma ideia 
de que acreditam nessa possibilidade da mulher mais indepen-
dente, de tentarem não enxergar a princesa como uma mulher 
frágil, a opinião está enraizada no discurso que é revelador, 
embora de maneira opaca, dos nossos pensamentos. 
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Do Exemplo 1 – Resposta do aluno 2

O aluno 2 também traz em seu discurso nas questões ini-
ciais as mesmas ideias de colocar uma figura feminina voltada 
para a independência e força, por ela sozinha se defender. Não 
há uma relação entre feminilidade e fragilidade, pelo contrá-
rio, é ressaltado que é possível sim ter o gosto por ser prince-
sa, mas dentro da sua própria personalidade, por não ser legal 
querer ser outra pessoa, como é visto no exemplo. 

Desse modo, percebemos que as construções acerca do per-
fil da mulher vêm sendo construídas de formas distintas. O le-
tramento é percebido aos poucos, quando verificamos manifes-
tações discursivas de mudança do que se pensava, mas ainda 
de forma incoerente, por ser algo que está em (trans)formação. 

A próxima atividade abordada dá conta de uma intertextua-
lidade entre histórias de princesas que fogem dos padrões es-
perados dentro de histórias infantis, como se pode conferir a 
seguir. 
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Exemplo 2 – Atividade de intertextualidade
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O texto I é um conto que caminha para o estereótipo da prin-
cesa que terá o príncipe digno da sua realeza, mas, como em 
todo conto, o final é surpreendente. O texto II, de natureza mul-
timodal, aponta, através da imagem, para o estereótipo clássi-
co da princesa de chapéu pontiagudo e roupa rosa, mas que 
se distancia daquilo que é esperado, causando humor ao texto. 
Já o texto III traz o clichê do ato de beijar o sapo para ter um 
príncipe, mas que as coisas podem não ser exatamente como se 
esperava, como é mostrado na história de A princesa e o Sapo. 

Nessa atividade, esperava-se que os alunos enxergassem outras 
possibilidades as quais a princesa poderia ter, assim como a mu-
lher atual, a quem a ideia de companheiro para defendê-la ou a de 
isso ser o motivo de sua realização pessoal não mais lhe pertence. 
Vemos a reconfiguração da mulher que não aceita mais o serviço 
doméstico em troca do casamento aparentemente ideal e que pode 
realizar seu próprio trabalho e correr em busca dos seus sonhos. 

A seguir, temos as respostas dos alunos acerca dessa abordagem. 

Do Exemplo 2 – Resposta do aluno 1
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Nessa atividade, o aluno 1 continua trazendo a ideia da in-
dependência da mulher; evidencia o fato de não gostar da ideia 
de ela ser do lar, já que recusaria também a proposta do sapo 
que há no texto I, como é mostrado por ele na terceira questão. 

Encontramos um discurso mais coerente, que retrata a 
independência e a liberdade feminina; notamos que há uma 
forma de perceber a mulher que é livre de conceitos estereoti-
pados quanto ao perfil outrora relatado acerca da princesa, in-
dicando um avanço quanto ao posicionamento crítico advindo 
de práticas de letramento. 

Do Exemplo 2 – Resposta aluno 2

Mais do que apenas relatar o posicionamento acerca do pa-
pel feminino, percebemos a inclusão e a identificação do aluno 
2 dentro das suas respostas. Essa representação de mulher 
identificada na atividade continua presente no que vinha sen-
do exposto, entretanto há uma convicção mais expressa, como 
se houvesse uma transformação da segurança em saber qual o 
perfil de mulher adotado pelo aluno 2. 
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Ainda que incipiente, nossa proposta demonstrou mudan-
ças de perspectivas quanto ao lugar concedido à mulher nas 
práticas sociais. Houve a constatação de atualização de este-
reótipos, descortinamento de preconceitos, fato este que se 
comprova por meio dos depoimentos dos alunos participantes, 
como se nota a seguir. 

Depoimento aluno 1

O exemplo acima mostra que o aluno foi atingido quanto 
ao conhecimento adquirido pelos textos e pelas discussões. 
As reflexões acerca das princesas enquanto representação da 
mulher revelam a diversidade das personalidades e dos traços 
que os perfis podem trazer, mas, como mencionado pelo parti-
cipante, cada uma com sua personalidade. 

Depoimento aluno 2

Já o aluno 2 demonstra claramente o aprimoramento pro-
porcionado pelo letramento, já que atingimos uma modifica-
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ção do pensamento acerca dos estereótipos criados por ele e 
agora desmistificados. Houve uma transformação no pensa-
mento do que seria o perfil da mulher para traços mais próxi-
mos da atualidade. 

Conclusão

O panorama trazido para as discussões deu conta de estabe-
lecer como as atividades de leitura e de escrita puderam iden-
tificar o letramento de uma turma de alunos a partir da análi-
se do perfil feminino representado pelas princesas Branca de 
Neve, Bela e Tiana. 

O recorte trazido aqui apresenta um pouco da construção 
linear desses perfis, uma vez que partimos da leitura e análi-
se dos contos até chegarmos a atividades com outros gêneros 
que fomentassem reflexões. Os textos multimodais auxiliaram 
na ludicidade e na recuperação de sentidos, já que as imagens 
também informam e revelam opiniões, uma vez que o proces-
so de comunicação humana é, essencialmente, multimodal e 
polissêmico, ou seja, ocorrem simultaneamente várias moda-
lidades de comunicação, cada uma delas corroborando para a 
produção de efeitos de sentido. 

