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A AVENTURA DE APRENDER A LER E ESCREVER EM UMA 

PROFESSORA MALUQUINHA 

 

Josenildo Oliveira de Morais1 

 

 

RESUMO 
A literatura infanto-juvenil brasileira, a partir dos anos 1970, começou a se expandir e ter 

grande representatividade de autores e obras. Forma diversos os escritores que garantiram 

a conquista desse espaço: Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Lygia Bojunga, João Carlos 

Marinho, Ganymédes José, dentre outros. Ziraldo, autor de Uma Professora Muito 

Maquinha, publicado em 1995, também vem dessa safra de artistas da palavra, cujo livro 

é objeto o de estudo. O trabalho objetiva perceber a diversidade de meios utilizados pela 

professora para garantir a aquisição da aprendizagem significativa de leitura e escrita em 

seus alunos. Foi feita uma apresentação do autor – traços biográficos e destaque para sua 

obra - e do livro: seus elementos físicos e narrativos. Fez-se uma análise da obra 

explorando especificamente às questões inerentes ao aprendizado da leitura e da escrita 

pelos alunos da Professora Maluquinha ao longo do texto. Busca-se apoio bibliográfico 

no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – BRASIL (1998), 

ANTUNES (2004), BORTONI-RICARDO e SOUSA (2008), FERREIRA (2002), 

LIBÂNEO (1994), SARAIVA (2001), TEBEROSKY e COLOMER (2003). Conclui-se 

que a prática didático-pedagógica, a familiaridade e o uso feito da leitura e da escrita são 

fatores muito importantes para o planejamento e ensino das mesmas de forma que essa 

aprendizagem não seja esquecida por seus alunos. 
 
Palavras-chave: Leitura, Escrita, Aprendizagem, Formação de Leitor 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Aprender é uma atividade natural ao ser humano. A partir do momento que 

nascemos, esse processo começa. São diversas as aprendizagens pelas quais cada pessoa 

tem que passar ao longo da vida: a motora, a de reconhecimento daqueles que lhe rodeiam, 

a das dualidades (quente – frio, por exemplo), a das regras de convivência, entre tantas 

outras... 
Uma das aprendizagens mais complexas é a da aquisição do ler e do escrever, 

ações importantíssimas para a continuidade desse grande processo de aprendizagem que 

é a vida. Para desenvolvê-lo, é necessário um conhecimento específico e uma ação ou 

postura diferenciada no trato com essas aprendizagens. Não é qualquer ser humano que 

se torna apto a ajudar nesse ato. Há um profissional especial chamado professor. 
A forma como o professor aborda o acesso a esse saber, faz toda a diferença. Ele 

pode ser alguém que ajuda ou que atrapalha a partir das escolhas do que ler, como ler, 

para que ler... Há na literatura brasileira diversos relatos de como alguns mestres não se 

deram bem nesse ensinamento: Infância, de Graciliano Ramos; Cazuza, de Viriato 

Corrêa, só para exemplificar. 
Mas há também relatos significativos de como esse processo foi bem sucedido. 

Um deles vem pela voz de Ziraldo Alves Pinto, ou somente Ziraldo, no livro Uma 

                                                           
1 Professor Adjunto 4 lotado no Departamento de Educação da Faculdade de Educação da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte. josenildo.morais@gmail.com  
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Professora Muito Maluquinha, publicado em 1995. Na história, contada pelos alunos da 

mesma, vemos um relato de como uma prática de ensino de leitura fez a diferença na vida 

das trinta e três crianças que viveram um ano escolar com essa “professora maluquinha”. 

O artigo objetiva perceber, por meio da análise da obra Uma professora 

maluquinha, a diversidade de meios utilizados pela professora para garantir a aquisição 

da aprendizagem significativa de leitura e escrita em seus alunos. Como metodologia, 

fez-se uma análise da obra explorando especificamente às questões inerentes ao 

aprendizado da leitura e da escrita ao longo do texto. 

Para ajudar nessa análise-reflexão foram usadas as ideias do Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil – BRASIL (1998), CARVALHO (1999) e 

TEBEROSKY e COLOMER (2003) para refletirem no texto aspectos relacionados à 

aquisição da leitura e da escrita. LIBÂNEO (1994) e ANTUNES (2004) foram as 

referências para discorrer sobre métodos pedagógicos utilizados. Além do próprio livro 

de ZIRALDO e um sítio na Internet com informações sobre o autor. 
 

UMA PROFESSORA MALUQUINHA: autor e obra 
 

O autor 

 

Ziraldo Alves Pinto2 nasceu em outubro de 1932, em Caratinga, Minas Gerais. 

Além de pintor é cartazista, jornalista, teatrólogo, chargista, caricaturista e escritor. Ele 

se apaixonou pelo desenho desde a mais tenra idade e desenhava em todos os lugares: na 

calçada, nas paredes, na sala de aula... Outra de suas paixões desde a infância é a leitura. 

Lia tudo que lhe caía nas mãos: Monteiro Lobato, Viriato Correa, Clemente Luz (O 

Mágico), e todas as revistas em quadrinhos da época. Ao ler as páginas do primeiro gibi, 

sentiu que ali estava o seu futuro. Começou sua carreira nos anos 50 em jornais e revistas 

de expressão, como Jornal do Brasil, O Cruzeiro, Folha de Minas, etc.  

Ele explodiu nos anos 60 com o lançamento da primeira revista em quadrinhos 

brasileira feita por um só autor: A turma do Pererê. Os personagens dessa turma incluíam 

um pequeno índio e vários animais formadores do universo folclórico brasileiro tais como 

a onça, o jabuti, o tatu, o coelho e a coruja. A Turma do Pererê marcou época na história 

dos quadrinhos no Brasil. Sua publicação foi encerrada em 1964, mas foi retomada em 

1973 com a publicação de três álbuns com uma seleção das melhores histórias da turma. 

Essas histórias passaram a fazer parte de vários livros didáticos publicados no país, 

ajudando a criança brasileira a conhecer melhor sua cultura. 

No período da Ditadura Militar (1964-1984), ele fundou com outros humoristas O 

Pasquim - um jornal não-conformista que fez escola e até hoje deixa saudades. Quando 

foi editado o Ato Institucional nº 5 (AI-5), muita gente contrária ao regime procurou se 

esconder para fugir da prisão. Ziraldo passou a noite ajudando a esconder os amigos e 

não se preocupou consigo mesmo. No dia seguinte à publicação da edição do Ato, foi 

preso em sua residência e levado para o Forte de Copacabana, por ser considerado um 

elemento perigoso. 

Publicou quadrinhos para adultos em diversas revistas brasileiras, especialmente 

Supermãe e Mineirinho - o Comequieto, que contam com uma legião de admiradores. 

Em 1969, Ziraldo publicou a história de uma cor que não encontra seu lugar entre 

as outras cores – o seu primeiro livro infantil, Flicts, que conquistou fãs em todo o mundo. 

A partir de 1979, após o sucesso de seu livro, resolveu se dedicar à produção de livros 

para crianças. Em 1980, lançou aquele que será o livro que lhe tornará conhecido 

                                                           
2 Informações disponíveis em: <https://www.ziraldo.com/historia/biograf.htm>. Acesso em: 27 nov. 

2018. 
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imediatamente por seu título: O Menino Maluquinho, um dos maiores fenômenos 

editoriais no Brasil de todos os tempos. O livro já foi adaptado com grande sucesso para 

teatro, quadrinhos, ópera infantil, video-game, Internet, cinema, série de TV... 

A obra de Ziraldo já foi traduzida para diversos idiomas como inglês, espanhol, 

alemão, francês, italiano e basco. Os trabalhos dele representam o talento e o humor 

brasileiros no mundo. Estão até expostos em museu! Foi ele quem ilustrou o 

primeiro livro infantil brasileiro com versão integral online, em uma iniciativa pioneira.  

 

A obra 

 

A obra Uma professora muito maluquinha (UPMM) foi publicada em 1995 pela 

editora Melhoramentos, quando Ziraldo comemorava o 15º ano de convivência com a 

mesma. A ideia de escrever o livro surgiu quando professoras pediram para que o autor 

transformasse em livros suas ideias sobre a arte de ler e escrever e sobre as lembranças 

de uma professora que abriu seus olhos para o mundo. Segundo Ziraldo, (UPMM, p. 119): 
 

o livro já estava pronto na minha cabeça e em minhas gavetas havia 

bastante tempo. Só faltava a forma, o jeito: como é que eu vou contar 

essa história? 
Estava em Maputo, imaginem, capital de Moçambique, num hotel 

daqueles de filme inglês – a África lá fora – quando, no meio da noite 

solitária, veio a resposta. Escrevi o livro todo naquela noite. Isso foi em 

abril. Em maio, já no Brasil, cheguei ao texto definitivo. E fiz todos os 

esboços das cento e tantas ilustrações. 
Pouco mais de um mês antes da data prevista para o lançamento do 

livro, estou em casa finalizando os trabalhos, vou começar a desenhar a 

professorinha da primeira página, quando me bate o pânico: eu não sei 

desenhar moça bonita. Só sei desenhar homens narigudos e 

mulheres boazudas, sou caricaturista, exagerador do traço. Falei: não 

vai ter livro. Já estava em pleno desespero quando a campainha toca e 

me entra, pela casa, toda luminosa, a Tereza de Paula Penna, irmã do 

Alceu. Vinha com o sobrinho e trazia mais de cem ilustrações de seu 

irmão, além de vários álbuns encadernados com suas páginas de O 

Cruzeiro. [...] Quando abro a primeira página de um dos álbuns, minha 

professora salta inteira da página e me diz: “O Alceu me mandou aqui”. 
 

O livro conta a história de uma professora que mora numa cidadezinha do interior, 

ambientada na década de 1940, onde ela mora com o Padre Velho – seu tio – e o Padreco 

– um garoto criado por ele. É narrada por cinco personagens: Athos, Porthos, Aramis, 

Dartagnan e Ana Maria Barcellos Pereira – alunos da Professora – que relembram com 

saudades os dias de alegria e aprendizagem que tiveram com a mesma. Ela encantou a 

todos da sala de aula desde o primeiro momento em que entrou pela primeira vez: as 

meninas quiseram ser lindas como ela e os meninos desejaram crescer naquele instante 

para se casar com ela. 

A Professora não é nomeada em nenhum momento da obra, mas era chamada de 

maluquinha porque suas aulas eram divertidas e interessantes, ou seja, diferente da aula 

das outras professoras. Ela faz uso de diversos recursos para ensinar a ler e despertar o 

gosto pela leitura em seus alunos e o mais importante ela consegue fazer isso de forma 

significativa, divertida e prazerosa, despertando o encantamento em seus alunos. 

No decorrer da história vamos conhecendo outros personagens como as beatas 

solteironas – responsáveis pela circulação de fofocas; o funcionário do Banco do Brasil, 

que enviava seus versos à professorinha; o professor de Geografia; o Padreco, que foi um 
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garoto criado pelo Padre Velho. Ele estudou fora, se tornou padre e voltou à cidadezinha, 

é professor de Teologia na escola e sempre entra na sala da professorinha para repreender 

a turma quando as outras professoras fazem alguma queixa. 

Este é um livro muito interessante, com muitas ilustrações. Existem duas versões 

cinematográficas da obra. A primeira foi em 1996, um telefilme exibido pela TVE do Rio 

de Janeiro, dirigido por Sonia Garcia, com roteiro de Maria Gessy e Ziraldo e estrelado 

por Letícia Sabatella. Em 2010, saiu a segunda versão cinematográfica, desta vez dirigido 

por André Alves Pinto e César Rodrigues, com roteiro do próprio autor e, desta vez, 

estrelado pela Paola Oliveira. Há também a versão em quadrinhos – As Aventuras da 

Professora Maluquinha, em quadrinhos, publicada em 2010 pela Global editora. 

 

A APRENDIZAGEM DA LEITURA E DA ESCRITA EM UMA PROFESSORA 

MUITO MALUQUINHA 

 

O livro Uma Professora Muito Maluquinha, publicado em 1995, teve inspiração 

nas lembranças de uma professora que abriu os olhos do autor para o mundo da leitura. 

Então, é possível perceber, através dessa obra, o autor buscando chamar a atenção para a 

importância desse ato na vida das pessoas, para a forma como o incentivo à leitura tem 

sido feito e, para a atuação do professor no estímulo e criatividade de seus alunos. 

Para iniciar a história nada melhor do que apresentar a personagem mais 

importante para a trama ou protagonista, como é chamada na teoria literária. 
 

Era uma vez uma professora maluquinha. Na nossa imaginação ela 

entrava voando pela sala (como um anjo) e tinha estrelas no lugar dos 

olhas. Tinha voz e jeito de sereia e vento o tempo todo nos cabelos (na 

nossa imaginação). Seu riso era solto como um passarinho. Ela era uma 

professora inimaginável. Para os meninos ela era uma artista de cinema. 

Para as meninas, a Fada Madrinha. (UPMM, p. 5-13). 
 

O início nos remete ao tom clássico das narrativas dos contos de fadas “Era uma 

vez”, garantindo assim um tom de atemporalidade. A história pode muito bem estar 

ambientada nos anos 1940 ou ser nos dias atuais. O apelo à imaginação infantil é muito 

forte no momento da descrição da professora, já que os narradores dessa história serão 

seus alunos. Assim, é possível saber o que se passava na cabeça dos meninos e das 

meninas sobre os aspectos físicos da mesma. 

Logo após, há a apresentação do espaço onde se desenrolará a trama: uma cidade 

que tinha pracinha, matriz, cemitério no alto do morro, Banco do Brasil, cinema, o colégio 

das irmãs e o ginásio municipal, e casas com todos os pianos do mundo onde moças 

prendadas tocavam o Pour Elise... (UPMM, p. 14). Ah e não se pode esquecer dos “seus 

trinta e três alunos – nós – que achavam que ela era a coisa mais maravilhosa da cidade, 

isto é, do mundo.” (UPMM, p. 17). A seguir os narradores se apresentam. 

Após as apresentações, já começam a ser narrados os acontecimentos relacionados 

ao aprendizado da leitura que os alunos tinham e os que terão com a nova professora. 
 

Nós tínhamos acabado de descobrir o segredo das letras e das sílabas; 

já sabíamos escrever nossos nomes, ler todos os letreiros das lojas, os 

cartazes do cinema, as manchetes dos jornais e os títulos dos anúncios 

nas revistas quando ela chegou em nossas vidas. (UPMM, p. 21) 
 

A fala remete a uma forma de aprendizado da leitura e da escrita inicialmente de 

maneira mecânica (o segredo das letras e das sílabas) a estratégia mais frequente de 
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aproximação da criança do estudo da escrita: começar pelas letras, depois as sílabas para, 

finalmente, chegar às palavras, frases... A forma de acesso ao mundo da leitura e da escrita 

dessa forma é apresentada dessa forma por Ferreira e Dias (2002, online): 
 

(...) o acesso à escrita se deu estritamente por meio do ensino do código, 

negando-se uma relação laboriosa, complexa e de domínio do indivíduo 

com a escrita e a leitura, e privilegiando-se, em contrapartida, a 

homogeneidade dos alunos, que eram (são!) vistos como se estivessem 

todos em um mesmo estágio cognitivo e como se pudessem todos 

desenvolver a habilidade de leitura ao mesmo tempo, a partir do treino 

de suas diversas habilidades componentes, separadamente. 

 

Mas já remete também ao conhecimento de que a leitura tem uma aplicabilidade 

no seu cotidiano, em sua vida. Ela , enquanto aprendizagem, existe para tornar a criança 

alguém mais adaptado ao mundo, para ajudar na sua formação de leitor como lembra 

Saraiva (2001, p. 23): 
 

(...) embora o processo de alfabetização se dirija à apropriação das 

operações de um código – a língua escrita, com seus mecanismos de 

leitura e escritura, complementares entre si –, a preparação do leitor 

efetivo passa pela adoção de um comportamento em que a leitura deixe 

de ser uma atividade ocasional para integrar-se à vida do sujeito como 

necessidade imperiosa, de que decorrem prazer e conhecimento. 

Consequentemente, cabe à escola mais do que alfabetizar e possibilitar 

a seus alunos o domínio de um código e, através desse, a convivência 

com a tradição literária: dela se espera a formação do leitor. 
 

A primeira tarefa de leitura proposta pela professora foi a chamada, na qual ela 

pediu que cada um escrevesse seu nome completo, embaralhou-os e pediu que eles 

arrumassem tudo direitinho na exata ordem do ABC. “Grande vantagem saber escrever 

seu próprio nome” – ela brincou. (UPMM, p, 23). Resultado: uma atividade de leitura 

significativa e ainda com conhecimentos necessários para o futuro manuseio de 

dicionários e catálogos. 
 

O processo que permite a construção de aprendizagens significativas 

pelas crianças requer uma intensa atividade interna por parte delas. 

Nessa atividade, as crianças podem estabelecer relações entre novos 

conteúdos e os conhecimentos prévios (conhecimentos que já 

possuem), usando para isso os recursos de que dispõem. Esse processo 

possibilitará a elas modificarem seus conhecimentos prévios, matizá-

los, ampliá-los ou diferenciá-los em função de novas informações, 

capacitando-as a realizar novas aprendizagens, tornando-as 

significativas (BRASIL, 1998, p. 33). 
 

O relato das aprendizagens prossegue trazendo as disputas em equipes: menina 

contra menino, moreno contra louro, magro contra gordo, bonito contra feio. A estratégia 

utilizada nesses momentos era o jogo, a disputa, a competição: a Forca, o Jogo do 

Começo, o Jogo da Rima e o Caça-Palavras. Essas disputas eram um tanto barulhentas “e 

era tanto riso e tanta alegria que lá vinha a diretora saber o que estava acontecendo: ‘Vocês 

estão prejudicando as outras classes’.” (UPMM, p. 32) 

Percebe-se que a professora encontrou uma força motivadora para despertar a 

vontade de aprender nas crianças. Essa é uma das características mais importantes nessa 

relação professor-aluno, segundo Libâneo (1994, p. 253): 
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A motivação dos alunos para a aprendizagem, através de conteúdos 

significativos e compreensíveis para eles, assim como de métodos 

adequados, é fator preponderante na atitude de concentração e atenção 

dos alunos. Se estes estiverem envolvidos nas tarefas, diminuirão as 

oportunidades de distração e de indisciplina. 
 

Além da motivação, não se pode esquecer da relação estabelecida entre professora 

e alunos. Essa deverá ter como base a confiança na capacidade de aprender inerente ao 

ser humano. Como lembra Bortoni-Ricardo e Sousa (2008, p. 42-43): 
 

(...) quando a relação professor e aluno é estabelecida na perspectiva da 

pedagogia culturalmente sensível, estabelece-se uma confiança mútua 

e o processo de ensino e aprendizagem ocorre com muito mais 

segurança e tranquilidade para todos. Mesmo aqueles alunos que são 

considerados mais excluídos socialmente sentem-se acolhidos e 

participam ativamente, ainda que de forma mais tímida, da construção 

de seu conhecimento, o que lhes permite ser coautores de suas 

aprendizagens. 

 

Teve o dia da frase: havia uma frase escrita no quadro-negro há vários dias e 

ninguém tinha percebido. Uma das alunas deu pela coisa, se levantou e foi pegar uma 

maçã embrulhada na última cadeira da fila do meio. A turma, sem entender, tentou ler a 

frase no quadro. Foi uma festa quando concluíram a leitura. A partir desse dia, antes da 

sineta tocar para o início da aula, eles já estavam amontoados em frente à porta da sala. 

Isso foi repetido muitas vezes com frases diferentes e prêmios novos para quem lesse 

mais depressa. “E cada dia líamos com mais rapidez, pois descobrimos que ler era uma 

alegria”. (UPMM, p. 37). 

As traquinagens cometidas por alguns alunos não recebiam castigo, mas sim 

julgamento. Ela convocava um júri: um aluno para a acusação e outro para a defesa. O 

resto da turma era o corpo de jurados. Inicialmente os júris eram orais, ao final do ano, 

quando eles já dominavam a escrita, as acusações eram feitas por meio desta. Libâneo 

(1994, p. 253) sobre esse tema diz: “há a necessidade de normas explícitas de 

funcionamento da classe. Tais normas não devem ser tomadas como o único meio de 

controle da classe, como fazem muitos professores inseguros, mas como síntese de 

requisitos anteriores”. 

A professora trazia consigo o conceito de interdisciplinar  “um adjetivo que 

qualifica o que é comum a duas ou mais disciplinas ou outros ramos do conhecimento. É 

o processo de ligação entre as disciplinas.” Há dois momentos em que ela faz uso desse 

recurso. O primeiro, quando os alunos querem saber por que a gente não cai da terra, 

quando veem um globo. Daí, o planejamento de uma excursão para o ginásio para que o 

professor de Geografia possa explicar. “O professor de Geografia era lindo!” (UPMM, p. 

42). O segundo momento, quando ela organiza outra excursão ao ginásio para os alunos 

tirarem dúvidas de História com o Padre Velho. “‘Ele é tão velhinho que viu tudo 

pessoalmente!’, ela dizia, brincando com o tio.” (UPMM, p. 61). 

E tinha a Semana do Silêncio: ela trazia para a classe um romance água-com-

açúcar e ficava lendo o tempo todo. Os alunos ficavam muito, muito caladinhos lendo 

suas revistinhas, os tico-ticos e gibis. “A iniciativa de deixar os escritos não 

(tradicionalmente) escolares facilita não apenas a contextualização da aprendizagem, mas 

favorece um movimento inverso: a participação infantil, fora da escola, no mundo 

escrita.” (TEBEROSKY & COLOMER, 2003, p. 85). Um fato relevante a ser registrado, 
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é que na época em que a história é contada, as leituras desses portadores textuais eram 

proibidas, especialmente pela Igreja Católica em suas aulas de catecismo. O Padreco, 

irmão de criação da professora e professor de catecismo, dizia que gibi era pecado, logo 

proibia a leitura dos mesmos em sala de aula. 

Nesse desafio constante que seus alunos leiam cada vez mais rápido, a professora 

resolveu ler uma novela para eles: Desventuras de Sofia, da Condessa de Ségur, seu livro 

preferido da Coleção Rosa. Ela iniciou lendo um capítulo por dia, mas depois decidiu que 

o capítulo tinha que ser lido por um menino ou uma menina. Como a turma ainda não 

tinha fluência em leitura em voz alta, a qualidade da novela caiu muito: valia vaias, 

assobios e até tomates e ovos. Antunes (2004, p. 17) sobre o hábito da leitura em voz alta 

discorre: “Quando trabalhamos com a criança – mas muito mais – quando lemos para a 

criança, entramos em um ambiente de parceria, de ‘conspiração’ que possivelmente é o 

maior benefício, que só conseguimos quando lemos em voz alta.”. 

Isso fez com que a professora pensasse num recurso que obrigasse os alunos a 

lerem mais rápido. Foi aí que surgiu a Máquina de Ler: um rolo de papel de embrulho e 

uma manivela que fazia o rolo girar enquanto ia mostrando os versos de um poema 

escrito: um poema diferente a cada dia. “No dia em que vocês estiverem lendo com a 

velocidade de um locutor de rádio, eu posso ir embora para casa.” (UPMM, p. 56) – dizia 

ela. LIBÂNEO (1994, p. 149) assim discorre sobre métodos e meios didáticos: 
 

Os métodos são determinados pela relação objetivo-conteúdo, e 

referem-se aos meios para alcançar os objetivos gerais e específicos do 

ensino, ou seja, ao “como” do processo de ensino, englobando as ações 

a serem realizadas pelo professor e pelos alunos para atingir os 

objetivos e conteúdos. Temos, assim, as características dos métodos de 

ensino: estão orientados para objetivos; implicam uma sucessão 

planejada e sistematizada de ações, tanto do professor quanto dos 

alunos; requerem a utilização de meios. 
 

As histórias que a professora contava para seus alunos foram muitas e 

significativas. Valeu o comentário de um de seus alunos de que elas pareciam um filme. 

Então, a professora conseguiu com o dono do cinema uma exibição do filme Cleópatra, 

a Rainha do Nilo, à tarde, só para seus alunos. Durante semanas só se falou do filme, de 

seus personagens, de História Antiga. Um dia, a Ana perguntou: “Professora, onde é que 

a gente pode ler mais sobre isto?” (UPMM, p. 66). Essa pergunta fez o rosto da professora 

se iluminar mais ainda. Ela cantou uma canção inventada na hora que dizia assim: “Era 

tudo o que eu queria ouvir... tudo que eu queria ouvir!” (UPMM, p. 67). 

O moço do Banco do Brasil era apaixonado pela professora e os mosqueteiros – 

os narradores da história – eram os responsáveis pela entrega das mensagens feitas por 

ele para ela. Ele gostava de escrever poemas de amor e os mosqueteiros tiveram que 

melhorar os hábitos de leitura de poesia só para entender os versinhos do poeta do BB. 

Eram horríveis. Eles sentavam juntos num banco e, em longos exercícios poéticos, 

melhoravam a qualidade dos escritos do candidato a poeta. 
 

Sabe-se que para aprender a escrever a criança terá de lidar com dois 

processos de aprendizagem paralelos: o da natureza do sistema de 

escrita da língua – o que a escrita representa e como – e o das 

características da linguagem que se usa para escrever. A aprendizagem 

da linguagem escrita está intrinsicamente associada ao contato com 

textos diversos, para que as crianças possam construir sua capacidade 

de ler, e às práticas de escrita, para que possam desenvolver a 

capacidade de escrever autonomamente. (BRASIL, 1998b, p. 128). 
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Em uma reunião de professores, ela fez o seguinte discurso: “O homem nasce com 

visão, audição, olfato, tato e gustação. Mas não nasce completo. Falta a ele a capacidade 

de ler e escrever como quem fala e escuta. É a professora que – como um Deus – 

acrescenta ao homem este sentido que o completa! Tenho dito!” (UPMM, p. 76). Foi um 

escândalo! Na verdade, essa é apenas uma síntese do pensamento do autor sobre a leitura 

que em diversas entrevistas tem dito uma frase pela qual ficou conhecido: “Ler é mais 

importante do que estudar”. Frase polêmica para alguns, mas plena de sentido para quem 

busca entender as palavras Ler e Estudar. 

Então chegou a vez dos concursos. Começou com um Concurso de Poesia que um 

dos mosqueteiros ganhou. Depois vieram os concursos de: “a melhor redação, a voz mais 

grossa, o melhor desenhista, a melhor mão para plantar flor, o melhor cantor, o mais 

engraçado, o que tinha a melhor memória...” (UPMM, p. 82). A tática usada pela 

professora era descobrir um determinado talento de um de seus alunos e lançar o 

concurso. Desta forma, todos na sala ganharam medalhas. A última foi o primeiro lugar 

em cuspe à distância. Ela, assim, respeitou um princípio apontado pelos RCNEI em 

BRASIL (1998a, p. 32): 
 

Cabe ao professor a tarefa de individualizar as situações de 

aprendizagens oferecidas às crianças, considerando suas capacidades 

afetivas, emocionais, sociais e cognitivas assim como os conhecimentos 

que possuem dos mais diferentes assuntos e suas origens socioculturais 

diversas. Isso significa que o professor deve planejar e oferecer uma 

gama variada de experiências que responda, simultaneamente, às 

demandas do grupo e às individualidades de cada criança. 
 

É claro que a metodologia adotada pela professora foi questionada. Pela diretora 

da escola, pelos colegas professores das outras turmas, pelo Padreco e, em especial pelos 

pais e mães dos seus alunos. Preocupadas, as mães dos mosqueteiros procuraram a 

professora para perguntar sobre os deveres para casa. “Seus filhos têm mais é que ler e 

escrever como o Rui Barbosa e fazer as quatro operações como uma maquininha 

registradora. Depois disso, eles vão aprender tudo num átimo.” (UPMM, p. 84) – foi a 

resposta dela. As mães aceitaram a ideia, mas os pais não. Ela, então, inventava deveres 

que deixavam as famílias todas mais maluquinhas do que ela. “Pai, temos que descobrir 

qual é a maior palavra que o Senhor conhece!”. “Mãe!!! Junta o pessoal todo aqui de casa 

pra ajudar! Precisamos achar o máximo de palavras terminadas em ar... que não sejam 

verbos.”. “Pessoal! Vamos ter que descobrir no mapa-múndi onde fica um país chamado 

Kubakalan.” (UPMM, p. 86-88). 

A professora perde seu maior apoio – o Padre Velho – quando está próximo do 

fim do ano letivo. Antes que o mesmo terminasse, ela procurou a diretora e disse com 

segurança que seus alunos não precisavam fazer provas, que todas tinham condições de 

passar de ano. A diretora achou que ela estava maluca de vez. Os alunos foram obrigados 

a fazer os exames finais e levaram bomba! Por causa disso, no ano seguinte, quando eles 

entraram na sala de aula, não era ela que estava mais lá. “Era uma doce senhora de olhos 

severos e com voz de quem comandava um pelotão.” (UPMM, p. 98). 

Os alunos ficam desorientados com isso e passam por diversas situações de 

castigos e punições – uma delas o recolhimento de diversos livros literários, gibis e 

almanaques que eram objetos de leitura dos mesmos. Tempos mais tarde, eles descobrem 

que a ex-professora deles agora dá aula de reforço. O empenho deles para continuarem 

esse vínculo estabelecido com a professora foi forte, mas não de todo frutífero, já que 

apenas doze deles conseguiram convencer os pais a pagarem a mensalidade. Nesse 
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ínterim, ela conhece um boêmio que começa a namorá-la e eles resolvem fugir. Para a 

sua turma, ela deixa um bilhete em código que ela tinha estabelecido com as meninas no 

início do ano anterior: “Sou muito feliz com vocês, mas há outro tipo de felicidade que a 

gente tem que lutar por ela. Vocês vão entender quando crescerem.” (UPMM, p. 111). 

O final da história é em tom saudosista, pois elas buscam pela professora... 
 

Mas não estamos muito certo se queremos rever nossa Professora 

Maluquinha. Sua presença em nossa memória, ao longo das nossas 

vidas, ajudou-nos a construir nossa própria felicidade. Em nossa 

memória, porém, ela voa pela sala, tem estrelas no lugar do olhar, tem 

voz e jeito de sereia, um riso solto como um voo de uma ave e o vento 

sopra o tempo todo em seus cabelos... talvez seja melhor mandar 

ampliar o retrato que tiramos, um dia, em frente à matriz, pendurá-lo – 

sem dor – na parede de nossas casas e agradecer à vida o privilégio de 

termos tido... uma professora inesquecível. (UPMM, p. 113-115). 
 