Assim, o letramento aqui se mostrou não apenas como práti-
ca restrita ao ambiente escolar, mas como prática social capaz 
de produzir mudanças essenciais para uma nova ordem das re-
lações instauradas em nossa sociedade. O aluno, por meio das 
atividades, atualiza estereótipos, ressignifica-os e, diante dos 
processos avaliativos instaurados, posiciona-se criticamente. 
Diante desse processo metacognitivo, o sujeito se (re)configura, 
assume um outro status social e reivindica esses posicionamen-
tos dos demais sujeitos sociais do grupo de pertença. A escola, 
portanto, deve cumprir o papel de catalisar ações que permitam 



398

(trans)formações contínuas e que possibilitem uma efetiva edu-
cação cidadã para os atores envolvidos na prática formativa. 

Nossa proposta adveio da necessidade de trazer o perfil fe-
minino como revelador do letramento dos alunos, haja vista 
o caráter social que precisa ser pautado no contexto escolar. 
À escola, agência por primazia de letramento, caberá o papel 
de ajudar os indivíduos a formar suas próprias concepções, 
livres de estereótipos ou conceitos estigmatizados, sendo que 
as atividades concernentes ao lugar da mulher, investidas no 
papel de princesas nos contos de fada, contribuíram de ma-
neira profícua para esse novo olhar sobre o gênero feminino 
nas esferas sociais. 
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Introdução 

Trabalhar diversos gêneros em sala de aula é de extrema im-
portância, pois permite que os alunos reflitam sobre as nuances 
da própria língua. É papel do professor levar, ao conhecimento 
e familiarização do aluno, os diversos gêneros textuais que cir-
culam em nossa sociedade, pois é fundamental para eles apro-
priarem-se da maior variedade possível de gêneros textuais. 

O presente trabalho foi aplicado em sala de aula para alunos 
do 9o ano do Ensino Fundamental de uma escola pública da 
Rede Municipal de Ensino da cidade de Fortaleza. O gênero 
textual Charge foi utilizado como objeto de estudo e de reflexão. 

A escolha do gênero foi feita devido às suas características de 
construir críticas de modo implícito, utilizando para tanto, prin-
cipalmente, a ironia, além de seu aspecto voltado para o humor. 
Tal gênero suscita reflexão sobre determinado assunto pelo exa-
gero proposital de seus traços e capacidade de sintetizar os fatos, 
transcendendo as imagens. 

A sala de aula é um excelente local para se trabalhar esse 
gênero, em virtude de despertar uma discussão saudável da 
linguagem a partir de uma ótica sociointeracionista. Ademais, 
tanto os Parâmetros Curriculares Nacionais, de 1998, quanto 
a Base Nacional Comum Curricular, de 2018, estimulam a uti-
lização de textos multissemióticos. Os PCN (BRASIL, 1998), 
inclusive, alertam para as diferentes leituras que podem ser 
feitas a partir de uma mesma charge, a depender da idade do 
estudante, pois requer conhecimento de mundo que é alterado 
com o passar dos anos. A BNCC (BRASIL, 2018) reforça que tal 
gênero pode fomentar várias habilidades nos alunos. 

Podemos encontrar na BNCC (BRASIL, 2018) várias passa-
gens que se referem à Charge, então escolhemos essas duas em 
que são mostradas as habilidades que podem ser trabalhadas 
nos anos finais do Ensino Fundamental (6o ao 9o ano):
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(EF69LP03) Identificar, em notícias, o fato central, suas 
principais circunstâncias e eventuais decorrências; em 
reportagens e fotorreportagens o fato ou a temática re-
tratada e a perspectiva de abordagem, em entrevistas os 
principais temas/subtemas abordados, explicações dadas 
ou teses defendidas em relação a esses subtemas; em tiri-
nhas, memes, charge, a crítica, ironia ou humor presente 
(BRASIL, 2018, p. 141, grifos nossos).

(EF69LP05) Inferir e justificar, em textos multissemió-
ticos – tirinhas, charges, memes, gifs etc. –, o efeito de 
humor, ironia e/ou crítica pelo uso ambíguo de palavras, 
expressões ou imagens ambíguas, de clichês, de recursos 
iconográficos, de pontuação etc (BRASIL, 2018, p. 141, 
grifos nossos).

Práticas de leitura 

Nas práticas de leitura, constantemente observamos que 
decodificar, inferir, correlacionar ideias e fatos, perceber efei-
tos de humor, de ironia, entre outras, são tarefas que o leitor 
proficiente realiza sem muita dificuldade. No entanto, com 
muita frequência, verificamos que professores e profissionais 
da educação afirmam que os estudantes demonstram pouca 
proficiência na leitura de textos de variados gêneros. O que 
nos parece, ao longo dos anos, é que essa dificuldade vem au-
mentando, independentemente do nível de escolaridade. 

Além das explicações técnicas e teóricas, há um conjunto de 
fatores que interfere diretamente no processamento da leitura, 
no uso efetivo e eficaz da linguagem. Houve, ao longo da histó-
ria, uma progressão do conceito de leitura, para as ciências da 
linguagem, com os modelos de leitura que, ao longo dos estudos 
sobre leitura, foram se alterando, de acordo com o momento so-
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cial e histórico de que foram parte, o que confirma o seu caráter 
dinâmico no meio social. A partir disso, as concepções de lin-
guagem avançaram ao longo do tempo, assim como a compreen-
são de suas práticas também passou por alterações. 

Buscando entender o conceito de leitura, sob o qual nos 
ancoraremos, faremos um breve delineamento dos modelos 
de leitura. Num primeiro momento, considerou-se o aspecto 
mecânico da leitura (GOUGH, 1972), que consiste numa de-
codificação serial de um texto dado (somente reconhecimento 
de letras, sílabas, palavras e sentenças). Em seguida, a leitu-
ra foi definida como um jogo psicolinguístico de adivinhações 
(GOODMAN, 1973), em que o texto é captado pelo leitor, a in-
teração entre este e aquele, por meio de predições e previsões. 

Merece registro também o modelo de processamento intera-
tivo de leitura (SMITH, 1978) segundo o qual a leitura acontece 
pelo uso de dois tipos de estratégias: ascendente (bottom-up) 
e descendente (top-down). Uma outra forma de processamen-
to seria o modelo interativo modificado (GRABE; STOLLER, 
2002), que ressalta o número de processos automáticos reali-
zados, inicialmente, de forma ascendente, com pouca interfe-
rência de outros níveis de processamento ou recursos de co-
nhecimento, tais como o reconhecimento de letras, de fonemas 
e da ortografia. É importante fazer esse delineamento, pois 
cada modelo, à sua época, teve influência no modo como se 
ensina a leitura em sala de aula, além de ter contribuído para 
a construção do modelo posterior. 

No modelo de leitura sociointeracionista, apontado por 
Goodman (1973), numa fase posterior dos seus estudos, o 
leitor já não é mais ideal em uma comunidade homogênea, e 
agora interage com o objeto (o texto), considerando o papel do 
contexto social, das comunidades heterogêneas e da cultura 
diversificada. 
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Há a compreensão de que a linguagem escrita se diferencia 
da linguagem oral e também de que a última deixa de ser com-
preendida como um objeto fragmentado, que não é passível de 
análise, desprovido de funções sociais. Entram em evidência 
as funções da comunicação, e a leitura é vista sob uma nova 
perspectiva. Nessa fase, intensificam-se as pesquisas linguísti-
cas com a língua em uso, influenciadas pela sociolinguística, 
pela pragmática e pela linguística de texto. 

Nessa perspectiva, alunos trazem para a escola as varieda-
des linguísticas com seus usos e funções. Isso seria não só ad-
mitir as modalidades oral e escrita, mas também o reverso do 
processo, pois, ao aceitar diferenças, apontaríamos para outra 
prática de leitura na sala de aula. Outros dois aspectos a que 
devemos dar atenção é a importância do contexto socioeconô-
mico e cultural em que o aluno foi formado e para o papel da 
escola na formação do aluno cidadão. 

Os modelos anteriormente descritos são caracterizados 
como cognitivos. Ainda que haja referência à interação, ela é 
pouco considerada no sentido defendido atualmente pela Lin-
guística Moderna e pela Sociolinguística, ou seja, de acordo 
com elas, a leitura ou o processo de produção de sentido é fru-
to da ação interativa de um sujeito social, histórico e cultural-
mente situado. Nesse contexto, o gênero textual aqui tratado 
como objeto de estudo, a Charge, pode ser compreendido por 
esse leitor agora considerado em sua dimensão social. 

Profissionais experientes e bem intencionados procuram 
resolver, no dia a dia de suas aulas, os principais problemas 
de seus alunos relativos à leitura e à escrita. Com o objetivo 
de apresentar uma reflexão sobre a leitura da charge, pautada 
em teorias que definem língua como interação e leitura como 
processo sociocognitivo de produção de sentido, é o que pro-
pomos neste artigo. 
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O gênero textual Charge e o humor crítico

Ao longo dos anos, os estudos da linguagem buscaram apre-
sentar categorias de tipologia e de gêneros textuais. Bakhtin 
(1997) propôs uma classificação que muito tem contribuído 
para os estudos de linguagem, cuja proposta resultou do en-
foque discursivo-interacionista. Bakhtin (1997) teoriza sobre 
o caráter social dos fatos de linguagem, considerando o enun-
ciado, no caso, o texto, como o produto da interação social, em 
que cada palavra é definida como produto de trocas sociais. 

Para o autor, a riqueza e a diversidade da obra no universo 
“polilinguístico” são infinitas, mas organizadas. Cada esfera de 
utilização da língua elabora, segundo ele, tipos relativamente 
estáveis de enunciados, isto é, “gêneros do discurso” (BAKH-
TIN, 1997, p. 279), que se caracterizam pelos seus conteúdos e 
pelos recursos linguístico-discursivos que eles utilizam. 

Marcuschi (2002, p. 22-23) apresenta a noção de gênero, 
considerada neste estudo como “textos materializados que en-
contramos em nossa vida diária e que apresentam característi-
cas sociocomunicativas definidas por conteúdos, propriedades 
funcionais, estilo e composição característica”. 