CONCLUSÃO 
 

Ler as obras para o público infanto-juvenil escritas por Ziraldo é sempre uma 

aventura. O autor é mais conhecido por O Menino Maluquinho, mas ele já deixou uma 

grande quantidade de livros para crianças de diversas idades. Dentre elas, está Uma 

Professor Muito Maluquinha, livro-memória sobre as lembranças de um ano escolar 

intenso no qual trinta e três alunos aprenderam a ler e escrever de maneira eficaz graças 

à metodologia utilizada pela professora nesse processo. 
O aprendizado de leitura e da escrita quando circunscrito apenas ao ensinamento 

mecânico do acesso às letras do alfabeto-sílabas-palavras-frases-textos, não garante a 

formação do leitor, mas de um decodificador que vai se garantir em algumas tarefas do 

cotidiano que cobrem esses conhecimentos, mas não despertará um leitor que queira, 

goste e leia por prazer; que faça da leitura algo necessário em sua vida como o ar ou 

comida. 
Para isso acontecer, é necessário que o professor que vai fazer essa aproximação 

da criança com a leitura e a escrita tenha em mente o desenvolvimento de ações que levem 

à formação do leitor. Assim, ele (ou ela) pensará em estratégias, meios, recursos didático-

pedagógicos que ajudem às crianças na superação de suas dificuldades e avancem no uso 

da leitura e da escrita. A ação do docente, nesse momento, é imprescindível e será eficaz 

quando devidamente planejada. 
Não se pode negligenciar que o conhecimento e a familiaridade do professor com 

a leitura e a escrita são muito relevantes. Ensina-se aquilo de que se está pleno. A 

professora de Uma Professora Muito Maluquinha demonstra familiaridade e uso da 

leitura como naturais em sua vida e na sua prática pedagógica, por isso, faz com que seus 

alunos desempenhem as atividades propostas por ela com tanta facilidade. O ambiente 

motivador e o exemplo são os dois dos elementos mais significativos na prática da 

docente. Não foi propondo atividades descontextualizadas ou aplicando provas que ela 

conseguiu o progresso de seus alunos. Ela acompanhou o processo de aprendizagem dos 

mesmos e, por esse motivo, o resultado foi tão satisfatório. Afinal, ler é sempre uma 

gostosa aventura!  
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RESUMO 

O ensino de Matemática passou por grandes transformações desde o Movimento da 

Matemática Modera (MMM), ocorrido em 1960/70, até os dias atuais. Mas, ainda, 

constata-se que os alunos têm, ao final da vida escolar, baixos níveis de aprendizagem, 

como se comprova ao observarmos os dados do PISA, do IDEB e o do ENEM nos últimos 

anos. O presente artigo retrata uma experiência que aliou a leitura do Gênero Textual 

obras de arte e todas as particularidades que o envolve para uma melhor aprendizagem da 

matemática. Aliamos a leitura, trabalhada inicialmente, a partir de imagens de obras de 

artes do artista plástico Romero Brito, disponíveis na internet, para a exploração do 

conteúdo de Geometria Plana, explorado tanto no 6º ano do Ensino Fundamental, como 

no 1º Ano do Ensino Médio. O conteúdo de Geometria Plana é a base para que o aluno 

venha compreender a geometria espacial e outros conteúdos matemáticos que ele estudará 

ao longo de sua vida escolar. Para esse estudo nos baseamos principalmente nos estudos 

de Bakhtin (2010), Smole e Diniz (2006), Machado (2008), Paulo Freire (2006), Lopes 

(1997) e Daniluk (2003). Observou-se que o aluno compreendeu melhor o Gênero Obra 

de Arte, as obras avaliadas, além de perceber de forma muito mais clara a presença e as 

particularidades de cada uma das figuras geométricas presentes nas obras por nós 

trabalhadas, compreendendo a Geometria de forma mais significativa. 

 

Palavras-chave: Leitura. Gênero Textual. Obras de Arte. Romero Brito. Geometria 

Plana. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O contato com a Língua Materna (LM) ocorre muito antes do nascimento de uma 

criança, pois ela, ainda, encontrando-se no ventre da mãe, é submetida a horas de diálogos 

em que a mãe, muitas vezes, age como se a criança estivesse respondendo às suas 

indagações e/ou fazendo-lhe confidências. Ao nascer, a criança começa a desbravar um 

mundo repleto de signos e adaptar-se a eles em um curto espaço de tempo, balbuciando, 

gesticulando e, por fim, articulando esses signos, de início, oralmente e, depois, também, 

por escrito. 

Ao entrar na escola, a criança já carrega consigo um vocabulário significativo e 

domina uma gramática que serve de base da LM da qual ela (a criança) é usuária, o que 

                                                           
3 Doutora em Estudos da Linguagem. Professora do Núcleo de Educação à Distância da Universidade 

Federal Rural do Semi-Árido (NEaD/UFERSA). Secretária Executiva da Universidade Federal Rural do 

Semi-Árido (UFERSA). francedantas@ufersa.edu.br / grupogpelc@gmail.com. 
4 Doutora em Linguística pela UFPE. Professora visitante do IFRN - campus Ipanguaçu. Professora da 

UNIRB/Mossoró. ang-thi@hotmail.com 
5 Mestra em Educação. Pedagoga do Núcleo de Educação à Distância da Universidade Federal Rural do 

Semi-Árido (NEaD/UFERSA). francimonte@gmail.com 
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facilita muito a compreensão do mundo do qual ela está começando a fazer parte (a 

escola).  

É nesse momento que se estreitam os laços entre LM e as outras áreas do 

conhecimento, pois a escola se valerá do domínio que o aluno tem sobre aquela para 

expandir o universo de conhecimento dos alunos sobre estas. 

É claro que não se deve responsabilizar unicamente a LM pelo sucesso e/ou 

insucesso de um aluno em determinada área de conhecimento, mas se pode, por meio de 

uma prática interdisciplinar, levar o aluno a perceber que o estudo destinado à LM não se 

acaba em si, mas se expande e enriquece as demais áreas de conhecimento. 

Esse papel interdisciplinar da LM dar-se pelo uso oral e escrito e requer dos 

usuários uma constante prática de leitura e produção de texto, isso porque, como é sabido, 

a nossa comunicação se dá por meio de textos, sejam eles oralizados e/ou escritos e/ou 

pictórico e esses textos necessitam ser lidos para que a mensagem seja compreendida e a 

comunicação ocorra de forma satisfatória. Daí o porquê da necessidade de se trabalhar a 

leitura, considerando-a como um elemento fundamental para que o papel interdisciplinar 

da LM se concretize. 

 

A RELAÇÃO ENTRE LEITURA/LÍNGUA MATERNA E MATEMÁTICA 

 

Sabendo que a criticidade é oriunda de um trabalho consistente e amplo que 

perpassa todas as áreas de conhecimento e estabelece relações entre elas e, sabendo ser a 

linguagem um forte instrumento na construção desse conhecimento, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), na busca de formar cidadãos críticos, propõe a utilização 

das diferentes linguagens como um dos objetivos gerais para o Ensino Fundamental:6 
 

Utilizar as diferentes linguagens – verbal, musical, matemática, gráfica, 

plástica e corporal – com meio para produzir, expressar e comunicar 

suas idéias, interpretar e usufruir das produções culturais, em contextos 

públicos e privados, atendendo a diferentes intenções e situações de 

comunicação (BRASIL, 1997, p. 06). 

 

A expressão “utilizar diferentes linguagens” propõe a capacidade para ler e 

escrever, fazendo uso consciente das mais variadas linguagens de forma que elas venham 

a agir como um elemento modificador do indivíduo e do seu contexto. 

Sabe-se que a dificuldade de ler em toda e/ou qualquer esfera da atividade humana 

é o que, muitas vezes, impede a interação entre o aprendente e o objeto de estudo. Bakhtin 

(1992, p.280) nos diz que “[...] para cada esfera da atividade humana, ou para cada esfera 

da comunicação verbal, são gerados tipos de enunciados relativamente estáveis no que 

diz respeito ao tema, à composição e ao estilo”. Esses tipos de enunciados foram 

denominados por ele gêneros de discurso. Sendo assim, para Bakhtin (op. cit.) “[...] todos 

os enunciados, orais ou escritos, que atendam a um propósito comunicativo se constituem 

em um gênero de discurso”. 

Baseados nas ideias de Bakhtin, podemos concluir que uma das razões que podem 

justificar as dificuldades apresentadas pelos alunos de realizar a leitura dos textos 

matemáticos deve-se à falta de domínio desse gênero discursivo - e de seu contexto de 

circulação - por não terem tido muito contato com ele ou, mesmo, por desconhecê-lo. 

Bakhtin (1992, apud BRÄKLING, 2006, p.1) nos esclarece este assunto na seguinte 

citação: 

 

                                                           
6 Para o ensino de Língua Materna 



20 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

Muitas pessoas que dominam muito bem a língua se sentem, entretanto, 

totalmente desamparadas em algumas esferas de comunicação, 

precisamente porque não dominam os gêneros criados por essas esferas. 

Não raro, uma pessoa que domina perfeitamente o discurso de 

diferentes esferas da comunicação cultural, que sabe dar uma 

conferência, levar a termo uma di 

scussão científica, que se expressa excelentemente em relação a 

questões públicas, fica, não obstante, calada ou participa de uma 

maneira muito inadequada numa conversa trivial de bar. Nesse caso, 

não se trata da pobreza de vocabulário nem de um estilo abstrato; 

simplesmente trata-se de uma inabilidade para dominar o gênero da 

conversação mundana, que provém da ausência de noções sobre a 

totalidade do enunciado, que ajudem a planejar seu discurso em 

determinar forma composicionais e estilísticas (gêneros) rápida e 

fluentemente; uma pessoa assim não sabe intervir a tempo, não sabe 

começar e terminar corretamente (apesar desses gêneros serem muito 

simples) (BAKHTIN, 1992 apud BRÄKLING, 2006, p.1). 

 

Dessa forma, fica claro que necessitamos de um contato com a maior variedade 

possível de gêneros textuais, cabendo à escola, na pessoa do professor, propiciar esse 

contato, oportunizando ao aprendente a maior vivência com as mais diversas linguagens 

e, consequentemente, com os mais diversos discursos, e isso deve ser realizado por todas 

as áreas de conhecimento. 

Um dos objetivos propostos pelos PCN de Matemática para o Ensino Fundamental 

é desenvolver no aluno a capacidade de:  

 
Comunicar-se matematicamente, ou seja, descrever, representar e 

apresentar resultados com precisão e argumentar sobre suas 

conjecturas, fazendo uso da linguagem oral e estabelecendo relações 

entre ela e diferentes representações matemáticas (BRASIL, 1997, p. 

33). 

 

Não podemos nem devemos ignorar a formação a qual os nossos professores de 

matemática foram submetidos. Formação essa que, em geral, descartou toda possibilidade 

de leitura, centrando-se apenas na aplicação de conceitos e fórmulas matemáticas, sem 

que houvesse uma preocupação em contextualizar esses conceitos e fórmulas. Ainda hoje, 

percebe-se que a formação matemática, embora tenha havido mudanças, é muito 

enrijecida, e o professor termina concebendo a matemática como algo isolado e imune a 

toda e qualquer intervenção.  

Devido a essa formação, o próprio professor tem dificuldade de, no processo de 

ensino-aprendizagem, apresentar a matemática como uma ciência em que o aluno pode 

intervir e percebê-la presente em seu contexto, daí a necessidade de que, nas aulas de 

matemática, se busque estratégias que levem o indivíduo a compreender e deixar-se 

compreender. Mas, para isso, precisa “comunicar-se” e, portanto, utilizar-se, não só da 

Linguagem Matemática, tida como universal, mas também da LM.  

De acordo com Machado (2001, p.15), “[...] mesmo as tentativas mais singelas de 

iniciação à matemática pressupõem um conhecimento da Língua Materna”. Embora a 

Matemática tenha uma linguagem universal e diferente da LM, o aprendizado da 

Matemática só irá acontecer de forma significativa, se houver o domínio da LM. Com 

isso, não quer dizer que essa seja superior aquela, mas que, se a formação do indivíduo 

requer o conhecimento lógico matemático, esse só acontecerá se houver o conhecimento 

da LM. Infelizmente, mesmo havendo uma relação tão estreita entre essas duas áreas de 
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conhecimento, a escola ainda ignora qualquer tentativa de aproximação entre ambas e 

“[...] o que se percebe no nível do senso comum é uma ênfase nos aspectos que separam 

as duas disciplinas [...]” (MACHADO, 2001, p.17). 

A linguagem e leitura permeiam a construção do indivíduo nos mais diversos 

aspectos da sua formação e sem esses requisitos o indivíduo vê-se impossibilitado de 

atribuir significados consistentes ao mundo do qual faz parte e no qual necessita atuar 

para modificá-lo em beneficio próprio e da comunidade onde está inserido. E, como a 

leitura e a linguagem são exploradas mais no contexto escolar, explicitamente, nas aulas 

de LM, fica sob maior responsabilidade da escola “este atribuir significado ao mundo”, 

ou seja, o agir cidadão.   

Dessa forma, que sistemática o professor de Matemática poderia acrescentar em 

suas práticas a fim tornar o ensino da Matemática mais consistente, a partir de uma prática 

de leitura dentro das aulas de matemática, de modo que os alunos do Ensino Fundamental 

e Médio tenham uma aprendizagem mais significativa? Será que um trabalho mais 

abrangente da LM, levando o aluno perceber que a mesma está presente em todas as 

esferas da comunicação, não possibilitaria uma aprendizagem consistente, não só das 

outras disciplinas, mas da própria LM? Será que a utilização da leitura de gêneros textuais 

diversificados (ex.: música, notícia, entrevista, propaganda, faturas de cartão de crédito, 

charges etc.) não funcionaria como instrumento dinamizador do ensino da matemática? 

Será que a leitura aliada à matemática não viabilizaria ao professor em sala de aula uma 

melhor contextualização da prática da leitura na vida do aluno?  

Na busca de responder a esses questionamentos e, mais ainda, contribuir para o 

sucesso do processo de ensino-aprendizagem, propomos que o ensino de todas as 

disciplinas, inclusive, da Matemática, seja permeado por uma prática de leitura, prática 

essa, como já foi destacada, ainda é apenas explorada nas aulas de LM. 

Mas não podemos esquecer que o ensino da LM ainda é extremamente prescritivo 

– de acordo com Halliday, MecIntosh e Strevens,:  

 
 [...] objetiva levar o aluno a substituir seus próprios padrões de 

atividades lingüísticos considerados errados/inaceitáveis por outros 

considerados corretos/aceitáveis. [...] está diretamente ligado à primeira 

concepção de linguagem e à gramática normativa e só privilegia, em 

sala de aula, o trabalho com a variedade escrita culta, tendo como um 

dos seus objetivos básicos a correção formal da linguagem. 
(HALLIDAY, MECINTOSH e STREVENS, 1974, apud Travaglia, 

2006, p.38) 

 

Essa forma de conceber o ensino da LM termina por ignorar todo o conhecimento 

que o aluno possui ao entrar na escola e/ou em determinado ano escolar,  acarretando uma 

supremacia das regras preconizadas pela gramática normativa – aquela que estuda apenas 

os fatos da língua padrão, da norma culta de uma língua, da norma que se tornou oficial 

– em detrimento ao trabalho com a leitura.  

Isso contribui para que aluno não consiga perceber a importância da leitura na sua 

formação, acreditando serem as regras gramaticais o caminho para uma escrita e nível de 

entendimento textual adequado. Sabemos que o ensino da língua baseado na 

internalização da regra gramatical pela regra gramatical não produz o conhecimento, e 

mesmo ainda que nos deparemos com essas práticas, já conseguimos perceber uma 

mudança significativa na postura dos professores de língua portuguesa, pois eles vêm 

tentando não priorizar a gramática frente às práticas de leitura e escrita. Isso vem 

colaborando, também, para que o nosso aluno, pelo menos no que se refere à leitura dentro 

do trabalho com a LM, possa ter uma postura diferenciada.  
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Para uma melhor compreensão da ideia aqui defendida, torna-se necessário 

apresentar a definição de leitura com a qual nós trabalhamos, pois, como sabemos, o 

conceito de leitura é abrangente e, por isso, esta definição torna-se fundamental para o 

entendimento do trabalho aqui exposto. 

Adotamos a concepção a partir das ideias defendida por Kock (2006), para quem 

a leitura deve ser definida a partir das concepções de língua sob o foco do autor, do texto 

e do autor-texto-leitor, sendo este último a mais explorada pela autora. Ela afirma que: 

 
[...] Na concepção interacional da língua, os sujeitos são vistos como 

autores/construtores sociais, sujeitos ativos e, por isso, a leitura é, pois, 

uma atividade interativa altamente complexa de produção de sentido, 

que se realiza evidentemente com base nos elementos linguísticos 

presentes na superfície textual e na sua forma organizacional [...].  

(KOCK, 2006, p. 09-10). 

 

A partir dessa conceituação, percebe-se que a definição dada à leitura, embora 

abrangente, converge para um avanço da postura adotada frente ao ato de ler. A leitura 

deve ser uma atividade na qual se leva em conta as experiências e o conhecimento do 

leitor, pois ao ler um texto, é exigido desse bem mais que a decodificação do código 

linguístico, já que a leitura é uma atividade de produção de sentido, construído pelo leitor 

e este, ampara-se nas suas concepções de mundo, de texto, de língua e de leitura. 

É esta visão interacionista que permite ao leitor questionar/questionar-se e 

construir/reconstruir seu conhecimento, pois permite um trabalho de leitura voltado para 

a compreensão não só do texto, mas também dos elementos que agem como aporte de 

sentido desse texto. Essa visão de leitura busca o sentido além do texto, considera não só 

os elementos presentes dentro do próprio texto (ideias veiculadas, linguagem utilizada, 

gênero textual, tipo do texto etc.), mas também os elementos que estão fora dele e que 

servem para a atribuição de significado, como o contexto (quando foi escrito, onde foi 

escrito, em que circunstâncias foi escrito, por quem foi escrito, quando foi lido, por quem 

foi lido, qual o momento sócio-cultural-histórico etc.).  Esses elementos são, muitas 

vezes, ignorados pelos educadores quando se busca desenvolver um trabalho de leitura e, 

consequentemente, serão ignorados pelos alunos, já que os mesmos não são 

estimulados/orientados a observá-los. 

A ideia de sentido atribuída ao texto e das modificações que a interação 

leitor/texto pode ocasionar encontra aporte nas ideias de Amarilha (2006, p. 73), quando 

afirma que “[...] prevendo a multiplicidade do mundo de cada leitor, o texto interage 

oferecendo e recebendo diferentes informações e significados. Nesse fluxo, modificam-

se texto e leitor – o que é a marca do processo de comunicação”. Fica claro que tanto o 

texto age sobre o leitor como o leitor age sobre o texto e ambos agem sobre o mundo. O 

incentivo à leitura só contribuiria para a transformação do aprendente para aprendente 

leitor e, consequentemente, em um cidadão mais consciente. 

A interação construída no ato da leitura entre leitor-texto-autor, envolvida pelos 

elementos do meio que perpassa cada um desses atores nesse processo, quando aplicada 

ao trabalho não só da Língua Portuguesa, mas também de outras disciplinas e, no caso 

aqui estudado, na Matemática, possibilita a construção de conhecimentos bem mais 

consistentes por parte do aprendente. 

Se partirmos da aplicação da leitura à matemática, notar-se-á que o aprendente 

não mais permanecerá como um reprodutor de fórmulas e conceitos que, em sua maioria, 

não fazem o menor sentido para ele, pois não encontram aplicabilidade em seu contexto 

para estes conceitos e fórmulas. O mesmo se verá como um ser que vive, faz e necessita 

da matemática para entender o mundo a sua volta, pois a matemática como estratégia de 
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ensino e aprendizagem suporteada pela leitura/LM atua como uma fonte de reflexão, 

tornando-se, pois, fundamental para uma visão mais ampla da matemática o que, de certa 

forma, levará o aprendente a refletir e conscientizar-se do lugar e do papel da matemática 

e da leitura/LM na sua vida. 

A escola, em geral, não tem a preocupação em trabalhar com o aluno a linguagem 

matemática. Essa linguagem é a tradução de uma situação-problema (real ou não) por 

meio de símbolos e ordem lógica (estrutura) que permite formular, resolver questões das 

mais diversas áreas do conhecimento e da própria matemática. Além de codificar 

situações do nosso meio, a linguagem matemática também representa e favorece a criação 

de novos níveis de significados, novos objetos, novos modelos, permitindo a quem a 

utiliza, descrever a si mesmo e às suas circunstâncias.  

Ao associarmos a linguagem verbal e/ou não-verbal à matemática, tornamos a 

comunicação matemática mais compreensível. Para isso, podemos usar desenhos, tabelas, 

gráficos, expressões algébricas, concretizando, assim, a abstração dos símbolos. Nesta 

compreensão associativa, temos um entendimento da situação, fazendo uma leitura, de 

acordo com sua contextualização, sem restringir o ensino da matemática a fórmulas e 

cálculos, pois isso termina acarretando inúmeros problemas, dentre eles o fato de o aluno 

não se ver como um ser matemático, descartando, assim, toda e qualquer possibilidade de 

uma aprendizagem significativa e não percebendo a estreita relação entre a LM e a 

Matemática.  

Dessa forma, ao longo do processo de ensino-aprendizagem, essas dificuldades 

tenderão a se perpetuar, principalmente, de acordo com Klüsener (2007), a partir do 

momento em que as letras começam a substituir os números, pois, até então, o aluno 

aprendeu que “Letra + Letra” forma palavra, e transformar esse saber, calcificado pela 

própria escola ao longo dos cinco primeiros anos do ensino fundamental, torna-se, para o 

aprendente e ensinante, um processo lento, doloroso e motivo, muitas vezes, para o aluno 

não se ver como um ser que faz e vive a matemática. 

Assim, a visão de “assunto árido, especialmente difícil, destinado à compreensão 

de poucos, não se adéqua à Língua Materna de uma maneira geral, mas se ajusta 

perfeitamente à Matemática” (MACHADO, 2001, p. 17). Para a desmistificação dessa 

ideia, exige-se a necessidade de um trabalho aprofundado na linguagem matemática, 

permeado por práticas de leitura, a fim de construir o conhecimento matemático, e é aí 

que o domínio da LM pode agir de forma significativa.  

É importante deixar claro que a leitura/LM é usada como uma das várias 

possibilidades de instrumentos construtores do saber matemático e não como único 

elemento capaz de construir este saber. Por isso, não devemos atribuir à leitura toda a 

responsabilidade para a ocorrência da aprendizagem matemática. A responsabilidade é de 

tudo e de todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, e cabe a cada 

elemento envolvido buscar soluções para reverter as dificuldades detectadas ao longo do 

processo. 

 

A ATIVIDADE  

 

Consciente da importância da leitura e do quão significativa ela é para o processo 

de aprendizagem, não só da Língua Materna (No nosso caso a Língua Portuguesa), mas 

de todas as áreas de conhecimento, procuramos, a partir da inserção de textos do gênero 

obra de arte, explorarmos o conteúdo matemático Geometria, sólidos geométricos, 

regiões planas e contornos, com o objetivo de contribuir para o ensino da matemática de 

forma mais contextualizada, a partir de uma visão interdisciplinar, pois somos conscientes 
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que o conhecimento visto fragmentado limita o aluno, impedindo-o de perceber que um 

mesmo conhecimento pode ser aplicado nas mais diversas situações e variados contextos. 

Dessa forma, apresentamos aqui uma atividade que explora a geometria a partir 

de textos. A atividade aqui disponibilizada pode e deve ser utilizada como modelo para 

que o professor utilize-a aprimorando sua prática. 

 

Conteúdos: 

- Características do gênero textual obra de arte e fábula; 

- A Geometria em diferentes contextos; 

- Figuras-planas:  

* Contornos. 

* Polígonos, não-polígonos  e região poligonal. 

* Triângulo equilátero, quadrado, paralelogramo e retângulo. 

Tempo para desenvolvimento da atividade:  

- 6 aulas (50min. cada) 

 

Procedimentos metodológicos: 

- Organização da turma em duplas ( 05min.); 

- entrega de uma cópia de cada um dos textos para cada aluno (05min); 

- Desenvolver a etapa de pré-leitura, leitura e pós-leitura com cada texto 

respectivamente e em seguida com os três simultaneamente (30min); 

- Construção de um catavento (cada aluno construirá seu próprio catavento 

seguindo as instruções do texto “receita”.) (70 min.); 

- Trabalhar as questões, propondo primeiramente que a turma reflita sobre os 

textos e os questionamentos respondendo-os (40min); 

-  Após cada dupla responder as questões, será feito um grande grupo para 

apresentar e confrontar as respostas e esclarecer  possíveis dúvidas (45min); 

- Organização da sala para a aula seguinte (05min) 

 

Recursos utilizados: 

- Cópia do texto para cada aluno; 

- Folhas de ofício; 

- Lápis grafite, borracha e caneta; 

- Lápis coloridos; 

- Régua e tesoura; 

- Cola 

- Cartolina de cores variadas 

 

TEXTO 01 - O pulo do gato 

A raposa andava maluca para pegar o gato. Mas ela sabia, como todo mundo sabe, 

que gato é o maior mestre pulador e nem adiantava tentar agarrá-lo. Com um salto de 

banda, o danado sempre se safava.  

Decidiu então a raposa usar a esperteza. Chegou-se para o gato e propôs a paz:  

– Chega de correr um atrás do outro, mestre gato. Vamos agora viver em paz!  

– Não é bem assim, comadre raposa – corrigiu o gato – Não é um que corre atrás 

do outro, é “uma”, que é a senhora, que corre atrás do “outro”, que sou eu…  

– Bom, de qualquer forma, vamos fazer as pazes, amigo gato. Como o senhor é 

mestre em pulos, proponho que, para celebrar nosso acordo de amizade, o senhor me dê 

um curso de pulos, para eu ficar tão puladora como o senhor. Pago-lhe cada lição com os 

mais saborosos filés de rato que o senhor já experimentou!  
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O gato aceitou e começaram as lições no mesmo dia. A raposa era aluna dedicada 

e o gato, ótimo professor. Ensinou o salto de banda, o salto em espiral, o cambalhota-

simples, o cambalhota-com-pirueta, o duplo-mortal, o triplo-mortal e até o saca-rolha-

composta. A raposa todos eles aprendia, praticava depois das aulas e, logo, já estava tão 

mestre em pulos quanto o gato.  

Decidiu então que já era chegada a hora de colocar em prática seu plano sinistro. 

No começo de outra aula, esgueirou-se por trás do gato e deu um bote, caprichando no 

salto mais certeiro que o mestre lhe tinha ensinado!  

E o gato? Deu um volteio de banda, rolou no ar, e a raposa passou chispando por 

ele, indo esborrachar-se num toco de aroeira.  

Ainda meio tonta da queda, a raposa voltou-se para o gato e protestou:  

– Mas mestre gato, esse pulo o senhor não me ensinou!  

– Não ensinei, nem ensino! – riu-se o gato – Esse é o segredo que me salva de 

malandros como a senhora, comadre raposa. Esse é o pulo do gato!  
Paulo Bandeira. “O pulo do gato”. In: Nova Escola, p. 48. São Paulo, Abril, 1991. 

 

TEXTO 02 

 
Cat – Romero Brito 

https://www.wikiart.org/pt/romero-britto/cat 

Atividade 

 

Pré-leitura: 

1. Comentar sobre A. Volpi e Luciana Teruz, mostrar fotos deles. 

2. O que vocês acham que essas obras de artes querem representar? 

3.  Vocês já viram um cata-vento? Onde? 

4. Vocês sabem para que serve o cata-vento? 

 

Leitura: 

1. Estabelecer os acordos didáticos: 

Enquanto o professor estiver lendo, não deve ser interrompido, deixando as 

perguntas para o momento da discussão; 

2. Apresentação das obras. 

3. Leitura do texto “COMO FAZER UM CATA-VENTO DE PAPEL”. 

 

Pós-leitura: 

https://www.wikiart.org/pt/romero-britto/cat


26 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

1. As previsões feitas na etapa de leitura se confirmaram? 

2. O que nas obras de arte mais chamou sua atenção? 

 

 

VAMOS ESTUDAR O TEXTO E APRENDER GEOMETRIA: 

 

1. Os textos 01 e 02 possuem algo em comum? O quê? 

2. Qual a linguagem utilizada nos textos 01 e 02? 

3. Quanto ao gênero, como poderíamos classificar cada um dos textos? Qual a 

principal função desses gêneros textuais? 

4. Os textos apresentam personagens?  Descreva-as? 

5. É possível identificar a presença de figuras geométricas no texto 02? Qual(s)? 

6. Vamos estudar um pouco sobre quem é Romero Brito e sua arte. 

a. Nome: 

b. Profissão? 

c. Onde mora? 

d. O que faz? 

e. Curiosidade sobre Romero Brito? 

f. Etc? 

7. Agora que você sabe quem é Romero Brito e conhece um pouco de suas obras, 

construa sua obra de arte: 

a.  Recorte figuras geométricas de cores, formatos e tamanhos diferentes; 

b. Em seguida, forme uma imagem utilizando-se das figuras geométricas, 

de forma que seu desenho se assemelhe as obras de Romero Brito. 

 

8. Ao construir sua obra você utilizou algum recurso matemático? Qual? 

9. Na sua obra, há a presença de figuras geométricas? Qual(s)? 

10. Em seguida exponha sua obra para a turma, explicando o que ela significa e 

quais figuras geométricas você utilizou para construí-las. 

11. Essas figuras são classificadas em planas ou não-planas? Justifique. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Por seu papel interdisciplinar, a leitura contribui para a interação da LM com todas 

as áreas de conhecimento e propicia ao aprendente uma visão mais ampla e concreta da 

situação problematizada, possibilitando que o aluno tenha um número significativo de 

informações que o ajudarão a compreender e construir conceitos e soluções matemáticas. 

No tratamento destas informações, os PCN propõem como um dos objetivos do Ensino 

de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental (BRASIL, 1997, p. 28): “Valorizar a 

leitura como fonte de informação, via de acesso aos mundos criados pela literatura e 

possibilidades de fruição estética, sendo capazes de recorrer aos materiais escritos em 

função de diferentes objetivos.” 

Como sugestão para o uso da leitura, o aluno realiza investigações sobre o objeto 

de estudo de acordo com os interesses e realidades e, dessa forma, por apresentarem mais 

significado, os dados coletados, organizados e interpretados são mais facilmente 

compreendidos e internalizados pelo aluno. 

Daí porque a exigência da leitura durante as aulas de matemática ser uma prática 

latente e imprescindível, pois sem uma leitura objetiva da problemática apresentada, o 

aluno certamente não conseguirá encontrar o caminho para a possível solução do 

problema e, consequentemente, não conseguirá construir um conhecimento matemático 
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verdadeiro e, assim, a Matemática passará a ser para o aprendente mais uma disciplina 

sem muito significado. 

Para que isso aconteça, acreditamos que o ensino da Matemática, amparado numa 

prática de leitura das várias linguagens, certamente funcionará como um instrumento 

eficiente para o processo de ensino-aprendizagem da matemática, levando, dessa forma, 

o aprendente a construir os conhecimentos matemáticos e, assim, perceber-se como 

alguém que vive, faz e conhece a matemática e todo o conteúdo que ela engloba. 
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ANÁFORAS ENCAPSULADORAS: importantes recursos na defesa de ponto de 

vista no gênero artigo de opinião 

 

Jammara Oliveira Vasconcelos de Sá7 

                                                                                       Lara Marques de Oliveira8 

 

 

RESUMO 

Partindo da premissa dos gêneros como ponto de partida para o ensino de língua materna. 

Este artigo tem como objetivo refletir sobre a inter-relação entre o emprego das anáforas 

encapsuladoras e a revelação do ponto de vista em artigos de opinião de versões digitais 

de jornais de Mossoró. Para isso, concebemos a anáfora encapsuladora um tipo particular 

de anáfora que permite a retomada inferencial das ideias apresentadas no texto, mas que 

não se liga a nenhum recurso léxico específico (CAVALCANTE, 2011) e o gênero artigo 

de opinião como um gênero textual que se vale da argumentação para analisar, avaliar e 

responder a uma questão controversa (BOFF, KÖCHE & MARINELLO, 2009). Nesta 

perspectiva, nosso trabalho comunga dos pressupostos basilares da Linguística Textual, 

mais precisamente entre as pesquisas que se inserem na proposta teórica da referenciação 

que defende uma visão sociocognitiva da linguagem e uma concepção dinâmica do 

discurso em que as relações entre os interlocutores regem a partilha de conhecimento e 

as intenções comunicativas. Esta postura diante da linguagem, motiva o estudo do 

emprego das expressões referenciais por parte dos sujeitos envolvidos no processo 

comunicativo. A partir do exposto, nosso olhar analítico sobre o gênero repousa sobre os 

artigos de opinião publicados nas versões digitais dos jornais: O Mossoroense 

(http://www.omossoroense.com.br/) e De Fato (http://www.defato.com) ambos da cidade 

de Mossoró/ RN. Nossa análise permite-nos admitir que as anáforas encapsuladoras 

atuam como importante recurso textual-discursivo na tessitura do ponto de vista no 

gênero, podendo atuar como importantes aliados na elaboração de gêneros opinativos. 

Considerando a relevância do estudo dos gêneros em interface com o ensino de língua 

materna, acreditamos que reflexões como a que pretendemos empreender buscam 

consolidar as contribuições da Linguística Textual para a prática docente de língua 

materna. Isto revela o caráter extremamente relevante das pesquisas que buscam 

investigar os processos referenciais na elaboração dos diferentes gêneros que circulam na 

sociedade.  

 

Palavras-chave: artigo de opinião, ensino, anáfora encapsuladora, ponto de vista. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

No panorama dos estudos linguísticos, o papel do referente na construção 

discursiva tem sido uma das preocupações nodais nos mais diferenciados quadros teórico-

analíticos (KOCH, 2004). Nesse sentido, a proposta da Referenciação, no cerne dos 

estudos da Linguística Textual, busca, por meio de uma perspectiva sociocognitiva, 

compreeender o papel dos referentes na construção discursiva. Assim, esta pesquisa, 

inserida nesse agrupamento de estudos, procura tratar de um tipo particular de recurso 
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8Aluna de graduação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). E-mail: 
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anafórico: a anáfora encapsuladora, que tem sido apresentada por pesquisadores como 

Conte (2003), Francis (2003), Koch (2004), Sá (2007) e, mais recentemente, Esteves 

(2017) como um recurso marcadamente persuasivo.  

Com vistas a tratar deste objeto de pesquisa, pautamo-nos nos protocolos da 

pesquisa qualitativa por meio do método de interpretação documental, em consonância 

com a perspectiva assumida por Flick (2009) sobre esse tipo de metodologia. Este 

procedimento metodológico converge para a possibilidade de diálogo existente entre o 

processo anafórico investigado à luz da proposta teórica da referenciação e a investigação 

dos sentidos dos objetos discursivos encapsuladores na articulação de sentido do gênero 

artigo de opinião.  

A escolha pelo gênero artigo de opinião pautou-se no caráter também 

eminentemente argumentativo desse gênero, que é marcado pela defesa de um ponto de 

vista. É consenso entre os estudiosos que nesse gênero, a característica de o articulista 

escrever sobre um tema costumeiramente atual e ainda estabelecer as relações de sentido 

no texto procurando discutir e apresentar um juízo de valor sobre o que é tratado. A partir 

desse pressuposto, esta pesquisa objetiva investigar sobre a inter-relação entre o emprego 

das anáforas encapsuladoras e a revelação do ponto de vista em artigos de opinião em 

versões digitais de jornais de Mossoró.  

Neste sentido, é importante frisar que o processo anafórico é compreendido, nessa 

pesquisa, como um recurso importantíssimo para as relações de sentido no texto e 

estabelecimento da coesão no gênero, permitindo o encadeamento de ideias nos textos, 

atribuindo sentido ao dito e formulando cadeias enunciativas. A respeito disso, Koch 

(1997, p. 35) assegura: “Podemos conceituar coesão como o fenômeno que diz respeito 

ao modo como os elementos linguísticos presentes na superfície textual se encontram 

interligados, por meio de recursos também linguísticos, formando sequências 

veiculadoras de sentidos”.  

Dessa forma, existe um tipo particular de anáfora que permite a retomada 

inferencial das ideias apresentadas no texto, mas que não se relaciona correferencialmente 

a nenhum recurso léxico estrito. Essa categoria anafórica é conhecida como anáfora 

encapsuladora. Esse tipo particular de anáfora indireta caracteriza-se pela recuperação 

difusa de informações cotextuais e contextuais (CAVALCANTE, 2011).  

Um grande número de teóricos que se dedica ao estudo dos processos referenciais 

tem levado em consideração o uso das anáforas encapsuladoras como importantes 

recursos de atribuição de ponto de vista no interior de um projeto discursivo. Nesse 

sentido, pesquisadores como Conte (1996), Koch (2002a) asseguram a importância desse 

processo referencial na condução de estratégias argumentativas do coenunciador. Além 

disso, outros pesquisadores, como Koch (2004), destacam a importância desse tipo de 

anáfora indireta como recurso que estabelece mudança e sequenciação do tópico 

discursivo, atuando, dessa maneira, como organizador de tópicos discursivos. 

Na procura por refletir sobre nosso objetivo, este artigo apresenta a seguinte 

organização retórica: na introdução, mostramos a relevância do tema sobre o qual 

discutimos e adiantamos o desenho do artigo. Na seção seguinte, apresentamos um 

panorama sobre as estratégias referenciais, dentre elas, o conceito que adotamos sobre as 

anáforas encapsuladoras. Por sua vez, na segunda seção expomos a questão do ponto de 

vista no gênero artigo de opinião. Na terceira parte, apontamos os aspectos que mais se 

destacaram na análise do gênero e, por fim, a conclusão enceta algumas considerações 

finais sobre esse tema. 

A investigação empreendida nos permite afirmar que as anáforas encapsuladoras 

representam importantes recursos no estabelecimento do ponto de vista, que é revelado 

no gênero artigo de opinião. Passamos, então, para a nossa segunda seção. 
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UM POUCO SOBRE AS ESTRATÉGIAS REFERENCIAIS  

 

Ao longo da história da humanidade, diversas maneiras de construir sentido foram 

adotadas. A Linguística, como corrente teórica de estudo da linguagem, também sofreu 

inúmeras transformações que influenciaram nas investigações empreendidas e nas 

conclusões as quais chegaram os estudiosos sobre os fenômenos investigados. Mussalim 

& Bentes (2012), ao fazerem um percurso histórico sobre as bases e transformações nos 

estudos da linguagem, destacam a importância dada ao sistema imanente no início dos 

estudos linguísticos por volta do século XX, ainda em uma perspectiva estruturalista de 

linguagem. Segundo as autoras, com o passar do tempo, essas abordagens foram dando 

lugar à uma concepção de linguagem como interação entre sujeitos, partindo da alteridade 

e da dinâmica social, correntes teóricas contemporâneas que têm como base o enunciado.

  

Nesse sentido, essa pesquisa comunga de uma perspectiva de linguagem como 

lugar de interação social, partindo do discurso em busca dos elementos de significação 

dinâmicos na tessitura organizacional do texto. Com base nessa lógica, salientamos que 

nosso trabalho se alinha às pesquisas de Cavalcante, Custódio Filho & Brito (2014) que 

definem o texto como elemento fundado a partir de uma unidade de sentido e intenção 

comunicativa. Além disso, partimos de uma definição de coerência no texto que necessita 

de modo amplo do contexto de produção dos enunciados. Por conseguinte, a visão que 

adotamos encaixa-se perfeitamente em uma visão sociocognitiva da linguagem, 

aproximando-se de Cavalcante, Custódio Filho & Brito (2014), Mondada & Dubois 

(2003), Cavalcante (2011) e Koch (2011). 

Partindo da ótica sociocognitiva sobre a linguagem, as relações referenciais se 

fundamentam em mudanças no plano real do mundo, na relação entre os sujeitos e na 

dinâmica social e cognitiva dos referentes. Portanto, os processos anafóricos não devem 

ser engessados num modo específico de saber-fazer. Acerca disso, Cavalcante, Custódio 

Filho & Brito (2014, p. 27) afirmam: “O dinamismo dessa proposta se ancora em três 

princípios fundamentais: instabilidade do real, negociação dos interlocutores e natureza 

sociocognitiva da referência”. No âmbito das pesquisas que tratam da Referenciação 

como objeto discursivo tendo em vista o aspecto dinâmico da sociedade e da linguagem, 

cabe destacar Mondada & Dubois (2003), referências nos estudos desse campo. A 

perspectiva dessas estudiosas parte de uma noção dinâmica de Referenciação. Para as 

autoras, há um fosso profundo existente entre uma noção exata de referente em 

contrapartida a uma visão instável dos objetos discursivos. A primeira, inserida numa 

visão gerativo-estruturalista, não considera a noção de contexto, de individualidade e de 

intenções comunicativas específicas. Ao contrário da visão das autoras, que busca uma 

concepção dinâmica do discurso em que as relações entre os interlocutores regem a 

partilha de conhecimento e as intenções comunicativas. 

Cavalcante (2011) apresenta duas linhas de trabalho ao tratar da Referenciação: a 

primeira, estritamente relacionada à subdivisão dos processos de introdução, anáfora e 

dêixis, a segunda, por sua vez, alicerçada na construção sociocognitiva do discurso. Nesse 

sentido, a pesquisadora aponta a importância da primeira na constituição de estudos que 

didatizam os conceitos: partindo da divisão da introdução referencial e dos elementos de 

retomada. 

Partindo dessa visão sobre a linguagem, a autora considera que os processos 

referenciais podem ser divididos em dois grandes blocos: Partindo-se da introdução 

referencial, as entidades que aparecem pela primeira vez no texto, para as anáforas, 

elementos de retomada que estabelecem a continuidade referencial. Sobre o segundo 
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grupo, as anáforas podem ser ainda subdividas em anáforas correferenciais e anáforas 

indiretas. Para a pesquisadora, as anáforas correferenciais retomam completamente a 

introdução referencial, isto é, há um vínculo estrito na composição dessa anáfora. 

Cavalcante (2011, p. 59) assevera que elas têm a função de: “Introduzir formalmente um 

novo referente no universo discursivo”. Nesse processo, o vínculo léxico é indispensável 

na constituição da anáfora correferencial, por isso, o uso do vocábulo formalmente.  

Por sua vez, o grupo das anáforas indiretas não apresenta um vínculo estritamente 

léxico, mas sim, um elemento de relação (KOCH, 2002ª). Há uma mobilização de 

“conhecimentos diversificados na memória discursiva dos participantes da enunciação” 

(CAVALCANTE, 2011, p. 59). Nessa segunda categoria anafórica, não há um vínculo 

explícito na constituição das anáforas indiretas, a construção dos objetos discursivos se 

dá pelo processo de inferências realizado pelo (co)enunciador, a partir da ativação da 

memória discursiva. Observe a seguir o que diz Cavalcante (2011, p. 59) sobre isso, 

 
Essa tessitura de elementos interligados, coesos, que não se costuram 

exclusivamente pelo explícito no cotexto, senão também pelo que se 

encontra implícito na memória discursiva e que se descobre por 

inferências, é a condição básica para que uma unidade de coerência se 

forme na mente dos enunciadores e coenunciadores. 

 

É importante compreender essa relação implícita/ inferencial sobre as anáforas 

indiretas, pois é essa a base de constituição das anáforas encapsuladoras. Esse processo 

referencial dá ênfase aos conteúdos espalhados pelo contexto da situação sociodiscursiva 

na tessitura textual. Desse modo, cabe enfatizar o que Cavalcante (2011, grifo nosso, p. 

73) afirma: “[As anáforas encapsuladoras] não apenas encapsulam informações do 

cotexto, mas requerem do leitor uma série de outros conhecimentos de mundo, de 

situações e vivências cotidianas, ou seja, requerem também dados contextuais”. 

Nesse sentido, é muito importante compreender a definição das anáforas indiretas 

e, especificamente, o conceito das anáforas encapsuladoras. Considerando que essas 

últimas ancoram a base de pesquisa desse artigo. Em consonância com Koch (2002ª, 

2004), Conte (1996), partimos do pressuposto de que as anáforas encapsuladoras são 

importantes recursos na progressão argumentativa e na estruturação do gênero artigo de 

opinião.  

Um dos primeiros estudiosos a tratar do fenômeno anafórico conhecido como 

encapsulamento foi Francis ([1994] 2003). Para essa pesquisadora, os encapsuladores, 

denominados como rótulos, seriam recursos que permitiriam a retomada prospectiva 

(catafórica) e roetrospectiva (anafórica) dos referentes. Dessa forma, os rótulos 

metadiscursivos poderiam ser classificados de acordo com seu núcleo nominal, seriam os 

nomes ilocucionários, nomes de atividades linguageiras, nomes de processo mental e 

nomes de texto. Um dos problemas apontados atualmente sobre essa escolha de Francis é 

a pré-seleção de palavras que teriam funções prototípicas engessadas. Cavalcante e Brito 

(2013), ao tratarem sobre esse tema, apresentam pelo menos dois exemplos de texto em 

que a classificação de Francis ([1994] 2003) poderia ser refutada, levando-se em 

consideração o uso contextualizado dos recursos linguísticos. 

Outra autora que convém comentarmos, ao se tratar do fenômeno anafórico 

encapsulador, é Conte ([1996] 2003). Ela considera os aspectos enunciativos dessa 

categoria anafórica em primeiro plano. Para Conte ([1996] 2003), as anáforas 

encapsuladoras podem ser conceituadas como: 
 

O encapsulamento anafórico é um recurso coesivo pelo qual um 

sintagma nominal funciona como uma paráfrase resumitiva de uma 
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porção precedente do texto. O sintagma nominal anafórico é construído 

com um nome geral como núcleo lexical e tem uma clara preferência 

pela determinação demonstrativa 
 

Assim como Conte ([1996] 2003), inúmeros teóricos a posteriori consideraram o 

aspecto eminentemente resumitivo do encapsulamento anafórico, como também a 

preferência desse recurso pelo uso dos demonstrativos, conforme assinala Conte ([1996] 

2003). Assim, Cavalcante (2003), ao tratar desse assunto, de modo análogo, afirma: 

“Todas as anáforas encapsuladoras sublinhadas resumem uma porção textual e rotulam-

na, indicando ao co-enunciador como se espera que o conteúdo resumido seja 

interpretado” (CAVALCANTE, 2003, p. 12). Nesse sentido, um aspecto discursivo 

central no encapsulamento anafórico é a indicação sobre como deve ser interpretada a 

porção textual encapsulada, seja de modo a garantir a organização textual, a continuação 

do tópico discursivo ou traçar marcas avaliativas sobre o assunto tratado. Esse último 

aspecto do encapsulamento tem sido investigado em diversos gêneros de caráter 

persuasivo, dentre eles, o artigo de opinião. 

 

A NOÇÃO DE PONTO DE VISTA: o gênero artigo de opinião e as anáforas 

encapsuladoras 

  

O artigo de opinião pode ser definido basicamente como um gênero que se pauta 

pela defesa de um ponto de vista. Acerca disso, Boff, Köche & Marinello (2009, p. 3) 

enfatizam:  
 

O artigo de opinião é um gênero textual que se vale da argumentação 

para analisar, avaliar e responder a uma questão controversa. Ele expõe 

a opinião de um articulista, que pode ou não ser uma autoridade no 

assunto abordado. Geralmente, discute um tema atual de ordem social, 

econômica, política ou cultural, relevante para os leitores. Conforme 

Rodrigues, nesse gênero, interessa menos a apresentação dos 

acontecimentos sociais em si, mas a sua análise e a posição do autor 

(2007, p. 174). O processo interativo se sustenta pela construção de um 

ponto de vista. 

  

Desse modo, a palavra-chave de definição do gênero artigo de opinião é 

argumentação. O articulista organiza e expõe o assunto tratado com o objetivo de angariar 

a atenção e adesão do leitor. Assim, os diversos recursos utilizados pelo articulista são 

orientados a essa finalidade: desenvolver um ponto de vista acerca de um tema, 

geralmente, atual. Brakling (2000), em perspectiva semelhante às pesquisadoras 

anteriormente citadas atribui um papel importantíssimo para a sustentação de afirmações 

apresentadas nesse gênero, ou seja, a argumentação como estratégia discursiva vem a ser 

fundamental na produção de sentidos do artigo de opinião. Acerca disso a pesquisadora 

afirma: “É um processo que prevê uma operação constante de sustentação das afirmações 

realizadas, por meio da apresentação de dados consistentes, que possam convencer o 

interlocutor” (BRAKLING, 2000, p. 226).  

Desse modo, crucialmente, há que se observar o papel da dialogicidade e da 

alteridade na tessitura desse gênero, de modo que o articulista busca antecipar os 

posicionamentos futuros do interlocutor, tendo em vista convencê-lo, refutar algumas 

possíveis respostas não desejadas, reforçar argumentos almejados. Desse modo, Bräkling 

(2000) assegura a importância de uma questão controversa ou de uma polêmica acerca do 

tema. 
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Em consonância com esse propósito, as anáforas encapsuladoras orientam a 

condução argumentativa, pois são elementos resumitivos, que muitas vezes, cumprem a 

função de agregar valor ao dito. Durante a investigação dos artigos, essa questão foi 

recorrente. Cabe destacar o que aponta Mesquita (2011) sobre as anáforas encapsuladoras 

como recurso argumentativo, observe: 

 
Se por um lado a anáfora funciona de modo a apontar no discurso para 

elementos que se salientam na construção do sentido, por outro, ela 

serve de abrigo para refugiar argumentações ou estratégias discursivas, 

que intencionalmente, se querem esconder, espraiando assim a sua 

atividade ao longo do texto/ discurso, e não apenas para o “lugar 

indicado” (MESQUITA, 2011, grifo da autora, p.149). 

  

Partindo do embasamento fornecido por esses teóricos, parece-nos coerente 

afirmar que a condução argumentativa por meio das anáforas encapsuladoras é recorrente 

nos artigos de opinião e revela o cuidado do articulista em estabelecer um jogo 

argumentativo — conduzindo e espraiando o percurso argumentativo. Nos jornais 

analisados, não é diferente: os recursos anafóricos servem, muitas vezes, para atribuição 

de um ponto de vista e remetem a avaliações argumentativas. 

 

AS ANÁFORAS ENCAPSULADORAS E A MOBILIZAÇÃO DE ESTRATÉGIAS 

ARGUMENTATIVAS NOS JORNAIS 

   

Conforme já mencionado, o corpus de análise foi coletado dos jornais eletrônicos 

O Mossoroense (http://www.omossoroense.com.br/) e De Fato (http://www.defato.com), 

ambos da cidade de Mossoró/RN, durante o mês de maio de 2018. Nosso corpus compõe-

se de 6 (seis) artigos de opinião. No entanto, para efeito de ilustração dos principais pontos 

que se revelaram na análise, deteremo-nos a 3 (três) artigos: 1(um) artigo de opinião do 

jornal De Fato e 2 (dois) artigos do jornal O Mossoroense. 

Ainda sobre nossa amostra, é importante salientar que, nesse período, um tema 

gerou polêmica e inúmeros debates: a questão da greve dos caminhoneiros. Assim, 

especificamente com o objetivo de observar o desenvolvimento do ponto de vista dos 

articulistas sobre a greve dos caminhoneiros a partir das anáforas encapsuladoras como 

estratégia argumentativa, resolvemos ilustrar os principais pontos que se mostraram em 

nossa análise através de três (3) artigos de opinião que tratam desse tema. Nesse sentido, 

é importante destacar que a escolha pelos dois jornais deu-se durante o projeto PIBIC 

2017-2018 (Projeto de Iniciação à Pesquisa) que ocorreu entre agosto de 2017 a julho de 

2018 e intitulado: “O encapsulamento anafórico: uma estratégia referencial importante no 

percurso argumentativo dos textos do gênero artigo de opinião”. 

Passamos aos principais pontos que se revelaram em nossa análise. O primeiro 

artigo a ser explorado tem como título: “País continua refém”, de César Santos. O artigo 

aborda a greve dos caminhoneiros, também chamada de “Crise do Diesel”. A data de 

publicação do artigo foi o dia 26 de maio. Já no título do artigo, é possível compreender 

que se trata de um artigo de opinião, pela forma marca de posicionamento por parte do 

articulista quanto ao tema a ser desenvolvido. Observemos no artigo a seguir: 

 
Artigo (1) PAÍS CONTINUA REFÉM 

26 de maio-9h45 

O jornalista Josias de Souza revela, nas entrelinhas da greve nas 

estradas, como os patrões usaram bem os empregados para impor as 
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suas exigências ao governo e, por consequência, aumentar o buraco no 

bolso dos brasileiros: 

“O baronato do transporte de carga sequestrou a rotina dos brasileiros 

sem levar o rosto à vitrine. Terceirizou o bloqueio de estradas aos 

caminhoneiros autônomos. No quarto dia, com o país submetido ao 

caos do desabastecimento, o Planalto cedeu integralmente às 

exigências. Em troca, obteve um armistício mixuruca de duas semanas, 

que não foi subscrito por todos os sequestradores da paz social. Quer 

dizer: o governo de Michel Temer pagou o resgate, mas o Brasil 

continua refém de uma ilegalidade: o locaute (pode me chamar de 

greve de patrões) é proibido pela legislação brasileira. 

Nas palavras do negociador Eliseu Padilha, chefão da Casa Civil, o 

governo cedeu “tudo o que foi solicitado”. Isso inclui o tabelamento do 

preço do diesel por 30 dias e um subsídio para atenuar os reajustes até 

o final do ano. Para que a Petrobras não fique no prejuízo, o Tesouro 

Nacional (também conhecido como contribuinte) pagará à estatal a 

diferença entre o preço de mercado e o refresco servido à turma da roda 

presa. Coisa de R$ 5 bilhões até o final do ano, quando Temer será 

enviado de volta para casa. Ou para outro lugar. 

Repetindo: armou-se algo muito parecido com uma versão 

envergonhada do controle de preços adotado sob Dilma Rousseff. A 

diferença é que, para não impor novos prejuízos à Petrobras, o custo do 

subsídio migrou do passivo da estatal para o bolso da plateia — que 

muita gente acredita ser a mesma coisa. Como dinheiro público não é 

gratuito, será necessário cortar os R$ 5 bilhões de outras áreas da 

administração pública. A última vez que o governo teve de fazer isso, 

transferiu verbas do seguro desemprego para cobrir o calote aplicado 

no BNDES pela Venezuela e por Moçambique. 

Numa evidência de que o patronato utilizou os caminhoneiros como 

bonecos de ventríloquo, incluiu-se no acordo o compromisso do 

governo de não permitir que o Congresso reonere a folha salarial do 

setor. De novo: a folha das empresas transportadoras continuará isenta 

do pagamento de imposto. Tudo isso mais a redução de taxas e tributos 

que incidem sobre o diesel. 

E a maioria esmagadora da nação, inocente ou deliberadamente mal 

intencionada, fica discutindo/brigando se a crise é de Temer ou vem de 

Dilma. Francamente, tudo tem limite. Votz. 

Fonte: http://defato.com/cesarsantos/60563/coluna-csar-santos-26-de-

maio. Acesso: 02 jun de 2018 

 

Em uma primeira leitura do artigo de opinião (1): “País continua refém”, fica claro 

que o artigo trata da greve dos caminhoneiros. Observamos que no próprio título 

demarcado um ponto de vista: o significado de refém remete à pessoa que está em poder 

de outro, contra a sua vontade. Dessa forma, levando-se em consideração a partilha de 

conhecimentos entre o leitor e o articulista, é possível estabelecer relações de quem seria 

esse refém que representa todo o país. Logo no primeiro parágrafo o articulista fornece 

pistas: os patrões usaram seus empregados para explorar mais ainda a população. Por 

meio dessa construção argumentativa, duas personas podem ser os reféns 

simultaneamente: a população brasileira e os caminhoneiros. Nessa rede de sentidos, 

quem seria o refém? O empregado ou a população, já que o empregado também faz parte 

da parcela majoritária populacional que sobrevive em média com um salário mínimo. 

Nesse sentido, a tese defendida é a de que os empresários, isto é, os patrões dos 

caminhoneiros, usaram seus empregados para impor exigências ao governo brasileiro, 
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assim, os caminhoneiros são considerados nesse texto opinativo como marionetes a 

serviço do empresariado, tornando-se possível depreender de que tanto os caminhoneiros 

como a população, no geral, são reféns dos grupos empresariais.  

Podemos observar que a progressão textual estabelecida não se dá por relações 

léxicas estritas, mas a retomada estreita ainda mais o laço argumentativo do articulista 

que, neste artigo, defende que os empresários manipularam a greve e que o governo 

cedeu, remetendo a anáfora encapsuladora: “uma ilegalidade”. Observe que esta anáfora 

resume o que já foi dito, permitindo a progressão das estratégias argumentativas, mas 

além disso, a anáfora encapsuladora “uma ilegalidade” apresenta uma conotação 

valorativa, apelando para a sensibilidade do leitor de que a greve dos caminhoneiros é 

uma ilegalidade, porque na verdade representa um locaute, é antes de tudo, uma greve 

dos patrões dos grevistas. 

Essa progressão argumentativa é reforçada ao longo de todo o artigo por meio do 

encadeamento de ideias do texto. Desta forma, podemos perceber que um dos recursos 

utilizados pelo articulista é justamente o uso das anáforas encapsuladoras, permitindo a 

progressão dos tópicos discursivos e sedimentando a defesa do ponto de vista do 

articulista por meio do empacotamento das estratégias argumentativas. Já no terceiro 

parágrafo, observamos a anáfora encapsuladora “isso” que remete ao trecho anterior no 

qual o articulista enfatiza o fato de que o governo cedeu a tudo o que foi pedido. O 

significado dessa anáfora encapsuladora extrapola o que está explícito do texto, pois o 

trecho anterior ao qual a anáfora remete é o de que o governo fez tudo o que foi possível, 

ou seja, cumpriu todas as exigências, já fez tudo, e agora não tem mais o que fazer. 

Observe que essa porção anterior a qual a anáfora se refere é uma colocação do chefe da 

Casa Civil, uma citação de autoridade com vistas a estabelecer uma legitimidade ao que 

foi veiculado ao texto. Ao passo que a anáfora encapsuladora retoma essa colocação, ela 

proporciona um vínculo prospectivo com o que será dito: a partir do empacotamento 

catafórico promovido pela anáfora encapsuladora, o articulista cita exemplos do que o 

governo fez, e mostra como houve empenho da parte dele.  

Ao final do parágrafo do quarto parágrafo, observamos a expressão 

encapsuladora: “A última vez que o governo teve de fazer isso”, esse recurso coesivo se 

remete ao corte de verbas citado no trecho anterior à anáfora encapsuladora, mas também, 

recorre à sensibilidade do leitor para as consequências citadas na porção textual 

consecutiva à anáfora. Quem sofreu as consequências na última vez que isso foi feito, 

segundo o articulista, foram as pessoas que dependem do seguro desemprego, dado que 

foram transferidas verbas desse seguro para cobrir o “calote” empreendido. 

Por fim, o quinto parágrafo do artigo de opinião do jornal eletrônico De Fato 

apresenta outros argumentos com vistas a defesa da tese de que os caminhoneiros foram 

utilizados como bonecos de ventríloquo pelos empresários: a evidência marcante, 

segundo o articulista, é a não reoneração da folha salarial do setor. No que diz respeito à 

anáfora encapsuladora: “tudo isso” percebemos que a expressão é utilizada na condução 

argumentativa desse parágrafo, servindo como um recurso coesivo aditivo, mostrando ao 

leitor que além desses privilégios conseguidos pelos empresários, ainda houve a questão 

da redução das taxas e tributos sobre o diesel. O uso das anáforas encapsuladoras como 

estratégias argumentativas serve ao articulista para demarcar a tese defendida ao longo 

do texto: de que os caminhoneiros foram usados pelos seus patrões, que, por sua vez, 

foram os únicos beneficiados. Ao povo, aos brasileiros, coube permanecer refém dos 

malfeitores. 

Por conseguinte, os próximos artigos de opinião a serem observados foram 

escritos por Wilson Bezerra em 26 de maio e 29 de maio, respectivamente. Os dois artigos 

foram publicados no período crucial de negociações entre o governo e os caminhoneiros, 



37 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

todavia, como o leitor poderá observar ao longo da leitura, o ponto de vista do articulista 

seguinte é diverso do anterior, e por isso, a mobilização de estratégias argumentativas se 

encaminha para uma avaliação positiva acerca dos caminhoneiros. Observe, a seguir, o 

segundo artigo do corpus: 
 

Artigo (2) GREVE DOS CAMINHONEIROS: UM EXEMPLO – 

Wilson Bezerra  

Calianne Celedônio 26 de maio de 2018 - 14:14 

Tenho conhecimento, através da história, ter sido o movimento russo, 

apelidado de Revolução de 1917, o primeiro movimento de protesto da 

classe conhecida por trabalhadora tentando conciliar seus interesses 

frente ao absurdo poder econômico e governamental. 

Daí por diante, o governo Getúlio Vargas, com sua equipe eficiente, 

traçou novos rumos de uma legislação trabalhista com vistas a defender 

em território brasileiro os direitos da classe operária. Daí então, para 

nosso deleite, ficou entendido que seria o instrumento adequado em 

defesa da classe trabalhadora. Criaram-se os sindicatos e estes iriam 

doravante defender das garras dominante, capital e poder político os 

interesses da classe oprimida. 

Mero engano. O esquema defensor realmente foi armado, mas, como 

bem disse o cientista econômico Kall Marx, da batalha firmada entre as 

duas classes, o capital e a proletária, uma no final venceria. Embora não 

tenha chegado ao final, já se observa, pelo andar dos acontecimentos, 

que o capital venceu a luta. 

Entendemos perfeitamente que este, como força dominante, na 

qualidade de esquema armado em defesa do poder politico e 

econômico, tem força suficiente para denegrir toda e qualquer investida 

de defesa da classe menos favorecida. Isto acontece com 

enfraquecimento do poder sindical, com fechamento destes e outras 

providências que amarram qualquer tipo de interesse da classe operária. 