Assim, textos que são agrupados sob um mesmo gênero 
comungam de uma mesma base de princípios, que orientam 
sua materialização. Tais textos compartilham um mesmo nú-
cleo de funções e propósitos comunicativos, de normas sociais 
regularizadores do evento, e têm sua materialização marcada 
pelas condições de funcionamento do meio de que dependem. 

A charge é um gênero de texto que vem estruturado de 
linguagem não verbal e, muitas vezes, linguagem verbal. Em 
muitas composições, os autores utilizam-se de caricaturas, 
procurando ressaltar irônica e/ou humoristicamente, algum 
traço característico do personagem representado. O objetivo 
da charge é comumente satirizar algum acontecimento atual. 
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As charges, como as conhecemos hoje, surgiram no início do 
século XIX e foram criadas por opositores a governos ou por crí-
ticos políticos que buscavam se expressar de forma inusitada, 
original (FONSECA, 1999, p. 26). Os autores, reprimidos por 
governos, ganhavam popularidade com suas produções, o que 
fez com que o gênero permanecesse até hoje e se popularizasse. 

O termo charge, etimologicamente, vem do francês charger – 
carregar, exagerar, e constitui um gênero textual visual e dese-
nhado, que tem como objetivo focalizar uma determinada realida-
de, geralmente política, sintetizando esse fato de maneira irônica. 
O gênero é considerado multimodal por associar imagem e texto. 

Nos meios de comunicação, atualmente, são veiculados pro-
testos e críticas de diversas formas. Critica-se o sistema admi-
nistrativo, a política social que se adota e os governantes em 
geral. Uma das formas de crítica recorre ao uso de argumentos 
lógicos, a fim de convencer o leitor. Outra explora o riso, que 
resulta da sátira, da ironia e do deboche, usados como recur-
sos para criar vínculo com o leitor e persuadi-lo a aceitar as 
ideias daquele discurso. 

Cresce o número de meios comunicativos que exploram a sá-
tira política por meio do riso e do escárnio. Mas, para entender 
a prática do humor crítico, é necessário buscar reflexões teó-
ricas sobre a exploração do riso nas sátiras feitas à sociedade. 

De acordo com Gilberto Maringoni (1996), o estudioso Tho-
mas Hobbes afirmava que, além de Aristóteles tratar do riso, a 
ironia socrática também foi responsável por sua expansão na 
Idade Média e no Renascimento. Aristóteles dizia que a alegria 
induzida por zombaria é sempre uma expressão de desprezo, 
pois entre as origens do prazer estão as ações, os ditos e as 
pessoas ridículas. Depois, vieram os estudos de Henri Berg-
son sobre o riso como escracho, aquele que começa quando 
termina a comoção, pois neste caso, o riso produz o efeito de 
humilhar alguém (MARINGONI, 1996).



408

Finalmente, os estudos de Georges Minois (2003) revelaram 
que o riso esconde o seu mistério, às vezes agressivo, sarcástico, 
angélico, tomando as formas da ironia, do humor, do burlesco 
e do grotesco. O riso é multiforme e ambíguo: expressa tanto a 
alegria pura quanto o triunfo maldoso, o orgulho ou a simpatia. 

Com base nesses estudos, podemos dizer que o riso provocado 
pela leitura de uma charge constitui-se na sátira a pessoas sim-
ples e famosas, representantes políticos, fatos e acontecimentos 
sociais, servindo ao mesmo tempo para afirmar e para subverter. 

De acordo com Bakhtin (1981, p. 106), “os gêneros que man-
têm relação com as tradições do cômico-sério ainda têm um 
fermento carnavalesco”. Os estudos bakhtinianos sobre carna-
valização e polifonia precisam ser aqui apresentados, pois são 
importantes para a compreensão do gênero textual charge. A pa-
ródia e a sátira das ações políticas são responsáveis pelo riso car-
navalesco frequente nas charges, o que pode contribuir para o in-
teresse dos nossos alunos pela leitura e contribuir enormemente 
para a sua formação enquanto leitor crítico, nos dias atuais. 

Fonseca (1999, p. 17) esclarece que a “caricatura e a charge 
não são excludentes, sendo a primeira um dos elementos cons-
tituintes da charge, do cartum, da tira cômica, da história em 
quadrinhos e dos desenhos animados”. 

O cartunista Fernando Moretti (2001) define o cartum como 
uma crítica mordaz, irônica, satírica e humorística do comporta-
mento humano, de seus hábitos e costumes. Por isso, exige maior 
habilidade do leitor, por se tratar de um gênero em que os deta-
lhes devem ser bem delineados e planejados para dar, ao mesmo 
tempo, o humor e a veracidade ao tema escolhido, enquanto a 
charge discute questões sociais e políticas, que são exploradas ob-
servando os recursos linguísticos, discursivos e gráfico-visuais. 

Romualdo (2000, p. 21) compreende a caricatura como “o 
desenho que exagera propositadamente as características 
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marcantes de um ser” e define a charge como um texto visual 
e humorístico que faz crítica a uma personagem, fato ou acon-
tecimento político específico, possui limitação temporal e tem 
curto prazo de validade, pois vale para o dia, semana ou mês 
em que determinado assunto foi destaque. 

A linguagem da charge está em comunicação constante com 
a notícia, com a novidade dos acontecimentos sociais e, ainda, 
é considerada uma narrativa efêmera. É possível que não seja 
compreendida sem uma explicação sobre o fato que a gerou. 