Nos últimos anos, a batalha travada em defesa da classe operária, de 

seus interesses, nenhuma delas levou vantagem. O que menos 

aconteceu no lance de suas mínimas instâncias, suspensão da questão 

salarial, às vezes prisão aos subalternos. O poder público conta com seu 

verdadeiro aliado opressor, a própria lei, para enquadrar o movimento 

como arbitrário, com suspensão sobre pressão de qualquer investida 

proletária contra o poder capitalista. 

Os caminhoneiros, tidos como semianalfabetos ou analfabetos, deram 

um testemunho de civilidade, sem caras pintadas ou qualquer 

manifestação abusiva, pararam seus caminhões em plena BR, para 

protestar contra o poder opressor do capital frente aos preços 

exorbitantes dos combustíveis, que afetam as condições de vida da 

sociedade. 

São os grevistas caminhoneiros, ameaçados de coerção pelo poder 

público pela justa causa em defesa dos direitos da população brasileira, 

que sempre ostenta a miséria em seu front, pelas condições precárias 

impostas pelo poder público. 

O destino do homem sempre foi, é e será seu estômago. A necessidade 

é quem dita seu comportamento frente às adversidades da natureza. E 

um princípio que o poder constitucional tem por obrigação saber que o 

estômago dos privilegiados é o mesmo dos pobres e desvalidos da sorte.  

Fonte: http://www.omossoroense.com.br/greve-dos-caminhoneiros-

um-exemplo-wilson-bezerra/. Acesso: 2 jun de 2018. 
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O artigo acima é intitulado: “A greve dos caminhoneiros: um exemplo”. No 

primeiro parágrafo, ele trata resumidamente da revolução de 1917 na Rússia em defesa 

da classe trabalhadora. Esse trecho inicial do artigo é crucial para que o leitor possa 

compreender a relação de sentidos elaborada pelo autor. Nela, o articulista inicia sua 

progressão argumentativa através do conhecimento enciclopédico de um movimento 

significativo em prol dos trabalhadores: “a revolução de 1917 na Rússia”. No segundo 

parágrafo, por sua vez, o autor retoma essas informações por meio da anáfora 

encapsuladora “daí por diante”, citando as conquistas posteriores da classe trabalhadora, 

como por exemplo, a legislação trabalhista no governo de Vargas. Outra anáfora 

encapsuladora, no segundo parágrafo, é a expressão: “daí então”, que remete a essa 

conquista e aponta para porções textuais prospectivas, como as outras possíveis 

conquistas da população. Todavia, alguns sinais textuais demarcam que essas conquistas 

foram apenas ilusórias: o uso de verbos no pretérito imperfeito: “seriam”, “iriam” 

denunciam essa concepção do autor. Além disso, a locução verbal “ficou entendido”, que 

remete a algo que foi acordado. Todavia, a anáfora encapsuladora do parágrafo seguinte 

evidencia explicitamente a opinião do articulista sobre essas conquistas aparentemente 

conseguidas pelos trabalhadores: “mero engano”.  

Isto comprova a forte conexão da anáfora encapsuladora com as retomadas que 

corroboram para a condução argumentativa que é desenvolvida ao longo do artigo de 

opinião, proporcionando elos coesivos subsequentes, ao mostrar as causas desse engano 

sobre os direitos conquistados. Para ser mais assertivo, o articulista afirma que o capital 

venceu a luta. Jáno quarto parágrafo, o articulista do artigo de opinião expõe as causas 

dessa luta que foi perdida pela classe trabalhadora. Para isso, utiliza-se da anáfora 

encapsuladora “isto”, que aponta para os argumentos posteriores: as causas são o 

enfraquecimento do poder sindical, etc. A partir dessas reflexões propostas, o articulista 

delimita o seu objeto de análise e especifica como um dos exemplos a classe trabalhadora 

que luta em prol dos seus direitos, os caminhoneiros, que lutaram, mesmo com ameaças 

de coerção do poder público, em defesa dos direitos da população brasileira. Ou seja, a 

condução argumentativa proposta no decorrer do texto opinativo foi delimitada com o 

exemplo dos caminhoneiros, que representavam os sujeitos que viviam essa injustiça 

praticada pelo governo. Ao longo do artigo de opinião, as anáforas encapsuladoras 

forneceram essa organização dos tópicos discursivos, bem como promoveram uma 

mobilização de estratégias argumentativas pelo escritor do artigo opinativo.  

Por sua vez, o terceiro e último artigo se intitula: “A lei de Chico de Brito”, 

também de Wilson Bezerra. Nesse último artigo, conforme o articulista chama atenção já 

no título, será explicado o que é essa “lei” e como ela se aplica aos caminhoneiros. Assim, 

são desenvolvidas, no decorrer do artigo de opinião, estratégias argumentativas acerca do 

tema. Veja a seguir: 
 

Artigo (3) A lei de Chico de Brito – Wilson Bezerra 

29 de maio de 2018 - 13:39 

Diz a tradição histórica que a voz do povo é a voz de Deus, mesmo não 

sendo puramente verdadeira, porque o povo até hoje, pelo menos nesse 

País chamado Brasil, nunca teve vez. O povo daqui é considerado o 

terceiro estado da França pouco antes da salvadora Revolução Francesa, 

que derrubou o império de Luiz XV. 

Mais tem outra questão que podemos muito bem enquadrar com o dito 

popular, por sinal pode muito bem ser considerada uma sabedoria do 

povo. É a história de que se não fizer a coisa como manda a coisa, é 

aplicada a Lei de Chico de Brito. Quem é esse homem, Chico de Brito? 
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Não sabemos quem seja, mas a coisa gira mais ou menos assim: ele 

cobre de borrada quem não fizer como manda a ordem. 

Essa história se enquadra perfeitamente na nossa história brasileira. Se 

o trabalhador se considerar prejudicado com as atitudes arbitrárias do 

Governante, o pau troa. 

Diz uma chamada Lei Trabalhista que o único instrumento de defesa 

dos direitos operários é a greve. Com ela a categoria prejudicada pode 

se aproximar do PATRÃOZÃO, o Governo, e dizer que a chicotada está 

demais. As coisas estão aumentando demais, sem ocorrer aumento de 

salário ou qualquer que seja a imagem do demônio, a gasolina, por 

exemplo, que é a base de todos os aumentos, e se fizer greve vai para a 

Lei de Chico de Brito, e ao que parece vai mesmo. 

No momento em que uma categoria se manifesta contrário às atitudes 

arbitrárias praticadas pelo Governo, funciona impiedosamente essa Lei 

de Chico de Brito. O governo revida com violência, mesmo não 

estando sendo usada a violência para exigir piedade quanto às atitudes 

impiedosas do Governo. A força policial é acionada com armas e 

cassetetes, o exército nacional também é levado às ruas, como força 

repressiva para agir e, mais ainda, a Polícia Rodoviária Federal vai 

também com seu poder absoluto revidar o pleito, ordenando, inclusive, 

multas, a ação judicial convocada pelo governo para acabar de qualquer 

forma o movimento reivindicatório. 

Enfim, acaba-se aí a chamada e inexistente Democracia, porque tira o 

direito de reivindicar de qualquer classe trabalhadora. A prática 

democrática mais uma vez não passa de uma balela. Quem tentar 

defender seu direito de sobreviver deve ficar ciente que vai passar no 

pente fino, sofrer as consequências de uma maldita Lei de Chico de 

Brito, que nada mais é do que mais uma arbitrariedade do poder 

governamental, que tem a seu favor a lei por ele criada para sua defesa. 

Que o digam os caminhoneiros.  

Fonte: http://www.omossoroense.com.br/a-lei-de-chico-de-brito-

wilson-bezerra/. Acesso: 2 junde2018 

  

A construção argumentativa do artigo de opinião está alicerçada no conceito da 

lei de Chico de Brito. Essa construção analítica serve ao articulista na defesa do seu ponto 

de vista acerca da greve dos caminhoneiros. Como é possível observar, os dois artigos 

são escritos pelo mesmo articulista, logo, a orientação argumentativa é semelhante. 

Todavia, nesse último artigo do corpus, os caminhoneiros são citados apenas no final do 

artigo de opinião.  Já no primeiro parágrafo as estratégias argumentativas utilizadas pelo 

articulista são semelhantes ao segundo artigo: a tese defendida é a de que o povo não tem 

vez, mas é a partir do segundo parágrafo que será explicada o que é a lei de Chico de 

Brito.  

No segundo parágrafo, o articulista explica o que é essa lei de Chico de Brito 

utilizando o recurso da expressão encapsuladora: “mas a coisa gira mais ou menos 

assim:”. Essa expressão encapsuladora serve basicamente como organizador textual, 

dado que será apresentado quem foi Chico de Brito. Segundo o articulista, ele agredia 

aquele que não fizesse o que ele queria. Conforme já dito, esse conceito é crucial para se 

entender o artigo de opinião, pois a construção argumentativa do artigo se dá a partir da 

defesa dessa tese: de que o povo vive sob os mandos dessa lei. Essa orientação 

argumentativa é demarcada pela anáfora encapsuladora: “essa história”. A partir dessa 

anáfora, o articulista faz uma pequena reflexão sobre a história do Brasil que, segundo 

ele, foi orientada pelo princípio de obediência e subserviência, regida pela chamada Lei 

de Chico de Brito.  
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Posteriormente, o articulista trata da legislação trabalhista, afirmando que o seu 

dever é garantir que o povo possa ir em busca de seus direitos quando “a chicotada está 

grande demais”. Ao tratar sobre os problemas dessa garantia de direitos, o articulista 

utiliza- se da expressão anafórica encapsuladora: “essa lei de Chico de Brito”. Segundo o 

articulista, no momento em que o trabalhador vai contra a exploração imposta pelo 

governo, entra em voga “essa lei de Chico de Brito”. Essa expressão anafórica 

encapsuladora aciona a memória discursiva do leitor no que diz respeito ao fato deque 

essa “lei” representa a repressão, a coerção e a exploração do trabalhador. A última 

expressão anafórica que pode ser considerada encapsuladora é a expressão: “que o digam 

os caminhoneiros”. Nela, encontra-se o ponto-chave de toda a discussão apresentada no 

artigo de opinião: os caminhoneiros que reivindicam seus direitos trabalhistas estão sendo 

tratados pelo governo sob lei de Chico de Brito. Essa anáfora encapsuladora está ligada 

com a tese principal defendida pelo artigo de opinião, além disso, ela encapsula toda a 

discussão apresentada pelo artigo, sugerindo que os caminhoneiros seriam o principal 

exemplo desse tratamento repressivo dado pelos governantes às minorias. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi possível perceber a partir da análise empreendida que a construção de sentidos 

formulada pelos articulistas, embora aborde o mesmo tema nos três artigos, articula-se de 

modo diferente na tessitura de cada um dos textos. Um exemplo a ser citado comparando-

se os três artigos é o tratamento dado ao mesmo referente: caminhoneiro. Enquanto no 

primeiro artigo ele é tratado como um boneco ventríloquo, manipulado pelos empresários 

em prol de manter o povo refém dos interesses dos grandes executivos, no segundo e no 

terceiro artigo, respectivamente, o caminhoneiro passa a ser tratado como um resistente 

que luta contra o capital e interesses do governo e como um cidadão que luta contra 

regimento dos governantes que o oprimem e exploram. Além disso, nos dois últimos 

artigos opinativos as estratégias argumentativas estabelecem uma relação basilar entre o 

caminhoneiro e governo, que é considerado um representante do capital, detentor do 

poder político e econômico como também opressor violento dos direitos do povo. Além 

disso, nos dois últimos artigos, há um apagamento do referente empresário, patrões, 

enquanto no primeiro, a relação de sentidos é permeada por esse objeto discursivo. Assim, 

as anáforas encapsuladoras têm uma importância marcante no delineamento do ponto de 

vista dos articulistas. Observamos que um mesmo tema é tratado de maneira diversa de 

acordo com a construção argumentativa objetivada pelo articulista. Nesse processo, as 

anáforas encapsuladoras atuam como elos coesivos de empacotamento das informações, 

servindo nos artigos opinativos observados tanto para a organização dos tópicos 

discursivos, como para a formulação de estratégias argumentativas que revelam o ponto 

de vista dos articulistas dos artigos analisados.    
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ARGUMENTAÇÃO NA ESCOLA: a manutenção do tópico discursivo como 

estratégia argumentativa 
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RESUMO 

O ato de argumentar gera bastante dificuldade, seja na forma escrita ou oral, necessitando 

por isso de aprendizagem específica mediada pelo professor de forma planejada e 

atenciosa.  Logo, reconhecemos a importância da argumentação na vida pessoal e social 

do ser humano e a relevância do ensino da argumentação no contexto escolar, pois o aluno 

utiliza a argumentação em diversas situações do dia a dia, sendo fundamental aprender 

estratégias argumentativas para defender uma tese em situações informais do cotidiano 

ou em situações formais no exercício da sua cidadania. Assim, o objetivo do nosso 

trabalho é analisar como se dão as estratégias argumentativas no debate de fundo 

controverso realizado no projeto Polêmicas em Debate, considerando a manutenção do 

tópico discursivo. Na intenção de alcançar esse objetivo nos embasamos em Fiorin 

(2017), Leitão (2011), Koch e Elias (2016), para tratar sobre a argumentação; e em Jubran 

(1993), Pinheiro (2012) e Cavalcante (2012), para estudar o tópico discursivo. O nosso 

corpus constitui-se por uma transcrição de um vídeo do debate que foi gravado durante o 

projeto Polêmicas em debate realizado no ano de 2017 sobre o tema O sistema de cotas 

pode tornar a sociedade mais justa? Esse projeto é realizado uma vez durante o ano letivo 

em uma instituição federal que possui ensino médio e técnico, em Floriano, no Piauí. 

Como resultado, constatamos a presença da manutenção do tópico discursivo como forma 

de fortalecer os argumentos apresentados pelos debatedores.  

 

Palavras-chave: Argumentação. Ensino. Tópico discursivo. Gênero debate  
 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

  A argumentação está presente nas mais diferentes áreas da nossa vida. A 

utilizamos nas diversas situações do dia a dia, seja nas decisões sobre compras, defesa de 

direitos, apoio a causas, entre tantas outras. Comumente, recorremos à argumentação em 

situações públicas nas quais se faz necessário defender ideias diante de outros que não 

partilham conosco do mesmo ponto de vista. Também recorremos à argumentação em 

contextos privados, quando argumentamos com nós mesmos, quando temos que decidir 

entre diferentes cursos de ação que se apresentam (LEITÃO, 2011). Contudo, a partir do 

momento em que os alunos são colocados a defender seu ponto de vista ou tomar uma 

posição sobre um tema no ambiente escolar, vemos que a tarefa de argumentar não é tão 

simples para eles. Isso porque, muitas vezes, esta argumentação requer um maior grau de 

formalidade, além de levar o aluno a se expor diante dos demais colegas em sala de aula 

de forma crítica, a ter de apresentar certo domínio do conteúdo e dos operadores 
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Professora do Programa de Pós-graduação em Ensino - POSENSINO (UERN/UFERSA/IFRN). Líder do 

grupo de pesquisa Oralidade, Letramentos e Ensino (ORALE/UFERSA). Email: 

elaine.forte@ufersa.edu.br 
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argumentativos no momento de defesa ou de refutação de uma ideia. Por isso, precisamos 

enfatizar, no contexto escolar, o ensino da argumentação através do gênero oral debate, 

para que, com isso, os alunos aprendam estratégias argumentativas para defender uma 

tese em situações informais ou formais no exercício da sua cidadania. 

 Assim, por estar inserido na grande área de Ensino, na CAPES, este trabalho tende 

a contribuir para com o desenvolvimento da oralidade dos alunos, bem como o 

desenvolvimento de habilidades voltadas ao ato de argumentar. Além de ampliar as 

discussões sobre ensino e o trabalho com a argumentação, que deve ser utilizado desde 

as séries iniciais. Em suma, buscamos aqui analisar como se dão as estratégias 

argumentativas no debate de fundo controverso realizado no projeto Polêmicas em 

Debate, considerando o a manutenção do tópico discursivo. 

 Organizamos o nosso artigo em quatro subseções, além destas considerações 

iniciais que agora são lidas, o item 2 apresenta discussões sobre a importância da 

argumentação; no 3, apresentaremos algumas abordagens sobre o tópico discursivo; no 

4, trazemos a metodologia da pesquisa, seguindo para resultados e discussões no item 5. 

 

A IMPORTÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO PARA O ENSINO 

 

 Conforme Fiorin (2017), todo discurso tem uma dimensão argumentativa, sendo 

alguns implícitos e outros explícitos, mas todos são argumentativos, porque o modo de 

funcionamento real do discurso é o dialogismo e também porque o enunciador pretende 

que suas colocações sejam aceitas. Assim, se a sociedade é dividida em grupos sociais, 

com interesses divergentes, então os discursos são sempre o espaço privilegiado de luta 

entre vozes, e o lugar da argumentação, pois a base de toda dialética é a exposição de uma 

tese e sua refutação.  

 O ato de debater possibilitou ao homem abrir mão do uso da força para empregar 

a persuasão para cumprir o seu papel na sociedade. Para Fiorin (2017, p. 19), “os 

argumentos são os raciocínios que se destinam a persuadir, isto é, a convencer ou a 

comover, ambos meios igualmente válidos de levar a aceitar uma determinada tese. A 

retórica é a arte da persuasão, a “arte do discurso eficaz”. Então vemos que é 

imprescindível o estudo da argumentação por meio do gênero debate, para que esses 

raciocínios sejam efetivados de uma forma oral, tendo em vista que é uma modalidade de 

pouco destaque em sala de aula.  

  A argumentação é o resultado textual de uma combinação entre diferentes 

componentes, que exige do sujeito que argumenta construir um ponto de vista racional, 

uma explicação, buscando experiências individuais e coletivas a partir de um determinado 

lugar e tempo de uma situação com objetivo persuasivo (KOCH; ELIAS 2016).  

 Ainda de acordo com as autoras, a construção desse ponto de vista racional pode 

ser realizada através das experiências, do conhecimento de mundo e do conhecimento 

linguístico do sujeito, pois assim saberá organizar o que será pertinente ser dito em um 

determinado momento, principalmente em um ambiente que exigirá maior formalidade.  

 Sendo assim, argumentar é tentar influenciar o interlocutor por meio de 

argumentos organizados em ideias claras com raciocínio bem estruturado para que possa 

se defender um ponto de vista. “Quanto mais os argumentos forem sustentados em provas 

que podem ser fatos, exemplos, opiniões relatadas, dados estatísticos, mais chances temos 

de ser bem sucedidos em nosso intento” (KOCH, ELIAS 2016, p. 34). 

 Temos observado que o trabalho com a argumentação em sala de aula fica ainda 

muito restrito à parte escrita, mas os alunos precisam ser ensinados também a argumentar 

oralmente de forma satisfatória em contextos formais, seja em entrevista, debate ou 
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exposição oral. Com isso, enfatizamos a importância do trabalho com a argumentação 

desde as séries iniciais.  

 Com o trabalho da argumentação por meio do gênero debate é possível possibilitar 

ao aluno o desenvolvimento do raciocínio lógico, das estratégias argumentativas para 

defender uma tese, e ampliar a capacidade de ouvir o ponto de vista do outro, sendo esses 

aspectos relevantes para a defesa dos argumentos a fim de resolver um problema no 

âmbito social ou simplesmente apresentar uma colocação em comum das diversas 

posições a favor ou contra, com a finalidade de influenciar a posição do outro.  

 Vale ressaltar que existem vários tipos de debate, mas nós iremos nos deter apenas 

ao debate de fundo controverso, por ser este gênero realizado no projeto Polêmicas em 

debate, o qual é o universo da nossa pesquisa. O debate de fundo controverso não visa 

uma tomada de decisão, mas uma colocação em comum das diversas posições a favor ou 

contra um determinado assunto polêmico.   

 Através desse estudo e da prática do gênero debate, os professores observarão o 

que os alunos sabem sobre um determinado tema e o quanto pesquisaram para 

argumentar. Isso pode ser possível por meio da observação da manutenção do tópico 

discursivo como estratégia argumentativa, assunto que veremos na próxima seção.  

 

O TÓPICO DISCURSIVO  

 

 Sabemos que a fala se constitui como o caráter social da linguagem, no entanto 

algumas pessoas não conhecem a sua estrutura organizacional. Devido a isso surge a 

concepção de que a fala não é organizada. É por isso que ressaltaremos a possibilidade 

de organização do texto falado através dos tópicos discursivos. De acordo com Marcuschi 

(2003), as conversações iniciam-se com o tópico que originou o encontro. Assim, o tópico 

é a base para o início de uma interação e elas partem de um tópico discursivo que origina 

o encontro em um determinado ambiente.  

 A noção de tópico discursivo nos estudos linguísticos no Brasil foi abordada  

inicialmente por Jubran (1993) nos trabalhos do grupo do Projeto gramática do português 

culto falado (PGPF). De acordo com Pinheiro (2012), o tópico discursivo torna-se um 

elemento essencial na constituição do texto falado, e a estruturação tópica serve como fio 

condutor. Tópico é falar acerca de algo, é um elemento estruturador da conversação sobre 

o qual os interlocutores interagem, mantendo, mudando ou retomando o mesmo assunto 

de que se fala (FÁVERO, ANDRADE E AQUINO, 1999 p. 80).  

 Vale ressaltar que a construção do sentido de um texto se dá na situação de 

comunicação na qual os interlocutores estão inseridos. Assim, a identificação do tópico é 

essencial para a compreensão, pois, através do seu reconhecimento, o interlocutor pode 

dissociar ambiguidades e compreender expressões comuns a um determinado tópico 

(CAVALCANTE, 2012). 

 Na produção do gênero debate, o debatedor pode se utilizar da manutenção do 

tópico como estratégia argumentativa, para se obter vantagens e possivelmente ter 

controle do debate, por se sentir mais preparado para persuadir o interlocutor.  Então, a 

partir do momento que o aluno conhece essa estratégia, ele pode construir seus 

argumentos como considerar mais adequado à situação, aos seus objetivos, ao público 

alvo, ao contexto, podendo desviar ou manter o tópico discursivo.   

 Após essa breve explanação sobre o tópico discursivo, vimos que ele é o elemento 

principal que norteia também o debate ou a defesa de um ponto de vista, por se tratar do 

assunto da conversa ou discussão. Por isso, o tópico discursivo será o nosso objeto durante 

a análise do corpus, mas antes disso, discorreremos sobre a metodologia utilizada para 

este trabalho.   
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METODOLOGIA  

 

Este trabalho se inscreve numa perspectiva qualitativa, pois se preocupa com 

aspectos da realidade que não se pode conceder a quantidade, centrando-se na 

compreensão e explicação das relações sociais (CÓRDOVA; SILVEIRA, 2009). 

Também se trata de um estudo de caso. De acordo com Yin (2001, p. 32), “um estudo de 

caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de 

seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e contexto 

não estão claramente definidos.” Assim, nossa pesquisa, trabalha com os estudos da 

argumentação a partir de um gênero oral que está presente nos dias atuais em contextos 

políticos e sociais e serve para expor pontos de vista e apresentar solução coletivamente. 

Esse será o nosso fenômeno contemporâneo, no qual investigaremos como se dão as 

estratégias argumentativas no debate de fundo controverso realizado no projeto Polêmicas 

em Debate, considerando a manutenção do tópico discursivo. 

 O universo da nossa pesquisa se trata do “Projeto polêmicas em debate” realizado 

em uma escola pública que dispõe de ensino médio e técnico na cidade de Floriano no 

Piauí, coordenado por um professor de redação. O projeto foi criado em 2012 e está na 

sua 7ª edição. Ele é desenvolvido uma vez por ano contendo quatro debates que são 

realizados em meses diferentes com as turmas da 2ª série do ensino médio, e os alunos da 

1ª e 3ª série assistem e interagem.  

 Os alunos da 2ª série que participam como debatedores e mediadores estão na 

faixa etária de 15 a 16 anos. De acordo com o professor, o que o motivou a criar o projeto 

foi à necessidade de trabalhar gêneros orais, oralidade e argumentação, considerando que 

a escola prioriza mais os textos escritos. O projeto tem por objetivo discutir temas 

polêmicos, assim vemos que o trabalho com os gêneros orais, em especial com o debate, 

possibilita o trabalho da oralidade e da argumentação.  Segundo o professor, o polêmicas 

aprimora a maneira de falar, de argumentar e de construir textos orais; e consegue 

envolver toda a comunidade.   

   O corpus da nossa pesquisa são os textos orais que foram gravados em áudio e em 

vídeo pelo professor coordenador do projeto e estão disponíveis no youtube.com. 

Selecionamos um vídeo do Projeto polêmicas em debates do ano de 2017, sobre a 

temática do sistema de cotas a partir do seguinte questionamento: O sistema de cotas pode 

tornar a sociedade mais justa? Esse debate foi transcrito conforme as normas do NURC11. 

 Para atingirmos nosso objetivo estabelecemos critérios que foram elaborados por 

Forte-Ferreira (2014) em sua tese, para identificar o que seria um argumento consistente 

e um argumento inconsistente. Vejamos esses critérios na tabela abaixo. 

  

Tabela: Qualidade dos argumentos 

Argumentos consistentes  Argumentos inconsistentes  

                                                           
11 “O Projeto NURC, como passou a ser chamado, no Brasil, teve, desde o seu início, em 1970, o objetivo 

de caracterizar a modalidade culta da língua falada nesses centros urbanos, adotando-se, para isso, critérios 

rigorosos que assegurassem o controle de variáveis e permitissem o confronto de dados, critérios esses já 

estabelecidos para o espanhol. Este Projeto visa ao estudo da fala culta, média, habitual, através de uma 

documentação sonora capaz de fornecer dados precisos sobre a nossa língua, respeitadas as diferenças 

culturais de cada região. Procurou-se, desde o início, deixar claro que não se tratava de estudar uma norma 

imposta segundo critérios externos de correção e de valoração subjetiva, mas sim de estudar uma 

pluralidade de normas objetivamente comprovadas no uso oral - entendendo-se norma no sentido coseriano, 

o que se disse e tradicionalmente se diz na comunidade considerada, admitindo variações externas, sociais 

ou regionais, e internas, combinatórias e distribucionais.” Projeto Norma Linguística Urbana Culta. 

Histórico do projeto. Disponível em: <http://www.letras.ufrj.br/nurc-rj/>. Acesso em: 20 set. 2018.   



46 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

Adesão do público  Não adesão  

Utilização de fatos  Utilização de hipóteses  

Manutenção do tópico  Desvio de tópico  

Coerência local  Incoerência local  

 

 Os argumentos dos debatedores foram analisados a partir desses critérios e 

consideramos, conforme a tabela acima, que o debatedor fez o desvio do tópico discursivo 

como estratégia argumentativa para proteção de faces quando ele apresentou argumentos 

inconsistentes. Ainda conforme os critérios da tabela acima, consideramos que houve a 

manutenção do tópico discursivo como um meio de fortalecer os argumentos quando o 

debatedor apresentou argumentos consistentes. 

 

ANÁLISE  

 

 O debate que analisamos contou com a participação de um mediador e dois grupos 

com cinco alunos cada. Um grupo representado pelos números de um a cinco e o outro 

representado pelas letras do alfabeto de A a E, sendo um grupo a favor e outro contra a 

temática acima citada. Devido à delimitação desse artigo, apresentaremos a análise 

apenas do primeiro e do segundo bloco do debate.  

 

 

1º bloco do debate “O sistema de cotas pode tornar a sociedade mais justa?” 

 O primeiro bloco é composto por perguntas, argumentos, réplica e tréplica para 

ambos debatedores.  
1. Debatedor A contra - oi boa noite... 

[ 

((risos do público))  

(bom) se/se as cotas (são impostas) então para que não haja discriminação por 

parte (de acordo com a sexualidade) porque não existe cota para homossexuais... 

bissexuais...transexuais também já que existe tanta discriminação contra eles?  

2.  Mediador – agora o debatedor 5 irá responder a pergunta formulada  

3. Debatedor 5 a favor – oi... primeiramente boa noite ((Público diz boa noite)) assim 

éh:: as cotas elas tem um objetivo pra primeiramente ser criadas... e elas não são 

criadas do nada ... então acho que a partir do momento que/que as classes sociais são 

discriminadas é preciso sim criar um::  tipo  criar cotas para pessoas assim mas como 

ainda não foi criado é só um:a maneira de pensar ou criar ... ainda não foi 

implementado mas pode ser no futuro  

4. Mediador – agora o debatedor A está com direito a réplica 

5. Debatedor A contra – bom mas: essas pessoas também elas sofrem (  ) por pelo 

mesmo preconceito que os negros também sofrem elas também mas elas não têm esse 

direito que eles têm e as cotas elas são impostas... por que essas pessoas não têm 

esse direito de ter? 

((risos do público))  

6. Mediador: silêncio... agora o debatedor 5 está com direito a tréplica 

7. Debatedor 5 a favor- é como eu disse 

[ 

((risos)) 

eu: não crio as leis não... quem cria é eles  

((risos e aplausos do público)) 

8. Debatedor 5 a favor ( )  

9. Mediador – agora o debatedor 5 irá formular sua pergunta  
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10. Debatedor 5 a favor- sabendo que a (rede) de cotas são oportunidade e que sem elas 

a desigualdade no Brasil só aumentará e o risco dessas pessoas continuarem nessa 

condição é enorme... então porque não ser a favor de uma política de inclusão que 

faz com que pessoas menos favorecidas tenham oportunidades/ tenham 

oportunidades na vida?  

11. Mediador- agora o debatedor A irá responder a pergunta formulada.  

12. Debatedor A contra: bom a maioria da população é negro e/ou pobre e as (  ) seriam 

para essas pessoas mas como elas são a maioria não dá pra inserir todas então uma 

parte é inserido e outra incluído então isso é desigual não acha?  

13. Mediador : o debatedor 5 está com direito a réplica  

14. Debatedor 5 a favor: eu não acho isso porque se olharmos bem éh:: tem sempre uma 

concorrência... mas nosso sistema ele é por si só ele desfavorece muito muito a 

população pobre e as cotas estão aí pra ajudar essas pessoas... se essas pessoas não 

tiverem ajuda claro que não vão conseguir nunca éh:: como se diz  ascender em 

postos de comando... no Brasil o que se percebe é que:: a maior parte das pessoas 

elas:: quer dizer a maioria da população ela é pobre e o:: como é ? e:: assim elas 

não tem condições de/de estudar  em escolas de qualidade ... então se fizermos isso 

não vai ser  muito:: dizer que é desigual porque tem concorrência em todo canto 

15. Mediador: agora o debatedor cin agora o debatedor A está com direito a tréplica.   

16. Debatedor A contra: bom mas a cota foi criada para inserir masisé/ será que todos... 

só recebe uma parte então a cota:: deixa a sociedade mais justa ? Eu creio que não 

... então:: você apoia a cota mesmo ou ela torna a sociedade tecnicamente injusta?  