Romualdo (2000, p. 50) mostra que “uma das característi-
cas da charge é a polifonia, um jogo de vozes contrastantes, 
que provoca o riso”. Outro aspecto importante é que, na cons-
trução interna da charge, o autor informa e também opina 
sobre um tema, parafraseando-o ou parodiando-o por meio 
da representação de um “mundo às avessas”, satirizado pela 
própria inversão de valores sociais, oferecendo ao interlocutor 
uma visão crítica da realidade. 

A charge jornalística atrai o leitor, pois é uma leitura rápida, 
transmitindo múltiplas informações de forma condensada. Além 
disso, esse gênero polifônico e envolvente diferencia-se dos de-
mais gêneros opinativos por fazer sua crítica usando constan-
temente o humor, provocando o riso de zombaria, mais preci-
samente um riso carnavalesco sobre a nossa triste atualidade 
sócio-político-econômica. 

Vivemos na era do conhecimento virtual, da informação ele-
trônica e num contexto social, em que a imagem e a palavra 
associam-se para a produção de sentidos nos diversos contex-
tos comunicativos. 

Neste sentido, podemos dizer que o jornal é um suporte 
composto por diversos gêneros intercalados, e a charge consti-
tui-se, entre esses gêneros, um gênero multimodal. De acordo 
com a BNCC (BRASIL, 2018), a multimodalidade é necessária 
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para que o aluno possa “refletir sobre diferentes contextos e 
situações sociais em que se produzem textos orais e sobre as 
diferenças em termos formais, estilísticos e linguísticos que 
esses contextos determinam, incluindo-se aí a multimodalida-
de e a multissemiose” (BRASIL, 2018, p. 79).

As transformações dos gêneros, bem como o surgimento de 
novos gêneros, estão ligados à especificidade de cada campo de 
comunicação verbal e, como preleciona a BNCC, o gênero Char-
ge encontra-se no campo jornalístico-midiático do conhecimen-
to. Conforme a BNCC, trabalhar os gêneros textuais que são 
veiculados nesse campo é de fundamental importância porque, 
a partir dele, pode-se

ampliar e qualificar a participação das crianças, ado-
lescentes e jovens nas práticas relativas ao trato com a 
informação e opinião, que estão no centro da esfera jor-
nalística/midiática. [...] o que se pretende é propiciar ex-
periências que permitam desenvolver nos adolescentes e 
jovens a sensibilidade para que se interessem pelos fatos 
que acontecem [...] no mundo e afetam as vidas das pesso-
as, incorporem em suas vidas a prática de escuta, leitura 
e produção de textos pertencentes a gêneros da esfera jor-
nalística em diferentes fontes, veículos e mídias, e desen-
volvam autonomia e pensamento crítico para se situar em 
relação a interesses e posicionamentos diversos e possam 
produzir textos [...] e participar de discussões e debates 
de forma ética e respeitosa (BRASIL, 2018, p. 140).

Para compreender o processo de construção do sentido, é 
preciso ver a palavra como um signo ideológico cujo sentido é 
determinado pelo lugar ocupado pelo falante. Por isso, para a 
compreensão da charge, é necessário que o leitor compreenda 
o contexto sociopolítico em que ela foi elaborada. 
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Comumente, as charges são publicadas em suportes como jor-
nais, sites, revistas e retratam fatos no momento em que aconte-
ceram, daí sua efemeridade e, ao mesmo tempo, a necessidade de 
que o leitor esteja informado dos acontecimentos atuais.

A charge requer um leitor qualificado, proficiente, que es-
teja ciente dos acontecimentos políticos, sociais e econômicos 
veiculados nos meios de comunicação. Assim, verifica-se a ne-
cessidade de utilização desse gênero como recurso pedagógi-
co, tendo em vista o grande e crescente apelo visual presente 
no cotidiano dessa geração mais voltada para a tecnologia. 

Devido à efemeridade do texto, a leitura de uma charge tor-
na-se um desafio. As atividades de leitura não devem deixar 
de lado o trabalho com as charges, uma vez que elas circulam 
no contexto social e propiciam o desenvolvimento de leitores 
críticos e bem informados. 

Para que a leitura da charge aconteça de modo satisfatório, 
o leitor proficiente deverá contar com diferentes competências 
e habilidades. A sala de aula, hoje, diante das inúmeras opções 
tecnológicas existentes, tem de se apresentar também como um 
atrativo para o aluno, o que ainda é um desafio para muitos pro-
fessores, pois ainda persistem na prática somente de aulas tra-
dicionais. Pensando sob essa ótica, percebemos que a charge, 
gênero rico em informações expressas por meio de desenhos e 
caricaturas, acompanhados ou não de textos escritos, gênero 
que faz uso de semiose, é um recurso pedagógico excelente. 

Além disso, tal gênero possui aspectos interdisciplinares 
e dinâmicos que desafiam o aluno a fazer inferências entre o 
dito e o não dito no texto. Isso desperta no aluno interesse e 
curiosidade, estimulando a pesquisa e seu senso crítico. 

Conforme Pessoa (2011, p. 26):
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O uso da charge em atividades interdisciplinares propicia 
ao docente possibilidades pedagógicas em diversas áreas 
de conhecimento. No texto verbal e não verbal, o docente 
pode orientar projetos em redação, análise de discurso, 
elementos gramaticais do texto, coesão, coerência, apren-
dizagem de novas expressões, palavras e relações de te-
mas pertinentes à comunidade da escola, com ênfase aos 
temas transversais. 

A natureza interdisciplinar desse gênero aumenta as possi-
bilidades educacionais que o docente deve considerar no ensi-
no de linguagens, pois a charge permite trabalhar conceitos de 
artes, literatura, história, sociologia, filosofia e geografia. De 
imediato, já é possível identificar fatores como intertextualida-
de, situcionalidade e informatividade. Além disso, ela tem por 
trás de seu caráter lúdico, uma característica extremamente 
instigante, como Mouco e Gregório (2007, p. 31) asseguram:

é importante destacar que a charge, além do seu caráter 
humorístico, e, embora pareça ser um texto ingênuo e 
despretensioso constitui uma ferramenta de conscienti-
zação, pois ao mesmo tempo em que diverte, informa, de-
nuncia e critica, constitui-se um recurso ideológico. 

Por todas as questões expostas, a charge é uma maneira in-
terativa e dinâmica de trabalhar em sala de aula, que deve ser 
vista como recurso que pode auxiliar muito no aprendizado. 

A charge e o desenvolvimento 
de habilidades leitoras

Sabe-se que as pessoas elaboram seus discursos, a fim de 
atingir seu interlocutor naquilo que seriam suas intenções. 
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Para melhor compreender essa dinâmica, é preciso que um 
fato seja considerado: a compreensão da mensagem pelo recep-
tor é resultado de uma mobilização tanto dos gêneros quanto 
dos mecanismos textuais (KOCH; MARCUSCHI, 1998). 

Diante dessa condição de produção do discurso, Koch 
(2001) diz:

(...) a linguagem é vista como um modo de ação social. É o 
elemento de mediação necessária entre o homem e a sua 
realidade; neste sentido, é lugar de conflito, de confronto 
dialógico em que a significação se apresenta em toda a 
sua complexidade. Estudar a linguagem é abarcá-la nessa 
complexidade, é apreender o seu funcionamento, que en-
volve não só mecanismos linguísticos, mas também extra-
linguísticos (KOCH, 2001, p. 9).

Dessa forma, a linguagem trabalhada no gênero charge en-
globa compreensão de sentidos produzidos a partir da sua lei-
tura, inclusive podendo mudar conforme seus interlocutores. 
Ela incita, em cada leitor, uma atitude responsiva, que dialoga 
com o texto (BAKHTIN, 1997).

Exige ainda que o leitor seja proficiente e lance mão de 
algumas habilidades leitoras para a compreensão textual do 
gênero. Verifica-se na charge uma ótima oportunidade para o 
desenvolvimento de aspectos sociocognitivos, pois a charge 
exige do leitor:

Localizar informação – identificar no texto informações 
objetivas como O quê? Quem? Onde? Como? Quando? Qual? 
Para quê?

Inferir informação implícita – Espera-se que o leitor seja 
capaz de verificar informações que não estão explicitadas no 
texto, mas que podem ser construídas por meio de deduções 
sugeridas pelas marcas ou pistas textuais. Portanto, o leitor 
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perspicaz consegue ler o que está por trás das linhas, ou seja, 
consegue alcançar os pressupostos presentes na mensagem. 

Identificar o tema – a compreensão do tema responde a uma 
questão importante: sobre o que o texto trata? Em alguns mo-
mentos, o tema não vem explicitamente marcado, mas deve ser 
percebido pelo leitor quando ele identifica a função dos recur-
sos utilizados, como figuras de linguagem, e quando o leitor 
percebe a organização argumentativa. 

Perceber os efeitos de humor e de ironia – Tais marcas, 
principalmente a ironia, estão muito presentes na charge, mas 
nem sempre o leitor consegue alcançar, pois exigem conheci-
mento de mundo que não são mencionados no corpo do texto. 

Outras habilidades podem ser percebidas no gênero. As 
elencadas acima servem apenas como exemplos que podem ser 
explorados em textos multimodais. 

Atividades propostas

Duas oficinas foram exploradas, em sala de aula, para alunos 
do 9o ano do Ensino Fundamental de uma escola pública muni-
cipal situada na cidade de Fortaleza. As duas oficinas puderam 
ocorrer no mesmo dia porque a pesquisadora tinha aulas gemi-
nadas (a 1a e a 2a aula antes do intervalo), de 55 minutos cada, 
durante o turno da manhã. 

Esclarecemos ainda que, antes de aplicar a primeira Oficina, 
foi feita uma explanação acerca do gênero Charge. Foram desti-
nados cerca de 25 minutos para isso, além dos 25 minutos para a 
Oficina, perfazendo um total de 50 minutos. Dessa forma, a pes-
quisadora falou sobre o assunto que seria trabalhado naquele dia, 
escreveu alguns tópicos na lousa e pediu que os alunos copias-
sem; em seguida, foram projetados slides sobre o gênero Charge 
(conceito, principais características, exemplos de charge etc). 
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Além disso, os alunos foram orientados a observar as char-
ges exibidas e solicitados a identificar informações objetivas; 
descobrir informações implícitas presentes em pistas textuais; 
perceber sobre o que o texto tratava, interpretando suas figu-
ras de linguagem e seu processo argumentativo; descobrir os 
efeitos de humor e de ironia. 