Pois ela só recebe uma parte não toda 

  

O debatedor A (contra) o sistema de cotas iniciou a sua fala (1) com uma saudação 

ao público e formulou sua pergunta questionando ao seu oponente o porquê das cotas não 

serem adotadas para a comunidade LGBTQI+ tendo em vista ser bastante discriminada 

na sociedade. Ele defende a tese de que deve haver cotas para gays, bissexuais, 

transexuais e para os demais pertencentes à comunidade por serem discriminados. Porém, 

não fez menção se essas cotas direcionadas a essa comunidade, que ele considera 

pertinentes, seriam para a entrada em universidades ou para atividades profissionais, pois, 

de acordo com uma pesquisa que fizemos para ter conhecimento do assunto do debate, o 

sistema de cotas é uma forma de reservar vagas para determinados grupos. Ele foi criado 

para dar acesso a negros, índios, deficientes, estudantes de escola pública e de baixa renda 

em universidades, concursos públicos e mercado de trabalho.  

 De acordo com essa informação pesquisada por nós, fica evidente que as cotas 

relacionadas à sexualidade das pessoas não são inclusas nos grupos. Esse questionamento 

levantado pelo debatedor A (contra), consideramos um argumento inconsistente, 

tratando-se de uma incoerência local, pois faltou a ele o conhecimento da lei de número 

12.711 de 29 de agosto de 2012 em que os membros da comunidade LGBTQI+, citada 

por ele, já estariam inclusos não apenas pela sua sexualidade, mas porque muitos se 

encaixam nos requisitos da lei anteriormente citada.  

 O debatedor 5 (a favor) inicia a sua fala com uma saudação ao público. Ele 

responde a pergunta do seu oponente mantendo o tópico que foi iniciado, argumentando 

que as cotas surgiram para atender às necessidades da população, com objetivos bem 

definidos, e, a partir de outra necessidade, acredita que poderá surgir cota para atender a 

outra parte da população. Na sua fala (3) deixa subentendido que concorda parcialmente 

com a opinião do debatedor A (contra) quando disse “então acho que a partir do 

momento que/que as classes sociais são discriminadas é preciso sim criar um::  tipo  

criar cotas para pessoas (assim)”.  Assim, conforme os nossos critérios previamente 

elaborados de acordo com a tabela acima, acreditamos que esse argumento é coerente e 

manteve o tópico discursivo “a criação de lei de cotas” levantado pelo debatedor A 
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(contra), sendo então um argumento consistente, logo, houve a manutenção do tópico 

discursivo como meio de fortalecer seus argumentos.   

 O debatedor A (contra) utiliza o momento da réplica na fala (5) para defender seu 

ponto de vista com um argumento tênue ao comentar que essas pessoas, se referindo à 

comunidade LGBTQI+, sofrem pelo mesmo preconceito que os negros. Com isso, 

percebemos que não se trata do mesmo preconceito, mas de outro. Assim, seu argumento 

é incoerente e não consegue adesão do público e isso pode ser comprovado através dos 

risos do público, sendo, por esta razão, considerado um argumento inconsistente. 

 O debatedor 5 (a favor) na fala (10) formula sua pergunta defendendo inicialmente 

a tese “ cotas são oportunidade e que sem elas a desigualdade no Brasil só aumentará 

e o risco dessas pessoas continuarem nessa condição é enorme” com base em 

argumentos consistentes, ele diz que as cotas trazem oportunidade para muitas pessoas, 

demonstrando conhecimento do senso comum de que o Brasil é conhecido pelas suas 

desigualdades sociais, e com essas oportunidades amenizaria as desigualdades. Utiliza 

fatos como “quer dizer a maioria da população ela é pobre”, sabemos que essa ainda é 

uma realidade no Brasil. Ele finaliza com uma pergunta ao seu oponente, instigando a 

argumentar o motivo pelo qual não ser a favor de uma política de inclusão como as cotas. 

Este argumento do debatedor é considerado coerente com a manutenção do tópico 

discursivo, logo, ele fez uso da manutenção do tópico discursivo como um meio de 

fortalecer seus argumentos.  

 Sabemos que o tema desse debate que estamos analisando é “O sistema de cotas 

pode tornar a sociedade mais justa?”, e se refere ao tópico discursivo principal do 

debate, porém à medida que os debatedores vão tendo a oportunidade de fazer suas 

perguntas, um novo tópico vai surgindo. Esses tópicos muitas vezes são relacionados ao 

tópico principal e outras vezes não, desviando assim do tema central do debate. 

Passaremos agora ao segundo bloco do debate.  

2º Bloco do debate “O sistema de cotas pode tornar a sociedade mais justa?” 

 O segundo bloco é formado pela apresentação dos argumentos de ambos 

debatedores. 
1. Mediador: agora eu convido o debatedor E e 1  para apresentarem as suas ideias e seus 

argumentos  

 (as duas debatedoras se aproximam da bancada)  

2. Mediador: professor Pedro ... apresentação do vídeo.  

3. Mediador: o debatedor E  irá apresentar as suas ideias... os seus argumentos  

4. Debatedor E contra: bom... primeiramente quem é a favor das cotas é contra a 

educação... esse sistema de cotas é mais para disfarçar a falta de investimento na 

educação do país por parte do governo ... essa lei é um tapa buraco da rede pública de 

ensino que não investe na educação e usa meios para fingir que está fazendo algo pela 

população quando na verdade estão apenas restringindo certos direitos e benefícios na 

educação que a massa de estudantes deveria ter desde o começo ... olha veja em vez de 

investir em educação de base capacitar o sujeito desde a infância o governo empurra ele 

pra um falso ensino médio e ensino superior  

5. Mediador: agora da mesma forma o debatedor 1 irá apresentar seus/seus argumentos  

((o mediador e os debatedores esperam até que soltem o vídeo)) 

https://www.youtube.com/watch?v=ASM8ovaSpro 

O vídeo apresentado pelo grupo a favor das cotas mostra uma criança de apenas 9 anos 

reclamando da falta de estrutura de uma escola pública do Maranhão. O vídeo foi 

gravado por alguém da escola e postado nas redes sociais. O caso ganhou repercussão 

e por isso um repórter de uma emissora foi verificar a situação. Durante a reportagem o 

garoto diz ao repórter que falta tudo: banheiro, merenda, água potável, uma boa escola, 

séries dividas em salas, tendo em vista que todos os alunos de diferentes idades estudam 

todos juntos em uma única sala, são alunos do 5º ano misturado com o 3º ano e assim 
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sucessivamente, é uma escola multisseriada. Essa escola funciona em um casebre de 

palha sem as mínimas condições de funcionamento. Durante a reportagem o repórter 

também mostra outras escolas no mesmo estado do Maranhão que funcionam em 

casebres de chão de terra batida, com cadeiras em péssimo estado, sem banheiros etc. O 

repórter procurou o prefeito de Peritoró-MA, mas o mesmo não se encontrava na cidade. 

O secretário de educação da cidade apresentou uma solução para a escola do garoto. 

Disse que a proposta é colocar um ônibus para fazer o deslocamento dos alunos para 

outra escola mais próxima.  

6. Debatedor 1 a favor- bem como podemos ver nesse vídeo mostra a indignação de uma 

criança de 9 anos porque sabemos que a qualidade do ensino público é precária no 

Brasil... então se eles fossem optar por melhorar a qualidade de ensino tipo:: demoraria 

anos então eles optaram por tipo procurar um sistema que fosse rápido e eficaz então 

eles optaram pelo sistema de cotas que faria com que essas pessoas elas tivessem 

oportunidades na vida coisa que se não houvesse o sistema de cotas tipo essa criança de 

9 anos não teria ou você acha que essa criança não deve ter uma chance de ir pra alguma  

universidade ou algo do tipo?  

 Na abertura do segundo bloco, o debatedor E (contra) na fala (4) faz uma 

afirmação delicada quando diz “quem é a favor das cotas é contra a educação...”. Ele 

defende a tese que se houvesse uma educação igualitária para todas as pessoas desde as 

séries iniciais, não precisaria fazer uso das cotas. Considera as cotas um remendo na 

educação brasileira. Na opinião do debatedor, “quem é a favor das cotas é contra a 

educação...”. Segundo sua concepção, a falta de investimento na educação permitiu o 

surgimento do sistema de cotas como “um tapa buraco”, ou seja, uma forma dos 

governantes dizerem a população que investem na educação.  

Entretanto, se confunde ao fazer uso da lei como sendo da rede pública “essa lei 

é um tapa buraco da rede pública de ensino”, sabemos que se trata de um problema 

político e governamental. Esse argumento do debatedor apresenta uma incoerência local 

apesar da utilização de fatos, pois é de conhecimento comum a realidade educacional 

brasileira do ensino público e a constatação da qualidade de ensino de diversas 

instituições em detrimento de outras. Por cometer essa incoerência local em sua fala e por 

desviar o tópico central, levando a discussão para a falta de investimentos na educação, 

consideraremos um argumento inconsistente. 

 O debatedor 1 (a favor) reitera concordando com a fala de seu oponente ao afirmar 

que “a qualidade do ensino público é precária no Brasil...” Mas se apresenta a favor do 

sistema de cotas por perceber que muitas pessoas que não tiveram um ensino público de 

qualidade seriam prejudicadas caso as cotas não existissem, assim as cotas surgem como 

oportunidades para quem deseja entrar na universidade ou no mercado de trabalho e se 

enquadra no perfil para concorrer a vagas pela lei de cotas. Utiliza fatos para defender seu 

ponto de vista ao citar o menino do vídeo (recurso utilizado pelo grupo a favor das cotas) 

“bem como podemos ver nesse vídeo mostra a indignação de uma criança de 9 anos”,  

se trata de um fato real conhecido pela sociedade. Ele encerra a defesa do seu argumento 

questionando o seu oponente a partir do exemplo do garoto fazendo-o refletir sobre essa 

constatação do ensino público no Brasil. Então houve a utilização de fatos, a manutenção 

do tópico cotas e o tópico levantado pelo seu oponente se tratando assim de um argumento 

consistente, portanto, utilizou a manutenção dos tópicos como estratégia para fortalecer 

seus argumentos.  

 Reforçamos o posicionamento de Leitão (2011) em relação ao papel do oponente 

no momento da defesa do seu argumento, de que é necessário trazer para o diálogo 

dúvidas, questões e afirmações que coloquem em evidência os argumentos do 

proponente. É na formulação de resposta a contra-argumentos, pelo proponente, que 

novas possibilidades de entendimento do tópico discutido podem então ser geradas. 
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Todos os questionamentos levantados pelos debatedores são significativos para o debate, 

pois faz o auditório refletir acerca de particularidades que envolvem o tópico em questão.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Conforme apresentamos, os argumentos e os questionamentos usados pelos 

debatedores acima se basearam em experiências individuais e coletivas, o que também é 

importante no momento da defesa de um ponto de vista, pois argumentar envolve a 

habilidade de dialogar e discutir assuntos que sejam do conhecimento das pessoas 

envolvidas. Isso mostra que o tema do debate faz parte do interesse e do conhecimento 

de mundo dos debatedores, o que contribuiu para o desenvolvimento do gênero. 

 Assim, corroboramos da mesma ideia de Dolz, Schneuwly (2004) quando dizem 

que a escolha do tema a ser trabalhado com os alunos deve ser do interesse deles, pois 

devem permitir um progresso real, que corresponda a um contexto real e que pertença a 

um campo em que o aluno sinta que pode ser levado a intervir. Destacamos que esse foi 

um ponto significativo no que toca à escolha do tema do debate para a construção do 

conhecimento dos alunos envolvidos no projeto Polêmicas em debate.  

 Através desse projeto, que é desenvolvido por um professor de redação, 

constatamos que é possível trabalhar a argumentação através de um gênero oral como o 

debate e que este gênero permite o desenvolvimento da língua oral e do raciocínio lógico, 

bem como das estratégias argumentativas, seja nas aulas de língua portuguesa ou de 

redação. 

 Durante a análise dos argumentos, constatamos a presença da manutenção do 

tópico discursivo como estratégia de fortalecer os argumentos apresentados pelos 

debatedores. Com isso, percebemos que a identificação do tópico discursivo é essencial 

para a compreensão, pois evita possíveis ambiguidades e incoerências durante a defesa 

do ponto de vista. Além disso, ao utilizar a estratégia da manutenção do tópico, o aluno 

tem a possibilidade de fortalecer seus argumentos e persuadir o oponente no debate. 
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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo apresentar uma análise realizada pelas alunas 

bolsista/voluntária do programa Residência Pedagógica, das metodologias de língua 

estrangeira presentes no livro didático do ensino médio das escolas públicas campo do 

RESPED língua inglesa, além de proporcionar uma visão crítica e reflexiva dos métodos 

utilizados. Para processo de análise, obtivemos como base estudos de autores como 

Brown (2007), Richards e Rodgers (2003), Leffa (1988) e Paiva (2012), entre outros 

pesquisadores dos quais contribuíram para um melhor entendimento sobre o processo de 

ensino e aprendizado de línguas estrangeiras. Primeiro, discorremos a respeito da história 

dos métodos e o seu percurso até os dias atuais, em seguida, será apresentado uma análise 

do livro didático Learn and share in English usado nas escola públicas da cidade de 

Mossoró-RN para assim compreender melhor o uso dos métodos. Esta pesquisa nos 

proporcionou uma ampla visão do ensino de línguas estrangeiras nas escolas públicas.   

 

Palavras-chave: metodologias. livro didático. língua inglesa. 

 
 

INTRODUÇÃO  

 

Os estudos sobre as metodologias de ensino de língua estrangeira tornou-se alvo 

de diversas discussões e reflexões para pesquisadores e professores da área. Fatores 

predominantes ainda nos dias atuais, seriam: questões expostas diariamente das quais não 

obtiveram respostas e as diversas opções de métodos criados para o ensino e 

aprendizagem de língua estrangeira.   

Para LEFFA, “A intenção não é doutrinar o professor no uso de um determinado 

método, mas informá-lo das opções existentes” (LEFFA, 1988). O professor deve estar a 

par dos métodos disponíveis, no entanto, deve ter consciência de sua realidade pois apenas 

sua vivência irá detectar métodos coerentes a sua aula. Mediante a isso, analisamos os 

métodos  de língua estrangeira contidas no livro didático do ensino médio das escolas 

campo do RESPED língua inglesa fazendo uma reflexão para melhor desempenho e 

habilidades dos alunos nas aulas de inglês nas escolas públicas. 

O artigo é dividido em três partes: o primeiro, conta um pouco a história dos 

surgimentos dos métodos de ensino de línguas estrangeiras. Pretendemos expor uma visão 

histórica de forma diacrônica dos métodos para que o professor tenha uma visão ampliada 

                                                           
12 Graduanda do 7° período do curso de Letras com habilitação em Língua Inglesa e suas respectivas 

literaturas, Campus Central, UERN-Mossoró. Voluntária no Programa Residência pedagógica. Foi bolsista 

do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID e Bolsista do Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação Científica - CNPq,  e-mail: itala_lima@yahoo.com.br.  

13 Graduanda do 8° período do curso de Letras com habilitação em Língua Inglesa e suas respectivas 

literaturas, Campus Central, UERN-Mossoró. Bolsista no Programa Residência pedagógica. Foi bolsista 

do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID,  e-mail: lidialopes21@gmail.com. 
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dos desafios, acertos e erros ocorridos durante a trajetória de cada método e passe adiante 

seus conhecimentos e reflexões afim de contribuir para a continuação do avanço do ensino 

e aprendizagem de inglês.  

No segundo tópico, analisamos o livro didático do ensino médio de inglês 

utilizados nas escolas públicas da cidade de Mossoró-RN, a fim de compreender qual 

método, ou métodos estão sendo utilizados no ensino de línguas. Por fim, terceiro e último 

tópico expomos os resultados dessas análises refletindo em como são abordado nos livros 

didáticos e como isso reflete na realidade dos alunos, sendo os mesmos, expostos a 

situações e formas de aprendizagem disponibilizados. 

Neste sentido, tratar dos métodos usados nas escola públicas torna-se um desafio 

do qual nos faz refletir a maneira como entendemos o aplicar desses métodos. PAIVA 

(2012), destaca que “quando indagados sobre o método utilizado no ensino de língua 

inglesa, professores e produtores de material didático afirmam que são comunicativos. 

ninguém se atreve a dizer, por exemplo, que usa uma metodologia estrutural.” (PAIVA, 

2012 p.24). Por muitas vezes, apontamos determinado método a fim de defendê-lo como 

o “método soberano”, contudo precisamos atentar para as diversidades e situações das 

quais, precisam ser aprofundadas e este é o nosso objetivo nesta pesquisa.  

 

HISTÓRICO DE ALGUNS MÉTODOS DE ENSINO DE LÍNGUAS 

ESTRANGEIRA 

 

Os métodos de ensino de língua estrangeira surgiram durante alguns momentos 

da história para suprir necessidades de cada época, contudo, cada método foi alvo de 

críticas quando novas dificuldades eram apresentadas. Mediante a este fato, diversas 

metodologias no ensino de línguas surgiram e muitas desafios são colocados em 

discussões. 

O primeiro método a ser utilizado no ensino e aprendizagem de língua estrangeira 

foi o Classical Method (Método clássico). Historicamente, segundo Brown (2007), já 

havia poucos fundamentos teóricos da aprendizagem de línguas sobre os quais basear a 

metodologia de ensino e no mundo ocidental a aprendizagem de línguas estrangeiras nas 

escolas era sinônimo da aprendizagem do Grego e Latim14.  

No final do século XVII, surge o Método de Gramática e Tradução que, segundo 

LEFFA (1988), era “Conhecido como “método”. Havia ênfase na escrita e não ocorria o 

uso da oralidade ou audição, ou seja, maior atenção às habilidades de leitura e escrita. 

LEFFA (1988) destaca três passos que ocorrem no processo de ensino e aprendizagem 

com este método: (a) memorização prévia de uma lista de palavras, (b) conhecimento 

das regras necessárias para juntar essas palavras em frases e (c) exercícios de tradução 

e versão (tema). 

Esse método torna-se o mais antigo e usado, pois até hoje professores, 

principalmente do ensino público, utilizam este tipo de método. No entanto, a sua queda 

se deu pela desmotivação dos alunos que arduamente tinham que fazer enormes listas de 

palavras e ditados e traduzi-las. Mediante a este e outros fatores, tal método já não era 

suficiente no ensino de línguas estrangeiras. 

Aproximadamente no início do século XVI, surge, com reação ao método 

Gramática e tradução o método direto (MD). O método Gramática e tradução se difere do 

método direto sendo visto em seu tempo como o único método que supria todas as 

necessidades das quais o ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira precisava. O 

                                                           
14 Tradução nossa. 
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método direto oficializou-se na Bélgica, França e alemanha, em que no início do século, 

as escolas foram obrigadas a fazer uso desse método.  

Harold Palmer, nomeou o método direto como o "Método Científico" e além disso 

surgiu a escola Berlitz, nos Estados Unidos que também batizou o uso deste método. As 

principais características do método direto são: o uso direto da língua estudada, ou seja, 

os alunos não podiam falar em sua língua materna nas aulas, os significados dos 

vocabulários eram mostrados com gestos e figuras, uso exclusivo da oralidade e podia se 

utilizar da habilidade da escrita nos níveis iniciais.  

Dois fatores interessantes neste método são o uso de diálogos situacionais e a 

primeira integração das quatro habilidades no ensino: ouvir (listening), falar (speaking), 

ler (reading) e escrever (writes). Para aprender, os alunos deveriam seguir essa sequência, 

(já não havia ditado de palavras).  

Durante o surgimento do método direto não houve apoio os Estados Unidos e em 

alguns anos ocorreram estudos envolvendo o método de Gramática e tradução e o método 

direto. Foi proposto pelos pesquisadores a combinação dos dois métodos citados acima 

e, por meio disso, surge o método de leitura. 

No final dos anos 1960, quando aconteceram mudanças na tradição de ensino da 

língua britânica surge a abordagem comunicativa que aparece com o declínio da 

abordagem que a antecedeu, neste caso, o audiolingualismo. De acordo com Richards and 

Rodgers,1986, a origem da abordagem comunicativa data do final dos anos 1960, LEFFA, 

1988, relata que nesse período, nos EUA, os estudos linguistas, tanto da linha 

estruturalista de Bloomfield como na gramática gerativa de Chomsky, centravam-se no 

código da língua. 

Na Europa, os linguistas seguiam os estudos semânticos e sociolinguísticos com 

ênfase no discurso. Assim, os metodólogos do ensino de línguas que haviam sido 

abandonados pelos linguistas da escola de Chomsky, novamente, encontraram o apoio 

que lhes faltava. Dessa união, nasce a abordagem comunicativa que segundo LEFFA 

trata-se de uma aprendizagem em que o aluno é o centro, e não o professor, em sala de 

aula “O professor deixa de exercer o papel de autoridade, de distribuidor de 

conhecimentos, para assumir o papel do orientador”. (LEFFA, 1988, p. 23). 

 

ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS CAMPO 

DO RESPED LÍNGUA INGLESA  

 

Decidimos analisar os livros didáticos do ensino médio, utilizados nas escolas 

sede do Residência Pedagógica - RESPED - UERN de Mossoró, que são: Escola Estadual 

Governador Dix-Sept Rosado e Escola Estadual Abel Freire Coelho. 

Ambas as escolas estaduais utilizam o mesmo livro, o Learn and Share in English, 

Editora Ática 1ª edição, São Paulo, 2017, dos autores Amadeu Marques, licenciado em 

Língua Inglesa pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade Federal 

do Estado do Rio de Janeiro e Ana Carolina Cardoso, Doutora em Linguística Aplicada 

pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A abordagem que prevalece nos 

livros desta edição é a comunicativa. Conforme Brown (2007), esta abordagem do ensino 

de línguas enfatiza a autenticidade, interação, aprendizagem centrada no aluno e com a 

comunicação voltada para o mundo real com propósitos significativos. A maioria dos 

conteúdos é escrito na língua inglesa, proporcionando ao aluno o contato direto com a 

língua alvo, além disso ambos dispõem de atividades que envolvem as 4 habilidades. 

Nunan (1991, p. 279, tradução nossa) lista cinco características ao definir a 

abordagem comunicativa: 
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1. Ênfase no aprender a comunicar-se através da interação com a língua alvo; 

2. Introdução de textos autênticos na situação da aprendizagem; 

3. Provisão de oportunidades para os alunos, não somente na linguagem, mas 

também no processo de sua aprendizagem; 

4. Intensificação das próprias experiências pessoais do aluno como elementos 

importantes na contribuição para aprendizagem em sala de aula; 

5. Tentativa de ligar a aprendizagem da linguagem em sala de aula com ativação da 

linguagem fora da sala de aula. 

 

Ao analisarmos o livro didático Learn and Share in English dos autores Amadeu 

marques e Ana Carolina Cardoso, direcionado a 1ª série do ensino médio, a unidade 6, 

intitulada “She Was Keeping a Diary to Stay Alive”, inicia informando ao aluno que será 

discutido o tema amizade, utilizando, assim, a habilidade speaking. Para a habilidade 

writing, os alunos irão escrever relatos em diário pessoal, além de relacionar conteúdos 

com a disciplina de História, atendendo ao exercício de interdisciplinaridade orientado 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e as Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio. 

A atividade Reading, na página 107, apresenta a foto do diário de Anne Frank, 

seguido por questionamentos referentes à imagem apresentada e sobre o uso de diários. 

Fica evidente a introdução de textos autênticos, como no exemplo do referido diário.  

A atividade da página 114 é ilustrada com imagens cotidianas de mídias sociais 

dos brasileiros. A questão solicita que os estudantes identifiquem o que cada indivíduo 

faz na foto e escrevam pequenas frases referentes às ações exercidas. Como, por exemplo, 

“He was dancing”, “They were drinking orange juice”. A seguir, página 115 são 

apresentados dois textos retirados de diários onlines, nos quais os alunos devem 

completar os espaços em branco com verbos apropriados, com este gênero textual digital, 

verifica-se que “a inserção de variados gêneros de textos na didática de línguas é 

necessária para o acesso às diversas práticas sociais da cultura da língua aprendida” 

(DELL’ISOLA, 2009, p.106).  Fica evidente que, a utilização da abordagem 

comunicativa está atrelada ao uso de diversos gêneros textuais, uma vez que é necessário 

a contextualização para a explicitação gramatical. 

O livro analisado destinado a 2ª série do ensino médio, dos autores Amadeu 

Marques e Ana Carolina Cardoso, mantém a predominância da abordagem comunicativa. 

A unidade 5, “The Young Man Who Would Love to Live in Sunset Land”, comunica aos 

alunos que temas como felicidade e sonhos serão discutidos, exploração do gênero 

literário conto, e o relacionamento dos conteúdos com a disciplina Filosofia. A seguir, na 

página 84, é ilustrada pela imagem do quadro Sunflowers, pintado por Vincent Van Gogh 

em 1888, seguido por um texto referenciando que girassóis são símbolos da felicidade. 

Na página 94, a atividade Speaking, estimula os alunos a discutir sobre suas metas e 

sonhos e o que os deixam felizes. Caracterizando mais um aspecto da abordagem 

comunicativa ao estimular a fala sobre experiências pessoais, enfatizando a comunicação, 

em que o aprendiz terá êxito ao aprender a língua inglesa com significado real.  

O livro analisado destinado a 3ª série do ensino médio, dos autores Amadeu 

Marques e Ana Carolina Cardoso, também mantém a predominância da abordagem 

comunicativa. Dispondo de atividades que envolvem as 04 habilidades em todas as 

unidades que o compõem. Trazendo textos contemporâneos de diversos gêneros, em que 

o aluno pode levar para a sua vida pessoal, por exemplo, o texto "Best career for the 

future" da seção "As you read" da página 49, que fala sobre as melhores carreiras para 

seguir no futuro, uma vez que nesta fase o aluno está prestes a sair da escola e seguir uma 



56 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

carreira profissional, desta forma este texto estimula os alunos a conversarem sobre o 

assunto em inglês. 

Outro gênero usado no livro para desenvolver a habilidade comunicativa é 

trabalhado na seção "Listening" da página 125 com o tema "An interview with a Nobel 

prize winner", e reforçado na seção "Speaking" e "Writing" da página 126, que propõe a 

divisão da sala em duplas, em que um aluno fica responsável por ser o entrevistador e o 

outro o entrevistado. 

  

RESULTADOS DAS ANÁLISES  

 

Ao finalizar a análise, pudemos perceber que os livros das escolas campo do 

Residência Pedagógica da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN - 

Campus Mossoró utilizam-se principalmente da abordagem comunicativa com pequenas 

inferências de outras abordagens como o método direto e audiolingualismo, dispondo de 

atividades que proporcionam o desenvolvimento das 04 habilidades.   

Na abordagem comunicativa da aprendizagem e do ensino da língua inglesa, a 

gramática perde o papel central, sendo acrescida de outros fatores como interações 

comunicativas e gêneros textuais.  Conquanto, a prática da competência comunicativa 

também passa pelo domínio e utiliza-se das regras gramaticais. Priorizando a 

comunicação com significado real, centralizada no aluno.  Características estas 

observadas nos livros analisados. 

Outra característica que os livros trazem, da abordagem comunicativa, é a 

contextualização dos conteúdos, que estimula a aprendizagem com temas que os alunos 

já conhecem, tornando as atividades próximas à aprendizagem da linguagem em sala de 

aula com a ativação da linguagem fora da sala de aula.  

 

CONCLUSÃO 

 

A língua estrangeira ocupa posição privilegiada no ensino de línguas. Os alunos 

de licenciatura precisam ter um posicionamento reflexivo no que diz respeito ao uso dos 

métodos de ensino. Diferentes métodos e concepções podem vir a contribuir de forma 

coerente em cada aula em diferentes contextos, pois concluímos que não há um método 

perfeito.  

Nos livros didáticos analisados, verifica-se o uso da abordagem comunicativa e, 

em algumas vezes, outros métodos são sutilmente colocados. Embora saibamos que cada 

método tem sua particularidade e que cada um pode, sim, trazer resultados positivos, a 

abordagem comunicativa é a que apresenta esse índice em maior proporção, pois, como 

o foco é no aluno e suas necessidades, o próprio material didático é adaptado ao contexto 

social em que os alunos estão inseridos, proporcionando uma fácil assimilação do 

conteúdo estudado.  
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RESUMO 

Todo professor utiliza diferentes formas de texto, portanto, espera-se que alunos de um 

mestrado em Ensino tenham uma concepção ampla do que é texto, considerando os 

elementos multimodais que o compõem. Dessa forma, buscamos analisar como elementos 

verbais e não verbais influenciam na concepção que esses alunos têm de texto. Para tanto, 

realizamos uma pesquisa de campo, seguida de um tratamento qualitativo do corpus, o 

qual foi constituído a partir das respostas de um questionário aplicado a fim de verificar 

conhecimentos sobre preceitos da Linguística Textual. A análise se dá à luz de teorias da 

Linguística Textual, como Marcuschi (2008), Fávero (2016), Guimarães (2016) e Koch 

(2017), e da teoria da Semiótica Social, com enfoque na abordagem da multimodalidade, 

a partir de New London Group (1996), Rojo (2012), Kress (2003, 2010) e Dionísio 

(2014). Nos dados contabilizados, a maior parte das respostas dos alunos revela que suas 

concepções de texto compreendem mais os elementos verbais do que os não verbais. A 

partir disso, concluímos que a forma como professores percebem o texto, limitando-se à 

percepção dos elementos verbais, pode influenciar diretamente em suas práticas 

pedagógicas, logo, consideramos relevante discutir sobre esse conceito e ampliar as 

reflexões na área.  

 

Palavras-chave: Linguística Textual. Multimodalidade. Concepções de texto. 

 
INTRODUÇÃO 

 

 Definir apenas um conceito para explicar o que é texto não abrange a dimensão 

das discussões trazidas pela Linguística Textual. Como ponto de partida, tomamos como 

base os PCN+ (BRASIL, 2002), que orientam para o domínio do conceito de texto em 

um sentido amplo, sendo necessário olhar para aspectos além da língua escrita ou falada. 

Considerando que professores de diversas áreas trabalham com diferentes tipos de texto, 

o domínio desse conceito dependerá da forma como é compreendida a relação entre 

linguagem e sujeito.  

É com base nisso que elencamos professores, os quais são graduados e mestrandos 

de um programa de pós-graduação em Ensino, como sujeitos da nossa pesquisa com o 

objetivo de perceber suas concepções de texto e como os modos semióticos, sobretudo os 

elementos verbais e não verbais, influenciam nessas concepções.  
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Com o intuito de alcançar o objetivo proposto, realizamos uma pesquisa de campo, 

em ambiente digital, isso porque consideramos a diversidade de ambientes de campo, 

visto que neles há a interação própria dos contextos reais de vida em que os sujeitos estão 

inseridos, sendo, portanto, passíveis de análise. Segundo Yin (2016, p. 97), 
 

coletar dados para a pesquisa qualitativa geralmente implica interagir 

com situações da vida real e as pessoas envolvidas nelas. Isso tudo 

torna-se parte do ambiente de campo para um estudo de pesquisa. A 

variedade de ambientes de campo se soma aos numerosos eventos 

humanos importantes e interessantes que podem ser objeto de estudos 

qualitativos. 

    

Nessa perspectiva, elaboramos um questionário, por meio da plataforma de 

formulários do Google, e solicitamos que os sujeitos o respondessem sem consulta a 

quaisquer fontes de pesquisa, apenas recorrendo aos conhecimentos já adquiridos. 

Ressaltamos que os participantes são, em sua totalidade, professores da rede básica de 

ensino, com formação nas áreas de letras, música ou pedagogia e nossa escolha se deu 

por entendermos que tratando-se de professores, há um convívio diário com textos, e, 

com isso, uma familiaridade em relação ao tema abordado.  

Para a constituição do corpus deste trabalho, selecionamos duas perguntas do 

questionário aplicado e suas respectivas respostas, as quais fazem referência à forma 

como os textos eram percebidos pelos participantes e a análise e interpretação dos dados 

se deu por meio da abordagem qualitativa dos dados, interpretando-os e relacionando-os 

com os fundamentos teóricos. Nossa base teórica está pautada, principalmente, na 

Linguística Textual, com Marcuschi (2008), Fávero (2016), Guimarães (2016) e Koch 

(2017), e na teoria da Semiótica Social, com enfoque na abordagem da multimodalidade, 

a partir de New London Group (1996), Rojo (2012), Kress (2003, 2010) e Dionísio 

(2014). Esses campos de conhecimento serão discutir a seguir. 

 

LINGUÍSTICA TEXTUAL 
 

A Linguística Textual é a ciência que tem o texto como objeto de estudo. Traçando 

um breve panorama da área, tem-se que seus estudos se desenvolveram, primeiramente, 

na Alemanha. De acordo com Fávero (2016), um grande levantamento bibliográfico feito 

em 1973, documentava cerca de 500 títulos. A autora destaca que: 
 

O termo Linguística Textual aparece já em 1955, no trabalho de 

Cosériu, Determinación y Entorno, porém, no sentido que lhe é 

atribuído, foi empregado pela primeira vez por Weinrich, em 1967. 

Devido à diversidade de concepções de texto, várias são as 

denominações: Teoria de Texto (Schmidt), Textologia (Harweg), 

Teoria da Estrutura do Texto – Estrutura do Mundo (Petofi), Análise do 

Discurso (Harris), Translinguística (Barthes). (Fávero, 2016, p. 55) 

  

De forma geral, os pesquisadores da época consideravam que somente os estudos 

estruturais da linguística de Saussure (1916) não atendiam à dimensão dos estudos 

textuais. Para Fávero, a hipótese seria de que o texto, e não o enunciado, seria o signo 

linguístico primário:  
 

Procuravam-se respostas a indagações como: O que é um texto? Como 

se constitui? Em que se distingue de um conjunto de frases? Quando 

pode ser considerado completo? Quais os contextos extralinguísticos, 
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mental e social que fazem com que um texto seja dotado de sentido? 

Que funções têm os diferentes elementos linguísticos do texto? Como 

se constitui o sentido de um texto? O que é competência textual? (2016, 

p. 55-56) 

 

Assim, certos fenômenos da língua precisavam ser estudados e explicados não 

apenas no nível da palavra ou frase, mas sim em termos de texto. No Brasil, os estudos 

iniciam-se na década de 70 do século XX, mas o primeiro trabalho noticiado, de acordo 

com Fávero (2016), foi em 1981, do professor Ignácio Antônio Neis, da PUCRS, 

intitulado Por uma gramática textual, ao qual se seguiram dois outros: Linguística de 

texto: o que é e como se faz, de Luiz Antônio Marcuschi e Linguística Textual - 

Introdução, de Leonor Lopes Fávero e Ingedore Villaça Koch, ambos publicados em 

1983. 

Essa área vem se desenvolvendo em torno das diferentes concepções de texto que 

a Linguística tem estudado ao longo do tempo. No decorrer desta pesquisa, iremos 

abordar o entrelaçamento entre concepções de texto, língua e sujeito e discutir como esses 

conceitos foram pautados ao longo dos estudos linguísticos.  

 

Concepções de Texto, Língua e Sujeito 

 

Inicialmente, ao abordar as concepções de texto, precisamos entender que não há 

uma única conceituação, pois há variações de acordo com o enquadramento teórico a 

depender do autor. Koch (2011), fundamentada em Antos (1977), destaca algumas delas: 
 

1. texto como frase complexa (fundamentação gramatical) 

2. texto como expansão tematicamente centrada de macroestruturas 

(fundamentação semântica) 

3. texto como signo complexo (fundamentação semiótica) 

4. texto como ato de fala complexo (fundamentação pragmática) 

5. texto como discurso "congelado" produto acabado de uma ação 

discursiva (fundamentação discursivo-pragmática) 

6. texto como meio específico de realização da comunicação verbal 

(fundamentação comunicativa) 

7. texto como verbalização de operações e processos cognitivos 

(fundamentação cognitivista) 

 

Na história da Linguística Textual, duas vertentes se destacaram: o texto visto 

como produto, ainda em sua imanência, e o texto visto como unidade de comunicação 

(interação). Na primeira, o texto era concebido, inicialmente, como um conjunto de 

sequências lógicas. De acordo com Bentes (2001, p. 261), 
 

um dos principais conceitos de texto era o de Harweg (1968), afirmando  

que  um  texto  era “uma  sequência  pronominal  ininterrupta” e que 

uma de suas principais características era o fenômeno do múltiplo 

referenciamento. Um outro conceito de  texto  importante  era o  de  

Isenberg (1970):  um  texto era  definido como uma “sequência coerente 

de enunciados. 

 

Percebemos que nessa visão há uma perspectiva bastante estruturalista, focada na 

forma de organização dos elementos linguísticos e na análise transfrástica. Dessa forma, 

o contexto era levado em consideração apenas para tratar de alguns fenômenos, como os 

processos de referenciação, a pronominalização, a seleção dos artigos e a concordância 
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dos tempos verbais, por exemplo, e as condições de produção eram ignoradas. Diante 

disso, a outra vertente passou a olhar para os textos no seu contexto pragmático, levando 

em consideração aspectos como o contexto, que inclui as condições em que determinado 

texto foi produzido, veiculado e interpretado.  

No Brasil, popularizou-se a relação entre texto e textualidade, a partir de 

Beaugrande e Dressler (1981), mas houve, por parte de alguns, uma confusão na 

interpretação do conceito. Os autores trataram o texto como uma ocorrência comunicativa 

que satisfaz sete princípios da textualidade: coesão, coerência, intencionalidade, 

aceitabilidade, informatividade, situacionalidade e intertextualidade. No entanto, seria 

importante observá-los diante do modo funcional, não estrutural, pensando em questões 

de ordem linguística, cognitiva e social.  

Nesse contexto, as transformações relativas às concepções de língua e sujeito 

também passam a influenciar na conceituação de texto. Segundo Koch (1995, p. 9), no 

decorrer da história, a linguagem humana tem sido concebida de uma forma muito 

distinta, que pode ser assim sintetizada: a) como representação do mundo e do 

pensamento; b) como instrumento de comunicação; c) como forma de ação ou interação. 

Para um melhor entendimento dessa síntese, a autora explica que: 
 

a mais antiga destas concepções é, sem dúvida, a primeira, embora 

continue tendo seus defensores na atualidade. Segundo ela, o homem 

representa para si o mundo através da linguagem e, assim sendo, a função 

da língua é representar (= refletir) seu pensamento e seu conhecimento 

de mundo. A segunda concepção considera a língua como um código 

através do qual o emissor comunica a um receptor determinadas 

mensagens. A principal função da linguagem é, nesse caso, a transmissão 

de informações. A terceira concepção, finalmente, é aquela que encara a 

linguagem como atividade, como forma de ação, ação interindividual 

finalisticamente orientada, como lugar de interação que possibilita aos 

membros de uma sociedade a prática dos mais diversos tipos de atos. 
 

 De acordo com a autora, a primeira forma de conceber a linguagem traz o texto 

como um produto lógico do pensamento do autor, que é um sujeito absoluto em seus 

dizeres, e cabe ao leitor um papel passivo de apenas captar essa representação. A segunda 

retrata a língua como um instrumento para comunicação, portanto o texto se restringe aos 

processos de codificação e decodificação, sendo os sujeitos emissores e receptores 

passivos. Já na terceira, os sujeitos são vistos como sociais e “o texto passa a ser 

considerado o próprio lugar da interação e os interlocutores, como sujeitos ativos que – 

dialogicamente – nele se constroem e são construídos” (KOCH, 2002, p. 17). 

Nesse momento, podemos perceber a influência dos estudos do Círculo de Bakhtin 

no entrelaçamento de conceitos como interação, dialogismo, gêneros do discurso e esferas 

sociais para definir texto como unidade da comunicação discursiva, como lugar de 

interação. À luz dos estudos do discurso e dos gêneros discursivos, um texto só existe 

como tal na situação de interação, ou seja, no processo de interlocução dos sujeitos, os 

quais são situados historicamente. Texto, portanto, é tido como a materialização dessa 

situação de interação. A seguir, discutiremos acerca dos aspectos multimodais do texto e 

relacionaremos com os conceitos abordados. 

 

TEXTO E MULTIMODALIDADE: relacionando conceitos 

 

 O processo de construção da concepção que se tem de texto, consoante a 

Linguística Textual, parte do princípio de que a língua jamais poderia funcionar levando-
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se em consideração apenas suas unidades isoladas. Superou-se também o momento em 

que a noção de texto estava amparada nas relações interfrásticas e pautadas unicamente 

no texto escrito, até chegarmos a percepções mais complexas, cuja visão mais ampliada 

dessas concepções busca contemplar aspectos que convergem para um entendimento mais 

atual de texto. Essa expansão se fez necessária ao longo do tempo, visto que, segundo 

Marcuschi (2008, p. 79), diante de uma perspectiva sociointerativa, “o texto se dá como 

um ato de comunicação unificado num complexo universo de ações humanas interativas 

e colaborativas”.        

Esse autor (ibid., 2008, p. 80) compartilha do pensamento de Beaugrande (1997) 

quando este postula que “É essencial tomar o texto como um evento comunicativo no 

qual convergem ações linguísticas, cognitivas e sociais.” A partir dessa proposta, 

Marcuschi (2008) argumenta que, sendo um evento, o texto abarca uma variedade tão 

grande de aspectos que se torna difícil elucidá-lo plenamente. Dessa forma, é importante 

destacar que: 
 

1. O texto é visto como um sistema de conexões entre vários elementos, 

tais como: sons, palavras, enunciados, significações, participantes, 

contextos, ações etc. 

2. O texto é construído numa orientação de multissistemas, ou seja, 

envolve aspectos tanto linguísticos como não linguísticos no seu 

processamento (imagem, música) e o texto se torna em geral 

multimodal. (MARCUSCHI, 2008, p. 80, grifo do autor). 

 

Ao se referir ao caráter multimodal dos textos, Marcuschi (2008) já aponta para 

um alargamento do conceito de texto no âmbito da Linguística Textual. Mesmo sabendo 

que a multimodalidade não pode ser julgada como algo novo, é preciso considerá-la cada 

vez mais, principalmente num contexto em que a multiplicidade de linguagens está 

presente numa grande variedade de textos que circulam desde os impressos às mídias 

digitais, segundo Rojo (2012). Nessa perspectiva, sobretudo com advento das 

Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação, essas linguagens diversas, 

caracterizadas pelas múltiplas semioses, requerem novas práticas que estimulem a 

capacidade de interpretação e produção dos textos contemporâneos, exigindo, portanto, 

de acordo com Rojo (2012), a prática dos multiletramentos (GNL, 1996).     

         Conforme Kress (2003), a Linguística, durante um longo período do século XX, 

foi a ciência do significante, visto que a ênfase no significado foi transferida para outras 

disciplinas como a semântica, a pragmática, a estilística e a sociolinguística. Portanto, a 

partir das necessidades que foram surgindo, a Semiótica Social constituiu a ciência que 

compreendeu o signo como uma junção entre significante e significado e que essa relação 

se dá de uma forma motivada a partir das necessidades daquilo que se pretende 

representar socialmente. Por esse motivo, as escolhas dos signos dentro de determinadas 

situações sociais de produção são adaptadas àquilo que se quer representar, haja vista que 

a fusão entre significante e significado se dá de maneira motivada, revelando os interesses 

de quem os produziu mediante as situações específicas interacionais. 

Ademais, segundo Kress (2003), cabe à Semiótica Social se dedicar à produção 

de significados em vários modos. Dessa maneira, essa teoria busca dar conta igualmente 

da “imagem, escrita, layout, música, gesto, fala, imagem em movimento, trilha sonora e 

3D” (KRESS, 2010, p. 79, tradução nossa)18 e outros, que conjuntamente compõem os 

textos que estão presentes nas páginas e telas da atualidade. Há, portanto, uma 

                                                           
18 Image, writing, layout, music, gesture, speech, moving image, soundtrack and 3D.  
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preocupação com a construção dos significados a partir da articulação dos modos 

semióticos que estão presentes na comunicação humana. Para Dionísio (2014), a conexão 

entre os modos é o que constitui o caráter multimodal na produção dos sentidos. Na 

definição de Kress (2010, p. 79)19, modo constitui “um recurso semiótico socialmente 

moldado e culturalmente dado para a produção de significado”. 

Ainda de acordo com Kress (2003), as imagens estão fortemente presentes do 

processo de comunicação cotidiana como forma de representar ideias e conhecimento, 

principalmente dependendo do meio onde estejam inseridas como as telas, que 

representam a comunicação nas mídias digitais, já que nelas há, em sua grande maioria, 

uma tendência que evidencia a predominância do visual, ficando “claro que a crescente 

prevalência das imagens terá profundos efeitos sobre a escrita” (KRESS, 2003, p. 15)20 

nesses ambientes.   

Não se pretende dizer dessa forma que determinado modo, seja ele a escrita ou a 

imagem, é portador de todo o significado transmitido pelo texto, é necessário perceber 

que os dois modos são empregados de maneiras distintas, sendo que cada um irá 

desempenhar aquilo que faz de melhor para determinado propósito no texto, sem contudo 

desprezar a compreensão de que ambos encontram-se numa imbricada rede de construção 

dos significados. “Os dois modos de escrita e de imagem são cada um governado por 

lógicas distintas, e têm distintamente diferentes affordances.” (KRESS, 2003, p. 1)21, ou 

seja, affordances são os potenciais e as limitações que os modos semióticos têm diante 

da produção de significados e estão bastantes voltados para as funções representacionais 

e comunicacionais. Para Kress (2010, p.80)22, “Modos diferentes oferecem diferentes 

potenciais para criar significado”. Vejamos um exemplo citado por Kress (2003), 

conforme Imagem 1. 

 

Imagem 1 - No smoking sign 

 
Fonte: Kress (2003, p. 40) 

 

O exemplo é um aviso presente em um café, cuja placa alerta para a proibição do 

tabagismo, explicitando essa regra mediante os dois modos semióticos da produção desse 

significado, o primeiro através da imagem, que representa o ato proibitivo, e o segundo 

                                                           
19 Nossa tradução de: “A socially shaped and culturally given semiotic resource for the production of 

meaning”. 
20 Nossa tradução de: “The increasing prevalence of images will have profound effects on writing”. 
21Nossa tradução de: “The two modes of writing and imaging are each governed by distinct logics, and have 

distinctly different affordances”.  
22 Nossa tradução de: “Different modes offer different potentials to create meaning”. 
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através da escrita, que apresenta as normas em relação à política do estabelecimento que 

regulamenta essa proibição. Esse texto é uma maneira de mostrar como diferentes 

affordances de cada modo semiótico se complementam, uma vez que, sem a imagem, 

provavelmente pouco se evitaria o uso do cigarro, sendo que poucos despertariam a 

atenção para a leitura do texto. Da mesma forma aqueles que buscam explicação para tal 

coibição recorreriam ao texto para encontrar essa justificação. Entretanto, como se 

percebe, a simples exposição da imagem já traria a maior carga de significação, pois, 

nesse gênero, tais affordances da imagem se destacam na construção dos sentidos. 

Essas e outras situações deixam claro, conforme Kress (2010), que a 

multimodalidade é uma condição normal da comunicação humana, por isso são lançados 

questionamentos direcionados àquilo que pode ser conceituado como texto, 
 

Refere-se a entidades percebidas linguisticamente sozinha? Ou apenas 

para aqueles percebidos por escrito? Pode incluir entidades de 

mensagem que consistem em imagem e escrita? E se puder, então nos 

referimos a parte escrita do texto de forma diferente do que fazemos 

para o visual? (KRESS, 2003, p.37)23  

 

Partindo dessas indagações, o autor lembra que, durante um certo tempo, a noção 

de texto esteve ligada unicamente à escrita, por não haver ainda a condição de registro de 

realizações da fala. No momento em que isso foi possível, o termo “texto” passou a 

compreender as entidades faladas (gravadas/ e ou transcritas) e as entidades escritas. 

Hoje, as ferramentas tecnológicas permitem a realização do registro de outros modos que 

contemplam gestos, movimentos, posição no espaço. Isso não significa afirmar, de acordo 

com Kress (2003), que as tecnologias pretendam superar ou inibir questões teóricas mais 

amplas. Na verdade, o que esse autor objetiva é mostrar que o conceito de texto deve ser 

usado “para qualquer instância de comunicação em qualquer modo ou em qualquer 

combinação de modos” (KRESS, 2003, p. 37)24.  

Nessa perspectiva, Dionísio (2014, p. 42) salienta a necessidade das práticas de 

multiletramentos no processo de aprendizagem de qualquer disciplina, ao passo que, no 

ensino, a prática docente deve nortear a compreensão textual baseada na proposta de que 

“a multimodalidade é traço constitutivo dos gêneros”.      

 

ANÁLISE DO CORPUS 

 

O corpus a ser analisado se constitui das respostas de duas perguntas aplicadas em 

um questionário destinado a professores alunos de um Mestrado em Ensino. A primeira 

pergunta (Cf. Imagem 2) foi elaborada para entender o que é texto na percepção desses 

professores. 

                                                           
23 Nossa tradução de: “Does it refer to entities perceived linguistically alone? Or just for those perceived in 

writing? Can you include message entities that consist of image and writing? And if you can, then do we 

refer to the written part of the text differently from what we do for the visual?” 
24 Nossa tradução de: “for any instance of communication in any mode or in any combination of modes” 
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Imagem 2 – Questionário

 

 
Fonte: https://goo.gl/forms/9tcfynfQPABMLH5E2 (elaborado pelas autoras) Acesso em 10 de out. de 

2018. 

 

No total, obtivemos doze definições de texto, a partir das quais podemos perceber 

a que vertente dos estudos da Linguística Textual as percepções dos alunos estão 

atreladas, conforme mostra o Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Respostas do questionário 

Texto visto como produto Texto visto como unidade de comunicação 

(interação) 

Conjunto de palavras Texto é tudo que reproduz um sentido, um 

significado para quem o ler, seja ele escrito ou 

traduzido sob a forma de imagem, ou, ainda, 

multimodal, constituído por imagem e palavras, 

por exemplo. 

É toda forma usada na transmissão de uma 

mensagem. 

Construção de sentido. 

Signos linguisticos que apresentem significados Texto é toda forma de comunicação social que 

passe um sentido, tenha uma intenção. 

É conjunto de ideias que expressa sentido. É todo enunciado constituído de sentido (verbal ou 

não verbal). 

Texto é um conjunto de signos, verbais, não- 

verbais, imagéticos, que tem como objetivo enviar 

uma mensagem. 

 

Tudo q transmite uma mensagem  

Texto é um conjunto de signos que passa uma  



66 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

mensagem para quem os ler. 

Um emissor de mensagens  

 

As definições apresentadas do lado esquerdo do quadro pressupõem uma visão 

estruturalista de que o texto é algo estático, um produto pronto e acabado. De forma geral, 

o texto é visto um objeto de codificação e decodificação. Essa perspectiva culmina com 

a vertente dos estudos da Linguística Textual que não considera os elementos da 

interação, principalmente no que diz respeito à situação e aos interlocutores. Assim, a 

partir de Koch (1995; 2002), constatamos que, nesse sentido, os sujeitos que permeiam 

tais definições são tidos como emissores e receptores passivos, os quais não atuam na 

construção de sentido. É possível que essa relação de conceitos seja feita pelo usuário da 

língua de forma inconsciente e isso é um reflexo das bases teóricas sob as quais foram 

construídas suas percepções. Como as concepções de texto apresentadas se mostram 

pautadas no estruturalismo, é possível que os estudos do texto sejam voltados para a 

análise transfrástica que, de acordo com Fávero e Koch (1988 [1983]), é o estudo das 

possíveis relações entre as frases que formam uma sequência significativa no texto.  

 No lado direito do quadro, elencamos as respostas que mais se aproximam da 

vertente que trata o texto com um lugar de interação. Nelas, os alunos falam em 

construção de sentido, comunicação, intenção e duas conceituações mencionam 

elementos verbais e não verbais. Desse modo, são consideradas as condições de produção 

do texto, bem como os processos interacionais entre os sujeitos, os quais se mostram 

ativos que se constroem e são construídos enquanto sujeitos, de forma dialógica nesse 

espaço (KOCH, 1995; 2002). Como diz Geraldi (1993 [1991], p. 102), “o outro é a 

medida: é para o outro que se produz o texto. E o outro não se inscreve no texto apenas 

no seu processo de produção de sentidos na leitura. O outro insere-se já na produção, 

como condição necessária para que o texto exista”. Assim, o texto é visto como uma 

unidade discursiva, pois a produção de sentidos não se faz individualmente, mas no 

âmbito da coletividade, considerando seus interlocutores como sujeitos sociais. 

A dimensão dessa perspectiva amplia os estudos para aspectos além da linguagem 

verbal. Uma das respostas diz o seguinte: 
 

Texto é tudo que reproduz um sentido, um significado para quem o ler, 

seja ele escrito ou traduzido sob a forma de imagem, ou, ainda, 

multimodal, constituído por imagem e palavras, por exemplo. 
 

Ela faz menção, ainda que superficialmente, à multimodalidade, logo, nos 

indagamos: como elementos multimodais influenciam na percepção de texto? Para 

investigar, partimos do pressuposto de que todo professor utiliza diferentes formas de 

textos, portanto os sujeitos da pesquisa deveriam ter uma concepção ampla da 

conceituação, considerando elementos multimodais (verbais e não verbais). Nessa 

primeira pergunta do questionário, vimos que a maior parte das concepções são 

restritivas, então nos propomos a discutir as respostas da segunda pergunta para responder 

à questão de pesquisa levantada.  

 

Imagem 3 - Questionário 
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Fonte: https://goo.gl/forms/9tcfynfQPABMLH5E2 (elaborado pelas autoras) Acesso em 10 de out. de 

2018. 

 

A partir das respostas obtidas pelo questionário no que se refere a quais das opções 

acima poderia ser considerada como texto, os participantes da pesquisa demonstram uma 

concepção textual ainda fortemente vinculada apenas ao modo semiótico da escrita. Isso 

é perceptível pela coleta dos dados, ao revelar que todos marcaram as opções 4, 5 e 6. 

Para os demais itens, os percentuais mostraram índices mais baixos, o que sinalizaram 

dúvida ou até mesmo a desconsideração de tais opções como texto. Para os itens 1, 2 e 3 

- 91,7% de marcações foram feitas; para as opções 6 e 7, respectivamente, 75% e 50% 

dos participantes assinalaram; e as opções 9 e 10 foram consideradas como texto por 

83,3% dos participantes. 

         Partindo do conceito de modo atribuído por Kress (2010), como recursos 

semióticos socialmente formados em determinadas culturas para a produção de sentido, 

pode-se perceber que cada modo semiótico apresentado nos exemplos acima, ou a 

orquestração desses modos, é selecionado e empregado a partir do processo de interação 

social, mediante as necessidades representacionais e comunicacionais de cada contexto. 

         Nesse sentido, é necessário ressaltar os potenciais e limitações de cada modo na 

produção de significados socialmente construídos (KRESS, 2003; 2010). Assim, é 

possível destacar nas opções 1, 2, 3, 6 e 10 a relevância das imagens na produção de 

sentidos, e a importância da utilização desse modo em detrimento de outros nesses 

contextos específicos. Nas sinalizações de trânsito, por exemplo, as imagens adaptam-se 

à situação de produção, visto que, diante da dinamicidade no fluxo do trânsito, elas 

apresentam maior capacidade de comunicação e adequação, o que provavelmente não 

aconteceria de forma tão eficaz caso fosse utilizada a escrita. Conforme Kress (2003, p. 

3)25 “as imagens estão cheias de significado, enquanto as palavras esperam para serem 

preenchidas.” 

         Na construção desses significados, as imagens empregam diferentes recursos, 

como as cores, que desempenham importantes contribuições no processo de interpretação 

textual, sobretudo a partir das convenções que são culturalmente construídas a partir 

delas. Nas opções 3 e 10, isso se apresenta de forma bastante intensificada, uma vez que 

as cores nessas situações motivam as ações humanas. Destaca-se, nesse contexto, a cor 

vermelha, representando, dentre outros significados, em nossa cultura, o sinal de alerta, 

de perigo. Já na opção 2, as cores cinza e preto simbolizam a ação de silenciar, já que 

barulho e agitação, em contraposição, são representados culturalmente pela diversidade 

de cores, principalmente quentes. Outros recursos também são utilizados a partir das 

                                                           
25 Nossa tradução de: “Images are full of meaning as words wait to be filled” 
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imagens, como é o caso do enquadramento dado à imagem na opção 2, com o intuito de 

destacar o gesto representativo. 

Em outros processos comunicacionais, os sinais desempenham um potencial de 

significado maior do que seria em outros modos, como o caso da opção 9, que representa 

a comunicação em libras. E ainda há casos em que a combinação de diferentes modos 

exerce fortemente uma função complementar na produção de significados, como nos 

vídeos, simbolizados no item 7 por uma imagem estática.     

A relevância da multimodalidade também está presente nos textos verbais dos 

itens 4, 5 e 8, visto que a própria utilização do tipo de letra e o layout utilizados, já 

contribuem na elaboração dos sentidos textuais, como afirma Kress (2003) quando atribui 

a alteração de tipo de letra e, sobretudo o layout, a mudanças nos significados dos textos. 

Isso é perceptível pelas letras do bilhete (opção 5), revelando para o leitor características 

sobre seu produtor e suas possíveis intenções com essa produção textual. Da mesma 

forma, é possível compreender o emprego das letras maiúsculas na placa de trânsito 

(opção 3), simbolizando o alerta indispensável à circunstância.   

Em suma, não se pretende aqui apontar a supremacia de um modo sobre outro, já 

que, na verdade, cada modo apresenta maior ou menor potencial, dependendo dos 

contextos específicos de uso. Entretanto, retomando as contribuições de Marcuschi 

(2008), ao comungar das postulações de Beaugrande (1997), sendo o texto considerado 

como um evento comunicativo que abrange multissistemas, todos esses modos e seus 

recursos são constitutivos de tais eventos, pelos quais convergem práticas cognitivas e 

sociais por meio das linguagens.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No campo da Linguística Textual, as concepções para definir o texto se 

modificaram ao longo do tempo e, até os dias atuais, não há um consenso quanto a um 

conceito exclusivo que possa abranger a dimensão das discussões. Tais transformações 

se deram por diversos fatores, dentre os quais destacamos o enquadramento teórico em 

relação às formas de conceber a língua e o sujeito a fim de construir um sentido mais 

delimitado ou mais amplo na percepção dos elementos que constituem aquilo que 

reconhecemos ou não como texto.  

A influência do Círculo de Bakhtin nos estudos da linguagem possibilitou que 

tomássemos o texto como uma unidade da comunicação discursiva, como um lugar de 

interação. Dessa forma, a noção de que este deveria se constituir apenas por meio de 

relações interfrásticas, pautadas unicamente no texto escrito, foi superada e ampliada para 

contemplar outros elementos da comunicação, os quais fundamentamos com base nos 

estudos da multimodalidade.  

Tomando-se como base a abordagem da Semiótica Social, os teóricos que a 

contemplam no processo de comunicação e representação consideram que a concepção 

de texto abrange qualquer instância comunicativa que se dê através um de um modo ou 

pela orquestração de uma variedade deles. Isso requer, entretanto, que reconheçamos as 

potencialidades dessas multissemioses na interação entre os sujeitos, haja vista a 

significativa carga semântica delas na constituição dos enunciados com os quais 

interagimos diariamente, mesmo aqueles em que predominam a linguagem verbal, tida 

ainda como superior na sociedade atual, o que justifica a percepção de texto ligada apenas 

a essa modalidade da língua em detrimento das demais.    

Na pesquisa realizada, percebemos que, ao serem questionados sobre sua forma 

de conceber o texto, os sujeitos da pesquisa, em sua maioria, consideravam mais os 

elementos verbais e menos os não verbais em suas respostas. Em nossa análise, 
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demonstramos que isso que pode ser um reflexo de uma perspectiva estruturalista da 

língua que ainda se faz muito presente, mesmo diante de discussões que envolvem 

diversos modos semióticos relevantes para a produção de sentido. Em suma, o nosso 

objetivo de avaliar como esses elementos influenciam na concepção de texto dos alunos 

foi cumprido e esperamos, com isso, trazer contribuições para ampliar as pesquisas na 

área da Linguística Textual.  
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DIFICULDADES DOCENTES EM MOSSORÓ/RN: a ausência do livro didático 

na sala de aula 

 

Marcos Daniel Rosa de Freitas26 

 

 

RESUMO 

Este trabalho vem fazer uma análise de dificuldades enfrentadas por profissionais 

docentes de nosso país, focando na importância do livro didático para a nossa 

contemporaneidade, em decorrência de um problema existente no Centro de Educação 

Integrada Professor Eliseu Viana (CEIPEV), escola situada no município de 

Mossoró/RN, onde existe a ausência deste que é o principal recurso didático da rede 

pública de ensino no Brasil. Para a realização do trabalho, foram feitas observações das 

práticas didáticas do professor da disciplina de história na escola mencionada, coleta de 

informações através de perguntas feitas a pessoas responsáveis pela instituição, além de 

entrevista concedida pelo docente abordando esse problema específico. Com a conclusão 

do trabalho, podemos notar as dificuldades enfrentadas pelos professores que não 

possuem os recursos didáticos considerados básicos e muitas vezes criticados por muitos 

profissionais na área da educação. Compreendendo um pouco da situação educacional de 

uma cidade, tomando como referência, uma de suas principais escolas públicas.  