 Após a explanação acerca do assunto, com tópicos escritos 
na lousa e com a projeção de slides sobre a temática da aula 
(houve ainda um tempo destinado às dúvidas dos alunos), foi 
feita a entrega da atividade que seria realizada na Oficina 1. 

A seguir, apresentamos tanto as atividades, que estão des-
critas, como as charges que foram utilizadas para aplicação 
das Oficinas em sala de aula. 

OFICINA 1: Leitura e interpretação do gênero textual Charge
Objetivo: Incentivar a reflexão a partir da leitura de charges 

que tratam sobre temas diversos, em especial sobre como a po-
lítica brasileira é vista pela imprensa internacional de cinco pa-
íses: Áustria, Bélgica, Estados Unidos, Holanda e Reino Unido. 

Recursos:
– Folhas de papel 40kg com imagens de charges coladas 

nelas. As charges foram produzidas por chargistas de cinco 
países, especificamente: Áustria, Bélgica, Estados Unidos, Ho-
landa e Reino Unido. 

A seguir, apresentamos as cinco charges que foram utiliza-
das durante a Oficina 1:
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Figura 1 – As charges dos cinco países

Fonte: https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/o-brasil-da-era-
-bolsonaro-segundo-chargistas-de-varios-paises. html

Metodologia

1. Dividir a turma em cinco equipes/grupos. 
2. Mostrar as cinco imagens das charges viradas para bai-

xo, dispostas na mão da pesquisadora como cartas de baralho, 
e pedir que cada equipe escolhesse uma (cada imagem estava 
previamente numerada). 

3. Destinar um tempo de cinco minutos para que as equipes 
identificassem e discutissem o tema da sua charge. 

4. Pedir para que cada equipe mostrasse para a turma a 
charge escolhida e questionasse a turma acerca do tema. De-
pois das especulações, a equipe diria o que entenderam sobre 
ela, salientando todos os aspectos envolvidos (linguagem ver-
bal, linguagem não verbal, semiose, conhecimento de mundo). 

5. Cada equipe teve cinco minutos para fazer a apresenta-
ção da charge. 
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Avaliação

– Analisar se as equipes alcançaram a mensagem transmi-
tida acerca da estrutura e da funcionalidade do gênero textual 
Charge, ou seja, se os alunos conseguiram perceber todos os 
aspectos explorados nesse gênero (cor, perspectiva, tamanho 
das fontes, caricatura etc). 

Tempo de duração: 50 minutos. 

OFICINA 2: Leitura de notícia de jornal impresso e produ-
ção de uma charge.

Objetivo: Estimular nos alunos a reflexão sobre a notícia de 
jornal e, consequentemente, a produção de uma charge sobre 
a matéria lida. 

Recursos
– Notícias de jornal previamente cortadas e colocadas em 

folhas de ofício, folhas em branco (de papel ofício ou de papel 
madeira), lápis, lápis de cor e canetinha. 

As Figuras de 2 a 6 apresentam as notícias que foram reti-
radas do Jornal O Povo (notícias veiculadas entre o período de 
20 a 23 de maio de 2019). 
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Figura 2 – Notícia 1

Fonte: Jornal O Povo. 
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Figura 3 – Notícia 2

Fonte: Jornal O Povo. 
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Figura 4 – Notícia 3

Fonte: Jornal O Povo. 
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Figura 5 – Notícia 4

Fonte: Jornal O Povo. 
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Figura 6 – Notícia 5

Fonte: Jornal O Povo. 

Metodologia

1. Permanecer com a turma dividida em cinco equipes/grupos.
2. Mostrar as cinco folhas de notícias viradas para baixo, 

dispostas na mão da pesquisadora como cartas de bara-
lho, e pedir que cada equipe escolhesse uma. 

3. Destinar um tempo de cinco minutos para que as equi-
pes lessem, identificassem e discutissem o tema da sua 
notícia. 

4. Distribuir as folhas em branco, lápis, lápis de cor e cane-
tinha para cada equipe. 
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5. Pedir para que cada equipe produzisse uma charge a 
partir da notícia lida. 

6. Solicitar para que cada equipe mostrasse à turma a 
charge produzida e a explicasse rapidamente. Depois, 
a equipe questionaria a turma sobre qual seria a notí-
cia que havia originado a charge criada e o porquê da 
sugestão. Após especulações, a equipe mostraria a notí-
cia escolhida e parabenizaria quem conseguisse fazer a 
identificação adequada. 

7. Orientar para que cada equipe fizesse o mesmo procedi-
mento citado no item 6. 

8. Destinar um tempo de cinco minutos para que cada 
equipe fizesse a apresentação da sua charge produzida. 

Avaliação

 Verificar se os alunos compreenderam o tema da notícia 
escolhida e, consequentemente, se conseguiram produzir a 
charge de acordo com a notícia, salientando os aspectos carac-
terísticos do gênero textual Charge. 

Tempo de duração: 50 minutos. 

Na sessão a seguir, apresentaríamos as charges que foram 
produzidas pelos alunos, a partir das notícias numeradas de 1 a 
5. Contudo, algumas imagens não estão muito visíveis, porque 
todas as charges foram criadas com lápis e nenhuma equipe 
teve tempo hábil para fazer a pintura dos seus desenhos. Ape-
nas a equipe 2 conseguiu cobrir o desenho com canetinha da 
cor azul marinho, e somente essa charge está disponível aqui, 
como podemos observar na Figura 7 (dentro do caminhão está 
desenhado um gráfico que expõe um aumento elevado no valor 
do diesel, uma das justificativas da greve dos caminhoneiros). 
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Salientando que todos os desenhos estavam de acordo com 
a notícia sorteada, sobretudo em algumas imagens, é possível 
até identificar o humor e a ironia que foram sutilmente utili-
zados nos desenhos. Lembramos que tanto o humor quanto a 
ironia são ferramentas presentes em charges e fazem parte da 
sua estrutura organizacional. 

Figura 7 – Charge da Notícia 2

Fonte: elaborada pela Equipe 2.

Análise da participação dos alunos nas oficinas

No decorrer do andamento da primeira proposta, percebeu-
-se curiosidade dos estudantes manifestada no momento em 
que estavam em equipe, enquanto discutiam os aspectos que 
uma charge pode apresentar. Os alunos procuraram verificar 
recursos linguísticos e extralinguísticos presentes nos tama-
nhos, nas cores, nas perspectivas, nas palavras etc. 
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Por se tratarem de charges de cunho político e de serem 
alunos do 9o ano do Ensino Fundamental, por vezes alguns 
estudantes não alcançaram as referências. Foi necessário que 
a pesquisadora desse explicações sobre o tema, pois percebeu, 
na ocasião, a necessidade de fazer um trabalho interdiscipli-
nar com o professor da disciplina de História. Por coincidên-
cia, o professor de História entrou na sala de aula para dar 
um aviso, então a pesquisadora pediu que ele fizesse um breve 
comentário sobre cada uma das charges dos cinco países. 

Durante a segunda proposta, que foi a confecção de uma 
charge a partir de uma notícia retirada de um jornal impresso, 
percebeu-se a procura dos alunos em ser sensíveis ao problema 
apresentado, apesar de não terem utilizado cores na produção 
ainda que oferecido. Tentaram, de forma simples, desenhar os 
pontos mais marcantes da notícia como maneira de sintetizar 
a informação. 

Por fim, vários alunos acharam muito interessante as infor-
mações das charges, tanto as que foram apresentadas na Ofici-
na 1, quanto as da Oficina 2. Inclusive um deles disse que iria 
tentar ler mais jornais e prestar atenção nas charges para ver 
se elas estavam de acordo com as notícias veiculadas no jornal. 
Outros alunos falaram que iriam “avisar” às mães deles que 
elas faziam parte da estatística sobre as mulheres que chefiam 
seus lares (tema abordado na Notícia 4). 

Conclusão

Haja vista a natureza multimodal do gênero charge e seu as-
pecto natural de explorar temas atuais, percebemos a importân-
cia de esse gênero ser trabalhado cada vez mais em sala de aula. 

Além de promover a interdisciplinaridade, é possível explo-
rar a criticidade dos alunos e proporcionar ampliação em seu 
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conhecimento de mundo e perspicácia em leituras de textos 
que vão além daquilo que está escrito. Observações a serem 
feitas sobre tamanhos, cores e perspectivas alimentam ainda 
mais o senso observador do estudante. 

É importante também esclarecer que esse gênero traz uma 
contextualização e que, para compreendê-lo, é necessário que 
o aluno esteja atualizado sobre os acontecimentos políticos, 
esportivos, econômicos, culturais entre outros. Essa perma-
nente atualização contribui para ampliação de seu acervo so-
ciocultural e o deixa mais preparado e proficiente em diversos 
tipos de leitura. Ademais, o humor presente na charge não é só 
o provocativo do riso, mas também e, principalmente, o humor 
carnavalizado da ironia e do sarcasmo que deixam a mensa-
gem mais inquietante e mais reflexiva. 

Diante dessas características, esperamos que o gênero 
charge seja mais explorado em sala de aula em virtude não só 
do despertar para o senso crítico que ela provoca, mas tam-
bém por ser esse modelo de texto em que se pode trabalhar a 
linguagem verbal e a linguagem não verbal de forma extrema-
mente rica, trazendo também o lado instigante do humor para 
um contato mais próximo dos alunos.
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Práticas de leitura e 
produção oral e escrita 
no Ensino Fundamental

E-BOOKE-BOOK

Esta obra – que reúne 15 trabalhos produzidos nas unidades 
do Profletras da Universidade Federal do Ceará (UFC), 
Universidade Estadual do Ceará (UECE) e Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) – configura um bom 
exemplar desse patamar que se está atingindo. Os capítulos se 
unem, de um lado, pela assunção de que o aprendizado em língua 
portuguesa resulta de um trabalho do aprendiz alicerçado por 
uma concepção de linguagem como ação voltada para o outro; 
e, de outro lado, pela descrição e análise de práticas pedagógicas 
calcadas nessa assunção. O trabalho pedagógico revelado nos 
textos contempla recortes diversos, amparados pela teorização 
linguística mais atualizada. Sem querer limitar as possibilidades 
de categorização dos textos, mas com o intuito de sugerir uma 
primeira chave de organização, consideramos que, na obra, 
há sete grandes temas: letramento crítico, análise de gêneros, 
sequência textual, oralidade, gêneros digitais, estratégias de 
textualização, análise gramatical.
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