 

Palavras-chave: Livro didático. Professores. Mossoró. Dificuldades docentes. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O professor é visto por muitos como aquele profissional digno de máximo 

respeito, por ser um dos principais responsáveis na formação de opinião da sociedade, 

aquele que através de sua prática de lecionar, consegue interferir na vida das pessoas, 

direcionando-as para o mercado de trabalho e assim fazer parte da sociedade em que está 

inserido. Diante de tanta importância atribuída para esses profissionais, muitos se sentem 

desvalorizados, diante de várias situações, como por exemplo, a falta de respeito dentro 

de sala de aula, sem falar de seus representantes políticos, onde poucos deles realmente 

se interessam em trazer benefícios para essa classe, pelo contrário, muitos preferem 

reduzir investimentos para área da educação prejudicando não só os alunos mas também 

os profissionais da educação. 

 
Não é possível refazer este país, democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo 

sério, com adolescentes brincando de matar gente, ofendendo a vida, 

destruindo o sonho, inviabilizando o amor. Se a educação sozinha não 

transformar a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda.27 

 

A melhoria da vida em sociedade, portanto, é diretamente ligada a prática da 

educação. Para essa realização onde são gerados novos cidadãos, conscientes de seus 

direitos e aptos a lutar pelos seus ideais, esses profissionais da educação precisam sentir-

                                                           
26 Graduado em História. Universidade do Estado do Rio Grande do Norte(UERN). Email: 

daniel22freitas@gmail.com 
27 FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática educativa. 7ª ed. Paz e Terra: 

São Paulo, 1996. p.267 
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se valorizados, felizes e realizados com aquilo que fazem, e dessa forma passar a 

contribuir da melhor maneira possível.  

Esse artigo vem, portanto buscar abordar esses aspectos relacionados a 

desvalorização do profissional docente, responsável em transmitir conteúdos e formar 

opiniões diante de diversas dificuldades que enfrentam em seu dia-a-dia, dando uma 

maior ênfase para uma situação específica que aconteceu no Centro de Educação 

Integrada Professor Eliseu Viana, situado no município de Mossoró/RN observado 

durante a disciplina Orientação Teórico-Metodológica e Estágio Supervisionado II, da 

grade curricular do curso de licenciatura em História da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte - UERN, onde foi presenciado a dificuldade na utilização de recursos 

didáticos durante as aulas, devido um problema que já vem acontecendo a  

aproximadamente três anos, a falta do livro didático para algumas turmas do ensino 

fundamental maior.  

Para a realização dessa pesquisa, além das fontes coletadas ao longo do estágio de 

observação, onde foram anotadas diversas observações acerca da didática do professor 

que vem enfrentando esse problema de não possuir livro didático para todos os alunos de 

sua turma, contaremos também com as contribuições de outros pesquisadores que 

abordaram assuntos relacionados a esse problema, além de uma pequena entrevista feita 

com o docente responsável pela turma observada.  

 

PROBLEMAS E DESAFIOS DA CARREIRA DOCENTE 

 

O professor, diante de sua importância dentro da sociedade em que vive, sente-se 

muitas vezes desvalorizado e tem como principal queixa a sua remuneração, pois para 

grande parte desses profissionais, esse valor poderia ser revisado, analisando o grau de 

importância desses funcionários da educação. Em decorrência dessa queixa, muitos deles 

buscam procurar mais de uma instituição de ensino para lecionar e assim conseguir um 

melhor saldo financeiro. Isso acaba fazendo com que os professores percam suas horas 

que seriam destinadas ao planejamento de suas aulas, onde seriam pensadas maneiras 

diferenciadas de trabalhar com seus alunos, conseguindo assim chamar a atenção deles 

de uma forma mais atraente, sem precisar acionar sua autoridade dentro de sala de aula, 

prática sendo cada vez mais considerada retrógrada por ser característica de tendências 

pedagógicas tradicionais liberais. Essas horas que deveriam ser destinadas para 

planejamento passam a ser, portanto, preenchidas por outras aulas nas demais escolas em 

que o profissional trabalha, fazendo com que cada vez menos, suas aulas sejam planejadas 

de uma forma mais adequada de acordo com as respectivas realidades de cada turma 

encontradas ao longo do processo de ensino aprendizagem.  

Com pouco tempo para planejamento, a maioria desses profissionais buscam a 

salvação de seus problemas no livro didático, onde muitos deles o utilizam como único 

recurso didático em suas aulas, tornando-as repetitivas, monótonas e desinteressantes não 

só para ele, mas principalmente para seus alunos. Sobre como trabalhar o ensino de 

história em sala de aula diante de nossa contemporaneidade, a professora Circe Bitencourt 

fala:  

 
Para se pensar o ensino de história hoje; temos que vencer o desafio de 

criar novas maneiras de formar e capacitar às novas gerações de nossa 

sociedade, considerando que é necessário trabalhar com as 

mentalidades de diferentes grupos sociais e com múltiplas informações 

que permeiam a vida social em uma época profundamente marcada pelo 

impacto de novas tecnologias que aceleram e dinamizam as relações 

entre pessoas, grupos e instituições, possibilitando um acesso múltiplo 
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e variável a fontes diversas de informação que também ajudam a 

compor a consciência histórica de grupos e de indivíduos.28 

 

Vê-se então o quanto é importante a elaboração de um bom plano de aula. Diante 

de diversos recursos didáticos disponíveis pelos professores de nosso tempo, já que 

vivemos na era da tecnologia, onde as notícias e informações estão disponíveis em todos 

os lugares, a escola não pode se tornar um espaço diferente disso, portanto, é preciso que 

ocorram melhorias nas estruturas das escolas e que os profissionais da educação recebam 

recursos didáticos aptos a atender essa demanda causada pela diversidade cultural dentro 

de sala de aula, abandonando práticas ultrapassadas e desinteressantes. Exige-se, portanto 

mais recursos e planejamento de todos os que fazem parte do corpo docente de suas 

respectivas instituições. 

O processo de ensino e aprendizagem seria organizando então em um cenário onde 

seriam analisadas três situações: o cenário físico, abstrato e relacional. O físico seria 

destinado a escola, qual tipo de estrutura estaria disponível para o professor poder 

trabalhar da melhor forma que achasse possível, de acordo com os seus planejamentos 

realizados, buscando uma melhor compreensão dos conteúdos e despertando o senso 

crítico de seus alunos, levantando problematizações durante as atividades ao longo desse 

processo. O cenário abstrato seriam os conteúdos e normas específicos de cada escola, 

que trazem de certa forma a sua contribuição para que haja respeito dos alunos para com 

seu professor, proporcionando uma melhor relação entre ambos, que desenvolveria o 

terceiro cenários, que seria o relacional, haja vista que professores são pessoas que se 

propõem a desenvolver outras pessoas, sendo necessário um bom relacionamento de 

todos aqueles que fazem parte do processo de ensino e aprendizagem. Se por algum acaso, 

ou pior ainda, se repetidas vezes, um desses cenários sofrerem algumas interferências, 

todo o projeto sentirá esse desfalque, acarretando em um resultado inferior às expectativas 

de todos os seus integrantes, dentre alguns desses problemas que possam acontecer, 

podemos citar a falta de recursos didáticos, a falta de planejamento, a indisciplina dos 

alunos, a ausência dos pais nas escolas, a falta de estrutura da instituição de ensino, dentre 

várias outras.  

A atividade pedagógica implica em um movimento de troca de informações, onde 

se faz necessária uma boa relação entre alunos e professores, onde o docente não pode se 

sentir como um ser dono da verdade e tratar o aluno como uma pessoa que não possui 

nenhum conhecimento prévio que não possa ser considerado e analisado, é necessário 

então ao professor o “cultivo da humildade e da tolerância”29. 

  
O educador não pode colocar-se na posição ingênua de quem se 

pretende detentor de todo o saber; deve, antes, colocar-se na posição 

humilde de quem sabe que não sabe tudo, reconhecendo que o 

analfabeto não é um homem ‘perdido’, fora da realidade, mas alguém 

que tem toda a experiência de vida e por isso também é portador de um 

saber.30  

 

Ao longo de sua trajetória profissional, o professor, portanto, encontra desafios no 

sujeito que está ali em buscar de adquirir o conhecimento e esbarra em diversas 

dificuldades ocasionadas pela resistência do aprender que age de forma natural e 

                                                           
28 BENTO, Luiz Carlos. O saber histórico e o ensino de história: uma reflexão sobre as possibilidades do 

ensino escolar da história. Fato & versões, v. 5. 2013. p.66. 
29 FREIRE, 1996, p. 74. 
30 GADOTTI, Moacir. Convite à leitura de Paulo Freire. São Paulo: Scipione, 1999. p. 2. 
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espontânea, pois para isso, é necessário que o antigo seja abandonado, o conhecimento 

prévio seja reinterpretado, sua forma de pensar seja analisada podendo até ser modificada. 

Existem também os desafios localizados no processo da aprendizagem que implicam na 

avaliação de seus métodos de ensino, seus recursos, seu programa de disciplina, além de 

uma série de questões institucionais presentes.  
 

O bom professor é o que consegue, enquanto fala, trazer o aluno até a 

intimidade do movimento de seu pensamento. Sua aula é assim um 

desafio e não uma “cantiga de ninar”. Seus alunos cansam, não 

dormem. Cansam porque acompanham as idas e vindas de seu 

pensamento, surpreendem suas pausas, suas dúvidas, suas incertezas.31  

 

O professor deve estar disposto a abandonar a postura de detentor de 

conhecimento, aprendendo e desenvolvendo novas habilidades e constantemente rever 

seus métodos de ensino e adaptá-los conforme a turma em que esteja trabalhando. Dessa 

maneira, ao planejar suas atividades, o professor deve levar em consideração não só o seu 

conhecimento, mas também o de seus alunos, fazendo-os perceberem agentes 

responsáveis pela construção do próprio conhecimento e modificadores de seu mundo. 
 

O LIVRO DIDÁTICO NO SÉCULO XXI 

 

A educação ao longo do tempo vem sofrendo diversas transformações em 

decorrência principalmente dos avanços tecnológicos que agem de forma acelerada na 

vida das pessoas, tornando as informações mais acessíveis para a sociedade, fazendo com 

que qualquer lugar se torne um espaço de aprendizagem, diferente de um passado não tão 

distante, quando ao falarmos de conhecimento, a primeira imagem que vinha em nossa 

mente era a escola. Atualmente, o professor possui uma gigantesca concorrência, no 

ofício de informar, ensinar, educar. Blogs, sites, e diversas plataformas virtuais são 

disponibilizadas pela internet para que todos possam acessar e tomar conhecimento 

daquilo que cada um considere importante para si. Por um lado, isso é muito bom, pois 

tornam as aulas mais discursivas, pois acontecerão debates onde o professor será 

questionado e ao mesmo tempo questionará alguns conhecimentos adversos ao seu, onde 

muitas vezes essas informações foram obtidas através do acesso a internet de seus alunos. 

Isso faz com que professores e instituições de ensino busquem sempre se atualizarem, 

tomando cuidado para não se tornarem “atrasados” dentro do processo de ensino e 

aprendizagem.  

Seguindo os avanços tecnológicos, podemos analisar transformações que 

aconteceram no livro didático ao longo dos últimos anos. Apesar do acesso facilitado da 

internet, esse recurso didático continua sendo o mais utilizado pelos professores de todos 

os níveis de ensino em nosso país. Muitos professores abominam a sua utilização, pois o 

considera um material limitado, que não está mais adaptado à realidade social atual. 

Porém, a grande maioria dos professores, inclusive os que reconhecem a existência de 

uma limitação no conteúdo disponível, considera-o a salvação de seus problemas ao longo 

de suas cansativas jornadas de trabalho, sendo considerado o referencial básico para os 

estudos escolares. Circe Bitencourt é uma das autoras que defendem a utilização dos 

livros didáticos dentro de sala de aula, porém não deixa de ressaltar que este não pode ser 

o único recurso utilizado, pois reconhece suas limitações e a necessidade da utilização 

dos demais materiais pedagógicos disponíveis aos professores em nossa 

                                                           
31 FREIRE, 1996,  p. 96. 
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contemporaneidade. Sobre o livro didático, a autora de O saber histórico na sala de aula 

diz: 
  

O livro didático tem sido, desde o século XIX, o principal instrumento 

de trabalho de professores e alunos, sendo utilizado nas mais variadas 

salas de aula e condições pedagógicas, servindo de mediador entre a 

proposta oficial do poder expressa nos programas curriculares e o 

conhecimento escolar ensinado pelo professor.32 

 

Portanto, como a autora deixa claro, este material trate-se de um mediador entre o 

professor e seus alunos, sua utilização é de extrema importância muitas vezes como 

norteador dos trabalhos docentes, dando total autonomia ao professor decidir de que 

maneira trabalhar o conteúdo, não sendo assim uma “receita de bolo”, onde o mesmo se 

veria obrigado a seguir passo a passo como está reproduzido no livro. O professor que 

possui o livro didático em suas aulas é aquele que já tem assegurado no mínimo uma boa 

aula, que dependendo de sua didática pedagógica utilizada, poderá elevar o nível 

avaliativo de sua prática docente, pois apesar das limitações criticadas por muitos 

profissionais, o livro didático vem buscando sempre atualizações de acordo com a 

realidade social da população na qual ele será empregado, tentando abandonar esse 

estereótipo de um material defasado que pouco pode contribuir para os professores e 

alunos. 

  
Tais mudanças são bastante perceptíveis nos livros de história que incorporam 

esses novos recursos visuais, anteriormente mais utilizados para alunos mais 

novos, para as obras de todos os níveis de ensino e oferecem vários recursos, 

especialmente com documentos variados tais como excertos de obras literárias, 

letras de músicas, textos jornalísticos... As imagens – fotos, reproduções de 

quadros históricos, charges, etc... são apresentadas como documentos e não 

mais como simples ilustrações e, a partir delas são introduzidas formas de 

análises (ou de exercícios) com esse tipo específico de documento histórico, 

apresentado didaticamente na obra. 33  

 

Podemos perceber então que o livro didático, apesar das críticas, é de grande 

importância para o processo de ensino e aprendizagem nos tempos atuais. Apesar de 

possuirmos diversos materiais pedagógicos, o livro continua sendo desde o século XIX o 

mais utilizado entre eles, onde muitos o consideram a salvação de seus problemas para 

aqueles dias onde falta tempo para um planejamento mais adequado, devido às correrias 

do dia a dia do profissional docente.  
 

A AUSÊNCIA DE LIVRO DIDÁTICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO 

INTEGRADA PROF. ELISEU VIANA (CEIPEV) 

 

Durante o cumprimento do componente curricular Orientação teórico-

metodológica e Estágio Supervisionado II, do curso de licenciatura em história da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) foi percebido a ausência do 

livro didático nas salas de aula de uma das maiores escolas públicas de Mossoró/RN, o 

Centro de Educação Integrada Prof. Eliseu Viana (CEIPEV). Questionado ao professor 

por esse problema, ele informou que o fato era recorrente, pois 2016 já seria o terceiro 

                                                           
32 BITTENCOURT, 2013, p.72. 
33 Idem. Livro Didático de História: práticas e formação docente. In: Dalben, Angela et ali. (Org.). 

Convergências e Tensões no Campo da Formação e do Trabalho Docente: ensino de história. 1 ed. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2010, v. 6. p. 556. 
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ano que isso acontecia naquela escola. A seleção do livro didático era realizada todos os 

anos, porém ao iniciar o ano letivo, algumas turmas ficavam sem receber o material, 

enquanto outras recebiam naturalmente. A justificativa para esse problema acredita o 

professor e a direção da escola está na administração do Governo do Estado que não 

efetua a compra de todo o material de uma maneira que possa atender a todos os alunos 

matriculados. Sabendo da importância que o material possui para sua profissão, em 

entrevista concedida durante o estágio, o professor fala sobre esse problema: 
 

Há três anos na escola onde leciono falta o livro de história no ensino 

fundamental, a dificuldade é grande, a gente sabe que o livro é uma 

espécie de norteador, a gente precisa dele, não é só utilizar o livro, 

existem outros recursos didáticos que podem ser utilizados, mas o livro 

é importante nesse sentido de ser o norteador do aluno, o aluno precisa 

dele, sem ele fica tudo mais difícil. Alguns professores tem adotado 

inclusive a apostilhas, mas eu não acho correto, por que o aluno teria 

que comprar e como estuda em escola pública, não faz sentido o aluno 

arcar com essas despesas. Então a dificuldade é essa, a gente precisa do 

livro didático para ser o nosso norteador.34 

 

Podemos perceber então que o professor está ciente que existem diversos 

materiais que podem ser utilizados como recursos didáticos para sua prática pedagógica, 

porém, existem os problemas, que já foram citados nessa pesquisa, que não são diferentes 

na vida do professor entrevistado. A falta de tempo em planejar melhores aulas, para 

utilizar uma maior diversificação de recursos didáticos, a necessidade em trabalhar em 

outros locais, devido à baixa remuneração, além da indisciplina dos alunos dentro de sala 

de aula, acompanhados com a ausência dos pais na escola se faz presente no trabalho 

docente desse profissional.  

Na biblioteca do CEIPEV existia uma pequena quantidade de livros didáticos que 

eram utilizados pelas turmas, eram aproximadamente 18 livros para mais de 60 alunos. 

Ao adentrar em sala de aula, o professor solicitava que alguns alunos fossem até a 

biblioteca buscar esses livros para que através do trabalho em equipe, os discentes 

pudessem concluir um exercício que já havia iniciado na aula anterior, ou seja, as duas 

aulas, que correspondem a uma hora e quarenta minutos, foram utilizadas para a 

realização de um atividade que poderia ter sido concluída em casa se os alunos pudessem 

levar os livros didáticos para as suas residências, ou se outro tipo de atividade fosse 

proposto para esses alunos. Toda essa perca de tempo, faz com que o conteúdo 

programado no inicio do ano letivo não seja cumprido, pois o tempo que seria utilizado 

para explicações e debates que já é curto torna-se cada vez menor com essa prática 

exercida resultante do problema abordado. A ocorrência de discussões produtivas torna-

se cada vez mais raras, e a disciplina de história não consegue cumprir com o seu papel 

de maneira eficaz.  

Acerca de sua metodologia dentro de sala de aula em decorrência da falta desse 

material didático, o professor reconhece as dificuldades, menciona que busca a utilização 

de outros recursos didáticos, mas compreendemos que nem sempre isso é possível, por 

isso é notado a deficiência na prática de ensino, onde não podemos atribuir o problema 

apenas a prática metodológica do professor, existem diversos fatores que contribuem para 

esse resultado, que vão desde nossos representantes políticos até os pais dos alunos. 
 

                                                           
34 LIMA, Jeovar F.C. A ausência do livro didático na sala de aula. 27/05/2016. Entrevista concedida a 

Daniel Rosa. p.01. 
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A gente tenta utilizar outras ferramentas como já falei, a escola 

realmente dispõe de alguns aparelhos que nos ajudam, a sala da tv 

escola é muito boa, é ampla, a gente sempre tem usado o data show, 

sempre ta utilizando vídeos e documentários com os alunos, e isso tem 

facilitado, ajudado os alunos na ausência do livro didático e no trabalho 

metodológico em si, então a gente tem buscado alternativas 

metodológicas nesse sentido de buscar suprir a ausência do livro 

didático que o aluno não pode levar para casa.35 

 

Vivemos em uma sociedade, onde a falta de respeito é uma constante, e isso não 

é diferente dentro da sala de aula do CEIPEV, os alunos preferem a tudo, menos a cumprir 

com o seu ofício de aluno. Em vez de sentar, e finalizar a tarefa imposta pelo professor e 

buscar aproveitar de uma melhor maneira o tempo que já é curto e passa a ser reduzido 

devido o problema dos recursos didáticos, eles preferem jogar conversa fora, falar de 

assuntos paralelos, ouvir e até mesmo cantar músicas, pronunciar palavras de baixo calão, 

impróprias para qualquer ambiente, sobretudo a sala de aula, tornando o trabalho docente 

ainda mais prejudicado.  

Após analisar todos esses fatores mencionados, perguntei ao professor o que o faz 

gostar de sua profissão, e se este se considerava um profissional realizado, ele responde: 
 

A história é fantástica, desde o ensino médio que me apaixonei e talvez 

esse gostar é que me faz continuar, esse gostar de analisar as coisas de 

uma olhar diferente, a história nos proporciona isso, entender o que 

aconteceu e entender o que está acontecendo hoje, isso faz com que 

continuemos nessa profissão que é para melhorar esse país, pois a 

grande questão é isso, podermos dar a nossa contribuição 

principalmente em um momento de tanta dificuldade que o país 

atravessa. [...] Eu me sinto realizado, eu acho que a gente poderia ser 

mais valorizado, poderia ser melhor, a profissão poderia nos dar mais, 

mas num certo  sentido eu consigo entender que essa valorização nós 

vamos conseguindo com o tempo, com lutas, a gente não pode parar, de 

certa forma, eu consigo entender que sou um profissional valorizado, 

nesse sentido.36 

 

Comparando então a observação em sala de aula junto com sua entrevista, 

podemos ver que o professor enfrenta uma série de dificuldades durante sua prática 

docente, resultantes da falta desses recursos, e sem falar do tempo reduzido para 

planejamentos, já que o mesmo possui outro vínculo com uma segunda instituição 

docente. Ao mesmo tempo em que o professor se sente satisfeito com aquilo que faz, 

sente que é necessário melhorias para a situação educacional do país, e se vê como um 

profissional responsável em contribuir de alguma maneira com isso. Acredito que assim 

como este professor observado, existam vários outros com situações parecidas, 

enfrentando as mesmas dificuldades, e com um sentimento de esperança que as coisas 

vão melhorar e ele irá presenciar isso. As melhorias são necessárias, apesar de toda a 

tecnologia, falta apoio da sociedade e principalmente de nossos representantes políticos. 

Essa é uma das realidades daqueles que decidem estudar para no futuro contribuir na 

formação de novos cidadãos. Muita coisa já melhorou, devemos reconhecer, mas ainda 

existe muito mais a melhorar, e é essa esperança de uma educação melhor para todos, que 

deixa viva essa vontade em prosseguir na carreira docente.  

                                                           
35 LIMA, 2016, p.01. 
36 Idem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer do estágio de observação realizado no ano de 2016, podemos observar 

que tipos de dificuldades são enfrentados pelos professores da rede pública de ensino. A 

falta de respeito tanto da sociedade como de representantes políticos, a baixa 

remuneração, estruturas defasadas, além desse caso específico analisado onde o principal 

recurso didático de nosso país se faz ausente, o livro didático. Através desse exemplo, 

analisamos trabalhos voltados para esses temas com o objetivo de conseguir um domínio 

melhor sobre a temática e assim poder abordá-lo de maneira adequada. 

Apesar de muitos profissionais estarem cientes das várias possibilidades de 

recursos didáticos, muitos deles não possuem tempo necessário para planejar uma aula 

diferenciada, então buscam o livro didático como solução para esse problema, onde o 

assunto já está pronto, cabendo ao professor apenas sua autonomia didática na hora de 

abordar esse conhecimento e levantar problemáticas em suas aulas, conseguindo dessa 

maneira formar cidadãos críticos, capazes de problematizar, questionar, e levantar ideias 

acerca de diversos assunto não só dentro de sala de aula, mas também em seu dia a dia. 

Apesar do comodismo de uma grande parte desses profissionais, existe um grande 

grupo que busca agir de forma profissional, se dedicando como pode, buscando sempre 

proporcionar boas aulas para seus alunos, e assim conseguir reconhecimento, valorização, 

na esperança de que um dia, a situação da educação do país torne-se realmente prioridade. 
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RESUMO 

Este trabalho, vinculado ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID), apresenta uma análise em andamento acerca dos percalços encontrados no 

estudo da Literatura na terceira série do ensino médio da Escola Estadual em Tempo 

Integral Zenilda Gama Torres, situada no município de Apodi (RN).  Objetivamos, com 

isso, expor e ponderar aspectos relativos ao trabalho com literatura no Ensino Médio no 

início do ano letivo de 2019, principalmente no que diz respeito à percepção dos alunos 

sobre o tema, desenvolvendo reflexões e propostas contínuas para o estudo desse 

segmento da língua materna. A realização desta pesquisa conta com um grupo de 

dezesseis alunos da referida série que, por meio de questionários e sondagens orais, 

mostraram os seus pareceres sobre a Literatura Brasileira e Portuguesa. A partir dos 

resultados dessa sondagem inicial, montamos um panorama de atividades que podem ser 

seguidas como forma de intervenção, visando suprir, mesmo que minimamente, algumas 

carências notadas. Para fundamentar nossa pesquisa temos os preceitos de Schiller 

(1991), Candido (2004), Compagnon (2009) e Llosa (2010) a respeito da importância da 

Literatura e as suas contribuições para o aluno secundarista à medida que possibilita o 

trabalho com a expressão e a subjetividade. Quanto à importância do estudo do texto 

literário e as concepções de literatura atemo-nos as prescrições de Machado (2001), Buse 

(2011) e Redies (2007). Pretende-se, portanto, com o presente trabalho, contribuir para 

uma compreensão pormenorizada e aprofundada acerca da realidade do ensino de 

Literatura na escola pública e o impacto das carências apresentadas pelo alunado. 

 

Palavras-chave: Ensino Médio; Ensino de Literatura; Metodologia de Ensino; PIBID. 

 

 

DESBRAVANDO O (DES)CONHECIDO 

 

O anseio em intervir e propiciar ao alunado um conhecimento antes perdido tornou 

possível a construção de memórias que ainda hão de ser muito exploradas. Este trabalho, 

surge assim, de experiências em sala de aula que nos fazem refletir sobre a realidade do 

ensino de Literatura. Defendemos aqui a Literatura em uma coexistência de luzes e 
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sombras, aquela capaz de envolver o indivíduo e mostrar as suas múltiplas facetas, 

acionando a engrenagem da máquina pensante e tornando-a fabricadora de si. 

Assim, buscou-se refletir sobre os embaraços que estão presentes e impossibilitam 

o alunado a percorrer os caminhos apresentados pela Literatura, considerando o estudante 

como ser autorreflexivo, crítico e autônomo e ponderando, também, a prática docente e 

aura por esta desvanecida, que impacta no processo de formação desse alunado.  

Este trabalho, portanto, encontra-se em andamento, e busca evidenciar as 

dificuldades observadas no estudo da Literatura na terceira série do ensino médio da 

Escola Estadual em Tempo Integral Zenilda Gama Torres, situada no município de Apodi 

(Rio Grande do Norte). Expomos os aspectos relativos ao trabalho com Literatura no 

Ensino Médio no início do ano letivo de 2019, contemplando a percepção dos alunos 

sobre o tema, desenvolvendo reflexões e propostas contínuas para o estudo desse 

segmento da língua materna.  

Dessarte, não podemos aceitar que numa sociedade haverá pessoas que nunca 

terão o menor contato com a Literatura. Ao aceitar tal afirmação, compactua-se de forma 

perversa com a exclusão. Portanto, cabe ao docente minimizar tal forma de exclusão, pois 

este sabe que a única forma de fazer o homem se impor no mundo é possibilitando a este 

ler e escrever a sua própria existência.  

 

FUNDEADO EM UM OCEANO DE ALEGORIAS 

 

As discussões empreendidas neste aporte teórico foram tecidas com objetivo de 

explicitar a importância do ensino de Literatura no ensino médio, entendendo como dá-

se o processo de formação do leitor, buscando valorar, neste percurso, a premissa de um 

modelo de atuação problematizadora na sala de aula, com vistas a formar um indivíduo 

crítico. Desta feita, buscamos cumprir a função de fornecer embasamentos para as 

consecutivas reflexões acerca das experiências práticas. Assim, tem-se, na primeira seção, 

abordagens sobre a relevância da Literatura como primazia no ensino; a segunda restringe 

a discussão ao Ensino Médio; a terceira traz reflexões a partir da formação do leitor 

crítico, e a quarta seção aborda entraves presentes no ensino de Literatura. 

 

Entre luzes e sombras 

 

A escola tem representado o ponto de partida para formação do sujeito enquanto 

ser, assumindo, portanto, um papel influente na construção de seus ideais. Assim, ao 

decorrer de toda sua vida, o educando vive em constante processo de aprendizado e, no 

que se refere ao contexto escolar, a competência leitora é uma de suas primeiras 

preocupações, pois, essa, reconhece as letras como o caminho que o guiará a um mar de 

alegorias. Submerso neste mar, encontra-se um dos campos do saber que se propõe a 

auxiliar a compreensão de mundo desse sujeito em formação enquanto ser, e a isso, 

Antonio Candido, expressa que esse campo, a Literatura, é: 
 

[...] o processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos 

essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa 

disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a 

capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a 

percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor. 

(2004, p. 180) 

 

Compreendemos, pois, que a educação que incorpora a leitura literária 

proporciona torvelinhos de sentimentos favoráveis ao indivíduo, possibilitando a esse um 



81 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

desenvolvimento contínuo de uma visão crítica de mundo. Não obstante, pode-se 

imaginar o mundo sem a Literatura como sendo “incivilizado, bárbaro, órfão de 

sensibilidade e pobre de palavra, ignorante e grave, alheio à paixão e ao erotismo” 

(LLOSA, 2010, p. 12), e o mesmo diz-se do indivíduo que não tem contato com a leitura 

literatura, pois esta corresponde a 
 

uma necessidade universal que deve ser satisfeita sob pena de mutilar a 

personalidade, porque pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão 

do mundo ela nos organiza, nos liberta do caos e portanto nos humaniza. 

Negar a fruição da literatura é mutilar nossa humanidade. (CANDIDO, 

2004, p.186) 
 

Visto isso, buscar-se-á demonstrar neste trabalho o poder representativo e 

modificador da Literatura, enquanto campo do saber. Antoine Compagnon (2009), 

explicita que os principais poderes positivos da Literatura são: o poder de aclarar 

deleitando; o combate à esfacelação da experiência e a possibilidade de ir além das 

fronteiras da linguagem comum, evidenciando que a Literatura eleva a visão do homem 

moderno para além daquela que ele vivencia. Assim, tem-se a Literatura como essencial 

na formação do indivíduo nas mais diversas fases de seu desenvolvimento. 

Além disso, a Literatura, possibilita visões múltiplas do mundo, importante para 

a formação crítica humana porque “quanto mais facetada se educar a receptividade, 

quanto mais móvel for, quanto mais superfície oferecer aos fenômenos, tanto mais mundo 

o homem percebe” (SCHILLER, 1991, p. 81-82). Assim, atesta-se a importância de 

revisar o espaço da Literatura na educação, aliando a educação humana à técnica, 

formando seres humanos competentes e completos, e não partes de uma engrenagem 

vazia e medíocre. 

 

Para além das entrelinhas 

 

A vida em sociedade está para além de meros rabiscos em um papel. O que se 

escreve até hoje diz muito do que somos e do que nos tornamos com o passar do tempo. 

Expressam meios constituintes de um espaço exclusivo de liberdade, na qual se 

expressam anseios silenciados, fluindo ecos transformadores na mente humana. Desse 

modo, o acesso a Literatura proporciona um olhar aguçado para fatos do cotidiano, 

enxergando o longe para compreender o que está perto. Assim, compreende-se a 

importância suma da Literatura nas grades escolares dos educandos desde o início de seu 

desenvolvimento enquanto leitor, primando o contato com o ensino literário à medida que 

este alunado alcança as séries finais. 

Torna-se válido salientar que a Literatura durante muito tempo esteve restrita a 

uma parte privilegiada da sociedade, e “aceitar que numa sociedade podemos ter gente 

que nunca vai ter a menor oportunidade de acesso a uma leitura literária é uma forma 

perversa de compactuamos com a exclusão” (MACHADO, 2001, p. 16). Ao passo que a 

educação tem se tornado uma oportunidade para todos, independentemente da classe 

social, pode-se, com isso, dizer que este quadro começa, em passos curtíssimos, a ser 

modificado. 

Todavia, não se pode negar a realidade na qual muitas instituições escolares ainda 

alimentam um distanciamento da leitura de forma acurada, trabalhando o texto literário 

apenas como suporte para o ensino da língua, quando, na verdade, se deveria priorizar o 

incentivo ao prazer da leitura e as suas significações. Remete-se então a uma 

desvalorização do ensino da Literatura no âmbito escolar. Em linha, Redies (2007), 
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evidencia que apesar da Literatura ser um dos campos mais auspiciosos em termos de 

potencialidade de desenvolvimento dos alunos, pela diversidade de atividades por ela 

proporcionadas e pela possibilidade do trabalho com a expressão e com a subjetividade, 

geram-se, ainda, mais frustrações do que realizações bem-sucedidas. 

Concomitante, tem-se nos PCNs que “a linguagem é considerada como 

capacidade humana de articular significados coletivos em sistemas arbitrários de 

representação, que são compartilhados e que variam de acordo com as necessidades e 

experiências da vida em sociedade” (BRASIL, 2000, p. 19). Sendo, portanto, que os 

conhecimentos, das mais diversas áreas, devem ser planeados entre si, sejam disciplinas 

ou não, abordando o contexto literário em matérias correlatas, otimizando a desenvoltura 

da competência leitora. 

A Base Nacional Comum Curricular (2017) propõe, em um dos cinco campos de 

performance social, a perspectiva de atuação artística que possibilita reconhecer, 

valorizar, fruir e produzir tais manifestações, com base em critérios estéticos e no 

exercício da sensibilidade. A partir disso, a competência específica número seis do 

mesmo documento prevê que os estudantes tenham contato e explorem as diversas 

manifestações artísticas e culturais, tanto locais quanto globais, de caráter canônico ou 

popular a fim de reconhecerem os critérios que organizam os diversos estilos literários. 

Posto isso, não é viável imaginar a Literatura no Ensino Médio como um 
 

[...] jogo de cartas marcadas, como apenas o cumprimento, página após 

página, do conteúdo programático apresentado pelo livro didático. [...] 

mas sim um passaporte para a viagem metafísica que o leitor tem direito 

a fazer (escolhendo o meio de transporte, a classe, a duração e sem 

destino predefinido). (BUSE, 2011, p. 5) 

 

Este passaporte é evidenciado no PCN + Ensino Médio (2002), em abordando 

especificamente do ensino de Língua Portuguesa, dispõe em sua introdução que “cabe ao 

ensino médio oferecer aos estudantes oportunidades de uma compreensão mais aguçada 

dos mecanismos que regulam nossa língua, tendo como ponto de apoio alguns dos 

produtos mais caros às culturas letradas: textos escritos, especialmente os literários” 

(BRASIL, 2002, p. 55).  Assim, percebe-se que estes documentos tem o texto literário 

como pedra angular para o ensino neste nível de escolarização 

O embate, sabendo-se da importância que a Literatura representa na construção 

do ser e de sua identidade, é gerado a partir do questionamento de qual tem sido, 

verdadeiramente, o papel que ela tem desempenhado no contexto escolar, 

especificamente no Ensino Médio. Ao passo em que a Literatura deveria ser ecoada como 

“o senso de nós mesmos e da comunidade a que pertencemos. É mais que um 

conhecimento a ser reelaborado, ela é a incorporação do outro em mim sem renúncia da 

minha própria identidade”. (COSSON, 2003, p. 17) 

 

O ser auto-construtivo 

 

A leitura está para além do decodificar, é a abstração dos sentidos múltiplos para 

organizar o caótico mundo em que se vive. Zilberman compreende que “a ação de ler 

caracteriza toda a relação racional entre o indivíduo e o mundo que o cerca” (2010, p. 17). 

Portanto, esta relação não deve ser posta como o mero ato de ser alfabetizado ou ler 

corretamente, e sim, a capacidade que o indivíduo tem de construir significação a partir 

da relação sujeito e texto. 
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Pois, se este [mundo] lhe parece, num primeiro momento, como 

desordenado e caótico, a tentativa de impor a ele uma hierarquia qualquer 

de significados representa, de antemão, uma leitura, porque imprime um 

ritmo e um conteúdo aos seres circundantes. (ZILBERMAN, 2010, p. 17, 

grifo nosso) 

 

Desse modo, compreendemos a importância de estimular o pensamento crítico do 

aluno. Silva (2009) ao fazer a distinção entre leitura mecânica, de mundo e crítica, entende 

o processo de aprendizagem da leitura como uma constante no crescimento gradativo à 

medida que o educando se aprofunda em suas percepções, de maneira que é no ensino 

médio onde ele deve ser capaz de dominar a leitura crítica, a qual é entendida como sendo 

aquela na qual o leitor consegue agregar um pensamento analítico a partir da sua 

experiência de mundo. Na mesma linha de pensamento, Buse (2011) aborda a construção 

da capacidade do aluno de interagir com o conhecimento e sua contribuição para vida 

enquanto cidadão. Em tempo, Lena Lois, aponta que: 
 

Se a prática da leitura não está incorporada, o desenvolvimento da 

cidadania também fica comprometido. Se não se lê, não se pode 

aumentar o repertório crítico. Sem a crítica, o poder de julgamento fica 

limitado e a capacidade de intervenção e inserção cultural, também. 

(LOIS, 2010, p. 19) 

 

Paulo Freire (1987) diz que a educação deve ser voltada para a mudança do 

indivíduo. Dessa maneira, sabe-se que o ensino tem por objetivo a transformação 

intelectual e social, para que o estudante que adentre os muros da escola não saia dele 

sem ser corrompido. Apontando o foco da mediação do ensino, as estratégias e as práticas 

docentes são fundamentais e devem ser usadas como arma libertadora, compreendendo a 

importância de formar indivíduos pensantes, formadores de opinião e questionadores do 

espaço em que vivem e refletem suas práticas.  

 

A impossibilidade de ler e escrever a existência 

 

Não é agradável. Não é a mais interessante. Pelo contrário, é exaustiva, irrelevante 

e decorativa. Leituras arcaicas, superficiais e vazias de significado. Assim, pode-se 

caracterizar o pensamento dos jovens ao depararem-se com a Literatura, de acordo com 

Bernardes (2015). Do mesmo modo, Todorov (2009), em A Literatura em perigo, 

explicita que tais estudantes consideram esta ser um estudo inútil, por não se sentirem 

melindrados, barganhados, extasiados, contemplados por aquela.  
 

[...] o estudante não entra em contato com a Literatura mediante a leitura 

dos textos literários propriamente ditos, mas com alguma forma de 

crítica, de teoria ou de história literária. [...] Para esse jovem, Literatura 

passa a ser então muito mais uma matéria escolar a ser aprendida em 

sua periodização do que um agente de conhecimento sobre o mundo, os 

homens, as paixões, enfim, sobre sua vida íntima e pública. 

(TODOROV, 2009, p.10) 

 

Assim, muitos são os percalços que o ensino de literatura no Brasil tem arrostado, 

impossibilitando uma prática peremptória que cumpra as diretrizes do currículo escolar, 

que forme leitores críticos do caos humano, e que difunda o apreço pela leitura. 

Considerando algumas especificidades socioculturais, veremos alguns problemas mais 

prementes, sendo estes: a forma como se tem ensinado Literatura; o docente como ser 
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mediador; o discente autônomo: o formador de sua própria narrativa, o que 

consideraremos a chave do tesouro, como já explanado anteriormente; e por fim, o livro 

didático e a divergência do contexto em que se encontra inserido. 

Leahy-Dios (2004), Redies (2007) e Galvão e Silva (2007) criticam avidamente a 

forma como se tem ensinado Literatura nas escolas, constatando sua ligação direta aos 

conteúdos exigidos em vestibulares, ao que aborda o estudo de datas, nomes de obras e 

autores e suas características, ou seja, um estudo historiográfico e fragmentado. Os 

autores apontam, também, para as condições de trabalho em que os docentes estão 

submetidos, abordando políticas salariais não condizentes com as necessidades, além de 

uma não valorização social. 

Este docente exerce um dos eixos primordiais no ensino de Literatura. Esse não 

se apresentará apenas como um mero colaborador, mas como o mediador que auxiliará o 

jovem leitor no mar alegórico em que ficará submerso. Para isso, este docente deve ser 

um leitor, pois como poderá um não leitor orientar esse aluno que ainda não possui um 

repertório e referências de leituras, e se encontra em um habitat totalmente novo? 
 

[...] enquanto os alunos-futuros-professores não construírem suas 

histórias de leitor, enquanto não enraizarem em suas vidas a leitura 

como prática emancipatória, a leitura como espaço de conhecimento e 

experiência, enquanto não se tornarem leitores autônomos, leitores 

plenos, pouca condição terão de formar leitores em suas salas de aula. 

Formar leitores deve ser prioridade, porque é uma questão estratégica 

para o desenvolvimento de um povo. (MARIA, 2009, p. 161) 

 

Ademais, Leahy-Dios (2004), questiona os livros didáticos, vendo-os como 

instrumentos constituídos por regras pré-estabelecidas e, em sua maioria, perpassando a 

realidade de docentes e discentes. Zilberman (2010) aponta que este impõe a perspectiva 

a partir da qual é estudada a Literatura no ensino médio, privilegiando o ponto de vista 

histórico e bibliográfico. 

A Literatura deveria ser na escola, abordada, como um elemento fluido, 

adaptando-se de forma a esmerar a existência do ser, e não, apenas, como uma 

componente curricular predominantemente teórica que muito se distancia das vivências 

socioculturais deste ser em formação. 
 

Se, por um lado, há necessidade de sistematizar e teorizar a literatura, 

seus autores e obras mais significativos, por outro, há que se reconhecer 

seu valor formativo e sua função como instrumento de fruição e 

abstração. Se for possível ao estudante compreender esses dois lados, 

terá a opção de trilhar o rumo mais conveniente para si, adotando a 

leitura como meio que irá conduzi-lo nessa caminhada.  (GALVÃO; 

SILVA, 2017, p. 225) 

 

BOTES AO MAR 

 

No que tange à realização desta pesquisa, propiciada pelo Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), que tem permitido observar e refletir acerca 

da prática profissional nas escolas públicas de educação básica, conta-se com um grupo 

de dezesseis alunos da terceira série do Ensino Médio da Escola Estadual em Tempo 

Integral Zenilda Gama Torres, situada no município de Apodi (RN), integrada ao PIBID.  

Este alunado, por meio de sondagens orais e revisões sistematizadas, têm 

mostrado os seus pareceres sobre a Literatura Brasileira e Portuguesa. Em uma primeira 

observação, é permitido elencar os entraves mais comuns: a não discussão crítica e 
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fomentadora que a Literatura é capaz de gerar e a escassez de leituras de obras literárias, 

o que afeta, diretamente, na construção crítica deste aluno. É válido, ainda, salientar que 

muitos destes alunos não tinham o mínimo conhecimento dos movimentos literários, não 

entendendo, inclusive, que a língua portuguesa poderia ser vinculada a aspectos 

linguísticos e literários. 

Como forma de amenizar os déficits observados, foram promovidos diálogos a 

respeito dos movimentos literários em Portugal e no Brasil, privilegiando os momentos 

históricos, políticos e sociais em que esses movimentos estavam envoltos. Além de 

perpetuar que as obras literárias estão intimamente relacionadas à profundas 

transformações sociais e quais as implicações dispostas na vida do indivíduo. Dessa 

maneira, as aulas, que optamos por chamar de conversas, deram-se no intuito de fomentar 

o pensamento crítico dos aprendizes. 

Em um primeiro momento, foram abordadas as questões referentes ao 

Trovadorismo e suas características, de modo a evidenciar nas leituras as semelhanças 

com relação à maneira como se expressava os sentimentos na poesia medieval, e se essas 

semelhanças poderiam ser observadas em alguma forma de linguagem atual. Em relação 

ao Humanismo, os debates discorreram em torno da obra de Gil Vicente e suas críticas às 

mazelas da sociedade, enfatizando que a crítica social não é um recurso próprio, 

exclusivamente, da contemporaneidade.    

O período do Renascimento, tendo como destaque as poesias de Camões fez-se 

uma inter-relação do épico camoniano com o da antiguidade clássica. Na abordagem 

Quinhentista, deu-se ênfase às reflexões críticas acerca do “descobrimento” do Brasil, 

evidenciando que esta literatura de informação se baseia na ótica do colonizador e não do 

colonizado. Referente ao movimento Barroco, esse foi debatido através de pinturas, 

esculturas, arquitetura, música e textos literários, analisando a coexistência que permeia 

esse movimento. Este tipo de intervenção, a qual inseriu outras formas de expressão 

humana, possibilitou o alunado a vivenciar experiências antes não desbravadas. 

O Arcadismo deteve-se nas discussões da sátira de Tomás Antônio Gonzaga, e 

as implicações que sua obra “Cartas Chinelas” despertava na colônia e a relação que esta 

possui com o cenário atual brasileiro. As discussões Românticas detiveram-se, 

basicamente, na busca pela construção de uma identidade genuinamente brasileira, 

inserindo em sua essência personagens tidos como marginalizados. Posteriormente, 

conversou-se sobre o Realismo, Naturalismo e Simbolismo, de modo a relacioná-los. 

Em um último momento, tratando dos movimentos literários e do pensamento 

crítico que esses alunos deveriam portar sobre a Literatura ao chegarem na terceira série 

do ensino médio, realizou-se uma intervenção prática de modo a obter um diagnóstico 

com relação ao que foi apreendido em todas as discussões tidas. Diante disso, 

proporcionou-se uma experiência lúdica, a qual a sala foi dividida em dois grandes grupos 

– salientando que esta divisão se deu por afinidades, ficando à critério dos aprendizes, 

pois acreditamos que quando se trabalha em conjunto e com indivíduos que possuem o 

mínimo de afeição o objetivo é cumprido de forma proveitosa, o que foi eficazmente 

observado –, os quais responderam oralmente questionamentos levantados sobre as 

conversas tidas anteriormente, com o intuito de permitir reflexões contínuas sobre o que 

foi revisitado. 

À medida que discutiam e levantavam reflexões pertinentes, os estudantes 

tiveram a oportunidade de construir uma linha do tempo sobre os movimentos literárias. 

É interessante salientar que essa metodologia de construção temporária se deu para que o 

alunado tivesse consciência ordinária dos movimentos, mas o proposto foi questionar-se 

sobre o que acontecia no momento histórico, político e social no dito movimento 

transportando-os ao momento atual. Posterior à linha temporal, propôs-se o jogo de 
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perguntas e repostas com o auxílio do Twistter, no qual os alunos respondiam 

questionamentos sobre as características dos movimentos literários discutidos e a 

importância que esses exerceram à época. 

Torna-se válido destacar que essas abordagens e sondagens literárias encontram-

se em constante discussão em sala de aula, pois crê-se que o papel da Literatura na escola 

é proporcionar ao aluno questionar e refletir sobre as transformações a que o homem é 

submetido, procurando examinar as produções de escapismo por ele fabricada. Além de 

aguçar um olhar atento ao momento em que se vive, incitando estes alunos pela busca do 

desconhecido. 

 

COORDENADAS LITERÁRIAS: 5°38'41.6"S 37°48'06.9"W 41 

 

O início do ano letivo do ano de 2019 e as mudanças de escolas proposta pela 

13ª Direc (Diretoria Regional de Educação e Cultura) do Rio Grande do Norte, levaram a 

iniciar os projetos, mediados pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID), na Escola Estadual Maria Zenilda Gama, que neste corrente ano aderiu 

ao regime de tempo integral.  

Com as primeiras abordagens orais de natureza investigatória percebemos que 

os dezesseis alunos, da terceira série, percebiam o estudo de língua materna sendo feito 

diante de duas vertentes: gramática normativa e produção de textos de natureza 

argumentativa. Ao questioná-los acerca de Literatura, os discentes não souberam tecer 

nenhum comentário sobre o conteúdo, apontando, dessa forma, o quão desconhecido era 

o campo do saber literário. Diante dessa realidade, o aluno foi submetido à momentos 

discursivos que visionavam suprir o déficit de aprendizagem, posto aqui como 

consequência da falta de valorização do ensino de literatura nas séries anteriores. 

“A matéria de Português está parecida com História este ano!”. Esta afirmação, 

apontada por um dos alunos, deixa explícito que assuntos subjetivos e referentes à 

natureza humana não faziam parte das aulas de Língua Portuguesa, demonstrando que a 

Literatura não era ou era muito pouco explorada. Vale salientar que, quando o aluno se 

refere à História, esse não está apontado para datas, e sim, para aspectos históricos, sociais 

e políticos que permeavam a sociedade à época.  

No primeiro momento das discussões, fez-se necessário fomentar de forma 

sucinta o que se entende por objetividade e subjetividade, o qual os alunos puderam 

entender como sendo este a expressão do eu e aquele algo nosso, a exteriorização do eu. 

Posteriormente, nas abordagens sobre o Trovadorismo se percebeu um estranhamento da 

parte dos alunos com relação à termos, tal como, o Épico. Chegar-se à terceira série sem 

conhecer ou demonstrar o mínimo de conhecimento a respeito do gênero Épico, é negar 

ao aluno a sua própria existência. A continuidade desta discussão se deu à título de 

conhecer as características das trovas comparando-os, por exemplo, com músicas 

contemporâneas, instigando aos alunos a percepção de que os movimentos literários não 

são estanques e constituem uma composição estética particular que se apresenta em 

diferentes momentos, sob diferentes formatos. 

Ressaltamos que durante as discussões levantas sobre os movimentos literários, 

percebeu-se um vago conhecimento sobre os períodos discutidos. Porém, o que mais 

alarmou foi um distanciamento gritante da Literatura e das múltiplas visões que ela 

proporciona, denunciando, também, uma deficiência alarmante no que se refere à leitura, 

evidenciando a falta do hábito de realizar leituras literárias. 

                                                           
41 Refere-se às coordenadas geográficas da Escola Estadual Zenilda Gama Torres retiradas do Google Maps 

(2005).  
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Na ocasião, as discussões sobre o Quinhentismo, um período que tem como 

destaque uma literatura de (in)formação, ansiou explorar as discussões acerca do 

“descobrimento” do Brasil e do processo de colonização, principalmente, pelos 

portugueses. Buscou-se ouvir e refletir sobre o que os alunos tinham a comentar sobre os 

embates expostos em sala, no intuito de exercitar um olhar crítico por parte destes diante 

das questões sociais que permearam esse período. Como já explicitado, durante todo o 

processo, almejou-se, com as discussões, construir nos alunos um sentido prático pelo 

qual estavam estudando determinados assuntos, demonstrando episódios que acometeram 

a sociedade à época e que refletem nas vivências do cotidiano desses alunos.  

O Humanismo de Gil Vicente trouxe debates pertinentes ao âmbito da sala de 

aula, permitindo a análise crítica das mazelas presentes em nossa sociedade, de modo que 

propiciou a transmutação das sátiras feitas em sua obra para a contemporaneidade, e os 

alunos perceberam o quanto a Literatura está próxima da vida real. A exuberância do 

período Barroco permitiu contemplar a admiração do alunado, de modo tal que eles 

puderam, mesmo que minimamente, observar a relação com outras manifestações 

artísticas. O translado com a arquitetura e a escultura, por exemplo, proporcionou uma 

experiência única de saberes e coexistências.  

O último momento que foi proposto analisou e revisitou o que se havia 

apreendido, mostrando um desempenho, o qual consideramos mediano por parte do 

alunado, porém se considerarmos apenas a bagagem carregada por este antes e depois das 

discussões, temos esse resultado mediano como positivo e eficaz, permitindo observar 

novos itens que foram postos e agora fazem parte da bagagem transportada por estes 

estudantes. 

A inserção destes diálogos, dos questionamentos levantados e do jogo, permitiu 

dissecar os conteúdos propostos e avaliar a aprendizagem de forma não tradicional, 

visando centrar o aluno como difusor do conhecimento. Entretanto, é perceptível o árduo 

caminho a percorrer na busca incessante pelo apreço à leitura, ao pensamento crítico, à 

humanização, à Literatura, porém, cabe, mormente, ao professor, o ser mediador, figurar 

em sala de aula o apreço a toda e qualquer forma de linguagem humana, valorando as 

suas especificidades e salientando a sua importância na edificação do ser enquanto 

homem. 

  

RESGATE EM ALTO-MAR 

 

Com este trabalho, buscou-se explicitar nas reflexões abordadas a relevância que 

a Literatura exerce na educação do ser humano, não apenas no sentido de formar seres 

críticos, autorreflexivos, mas indivíduos capazes de superarem ao máximo a 

fragmentação imposta entre a dicotomia de razão e humanização. 

A Literatura propicia ao ser viver e coexistir entre elas, se por um lado se faz 

necessário essa sistematização e teorização, por outro, é necessário reconhecer a 

importância exercida na formação das reflexões humanas e na sua fruição, permitindo 

uma sensibilidade questionadora do mundo, que anseia mudar a condição de 

mediocridade submetida ao ser. 

Oferecer ao alunado estas múltiplas facetas que a Literatura apresenta, tornará 

possível a esses sujeitos escolher qual das dicotomias prefere desbravar, tendo a leitura 

como guia que o permitirá alçar velas e velejar em alto-mar sem naufragar. Além disso, 

a Literatura permitirá fazê-lo avistar o horizonte mais longínquo, mesmo com a formação 

tradicional usada nas escolas de ensino básico que preza pela construção sistematizada 

do estudante em detrimento do estímulo a intuição, sensibilidade e expressão individual 
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que são fundamentais para a formação cidadã que deve ser proporcionada pelo ambiente 

escolar. 
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ESTUDO DA VARIAÇÃO LINGUÍSTICA: possibilidades metodológica mediante 

o facebook 
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RESUMO 

Temos diariamente, ao nosso dispor, vários recursos digitais que possibilitam formas de 

comunicação, entretenimento e até mesmo práticas de ensino. Dentro da perspectiva do 

ensino esse tema gera uma série de questões pertinentes, dentre elas a variação linguística 

que seria os diferentes “falares” dos indivíduos dento de um idioma. Pensado nisso e nas 

diversas formas linguísticas que fazemos usos para nos comunicar, escolhemos para nossa 

pesquisa a rede social Facebook, destacando postagens que consideram o uso das 

variações linguísticas que podem ser trabalhadas nas aulas de Língua Portuguesa durante 

a educação básica. Para fundamentar este trabalho, usamos, principalmente os PCNs 

(1998) e BNCC (2016) assim como os conceitos de Coelho (2010) e Coscarelli (2007) 

afim de tratar, respectivamente, a Sociolinguística e o uso de internet no ambiente escolar. 

 

Palavras-chave: Variação linguística; Textos digitais; Ensino.    

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O ensino de Língua Portuguesa após os anos de 1980 sofreu diversas 

transformações principalmente pela inserção do ensino de linguagens em uma educação 

tradicional que priorizava a disseminação do conhecimento da gramática normativa e de 

gêneros textuais elitizados. Com a nova perspectiva de ensino, uma série de questões 

tornaram-se pertinentes, dentre elas a variação linguística que seria os diferentes “falares” 

dos indivíduos de um idioma. 

 Para o estudo de Variação Linguística, usaremos os estudos de Coelho (2010) que 

se baseia nos preceitos da Sociolinguística Variacionista desenvolvida por Labov. As 

observações feitas acerca dessa questão foram observadas em publicações retiradas de 

publicações em meios digitais que, atualmente, tem um papel importante no que diz 

respeito ao ensino.  

Sendo assim, nosso trabalho tem como objetivo analisar as variações linguísticas 

a partir dos textos que circulam na página Suricate Seboso, mostrando como essas 

postagens podem atuar na promoção no ensino da sociolinguística nas aulas de língua 

portuguesa.  

Posto isto, decidimos trabalhar com a fanpage (espaço virtual disponível no 

facebook direcionada, principalmente, para empresas, marcas e blogs) Suricate Seboso, 

pois a página publica diariamente textos que representam a cultura nordestina nas mídias 

digitais. Por possuir atualmente quase o número de 7 milhões de seguidores, acreditamos 

que a página possui boa aceitação e interatividade nas mídias digitais, dessa forma, um 

meio da promoção e divulgação da cultura e suas marcas linguísticas.  

Os preceitos de Marcuschi (2008) e Coscarelli (2007) serão considerados para 

tratar dessa influência inegável da internet no cotidiano dos indivíduos falantes e a 
                                                           
42Aluna do Programa de Pós-Graduação em Ensino (POSENSINO). monarapaiva14@gmail.com 
43 Especialista em Educação e Contemporaneidade. Professora da Rede Estadual do Rio Grande 

do Norte (SEEC-RN). dianapaula@outlook.com 

mailto:monarapaiva14@gmail.com
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relevância dela para a disseminação da linguagem que faz parte das construções das 

postagens selecionadas neste trabalho, visto que a internet se mostra uma forma de mediar 

com o que acontece no mundo, gerando também novas formas de interações interpessoais 

por meio da linguagem.   

 Tanto o estudo de Variação quanto a utilização de meios digitais são previstos 

pela BNCC (Base Nacional Comum Curricular), pelo PCN’s (Parâmetros Curriculares 

Nacionais) que são os documentos que, atualmente, orientam acerca do ensino no Brasil 

e serão usados na fundamentação desse trabalho, visto que a possibilidade metodológica 

de uso desses textos é um dos objetivos deste trabalho, partindo da ideia de que alunos e 

professores são usuários de redes sociais, como também elas por elas serem vitrines das 

nossas formas de falar e pensar. 

 

METODOLOGIA 

 

Essa é uma pesquisa de cunho qualitativo, de caráter exploratório e interpretativo. 

Segundo Minayo (2001, p. 21), a pesquisa qualitativa “trabalha com o universo dos 

significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes” que 

permeiam os fenômenos sociais. 

Tendo como objetivo a análise de duas publicações retiradas da fanpage Suricate 

Seboso. Esses textos foram escolhidos também devido ao cunho pedagógico e a 

possibilidade de usá-los em aulas de língua portuguesa como forma de tratar das 

discussões das variações linguísticas encontradas neles e o conhecimento acerca do 

processo de produção desses textos que são vinculados ao ambiente digital.        

Para a seleção das postagens, estabelecemos o seguinte critério: navegamos em 

um universo de dez postagens feitas no mês de outubro de 2018. Destas, escolhemos as 

postagens que apresentavam maior número de curtidas.  

Feita a escolha, expomos apenas a captura de imagem registrando a data 

disponível nas próprias páginas. Os textos selecionados foram editados excluindo os 

nomes e fotos das pessoas que fizerem comentários nas postagens. Optamos por esse 

recurso muito embora muito embora seja de livre acesso a esses elementos, pois as 

páginas são abertas ao público.  

 

O ENSINO DE LÍNGUA MATERNA NA EDUCAÇÃO BÁSICA  

 

 Segundo o PCNs (1997, p.20), a Língua Portuguesa é produto de linguagem. Essa 

asseveração afirma retoma a necessidade do estudo das linguagens em seus diversos 

âmbitos verbal, não verbal e multimodal44 e nas diversas situações conversacionais, o que 

acaba contrariando o que foi ensinado por muito tempo na educação tradicional, baseada 

nos preceitos da gramática normativa.  

Dentro do contexto da educação, o professor de língua portuguesa tem o 

importante papel de trabalhar com a gramática normativa, bem como apresentar as 

variações e os usos existentes na língua portuguesa. Segundo os PCNs (1997), a língua 

portuguesa é composta por muitas variedades, e ao entrar na escola o aluno já tem 

conhecimento de alguma delas. Sendo assim, o papel do professor é conduzir esse aluno 

para que o mesmo tenha conhecimento além da sua variação informal. 

Desse modo, o mais interessante não seria o estudo do que é certo ou errado ante 

ao pragmatismo gramatical e, sim, a forma adequada a ser usada nas situações tanto 

coloquiais quanto formais de uso, assim como sugere os PCNs (1997) e isso, portanto só 
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acontece mediante o auxílio docente para criarmos falantes que possuem o domínio pleno 

da língua e consiga usá-la nas diferentes situações sociais, desenvolvendo ideias e 

assimilando os conhecimentos dispostos nos textos que permeiam o cotidiano. 

A BNCC (2016) prevê conteúdos mínimos para serem trabalhado na educação 

básica também traz as concepções de língua e Variação linguística como um conteúdo a 

ser trabalhado nas escolas como forma de desenvolver as competências e habilidades, 

que, segundo o próprio documento, são maneiras de mobilizar os conhecimentos dos 

alunos com conceitos e práticas que visam resolver as complexas demandas da vida 

cotidiana. 

 Logo, para a BNCC (2016), aproximando-se do que foi observado nos PCN’s 

(1997), a língua como sendo interação, destacando, assim, a relação das linguagens com 

as práticas sociais. O documento ainda afirma que, 
 

as linguagens aproximam e podem constituir as formas de interação e a 

identidade cultural de grupos sociais, por outro lado, podem gerar 

discriminação e conflitos, decorrentes de percepções e representações sobre a 

realidade. (BRASIL, 2016, p.86) 

 

Essa afirmativa revela além do caráter interacional que a linguagem apresenta, 

visto que ela mostra a perspectiva identitária ao possibilitar o reconhecimento de certo 

grupo social. Essa constatação, segundo a BNCC (2016), pode gerar conflitos motivados 

pela não aceitação de certos falares de determinados grupos sociais, o que acaba 

incentivando o preconceito linguístico.  Logo,  
 

Compreender que a variação linguística é um fenômeno que constitui a 

linguagem, reconhecendo as relações de poder e as formas de dominação e 

preconceito que se fazem na e pela linguagem e refletindo sobre as relações 

entre fala e escrita em diferentes gêneros, assim como reconhecer e utilizar 

estratégias de marcação do nível de formalidade dos textos em suas produções 

(BRASIL, 2016, p.98) 

 

Essa afirmação, então, assegura a necessidade de compreensão que linguagem 

necessita ao passo que a produção discursiva requer uma série de conhecimentos que um 

falante deve apresentar e poder também refletir sobre eles, no tocante, sobretudo, ao nível 

de formalidade e a situação comunicacional para o desenvolvimento desses textos. O 

poder de persuasão também foi lembrado ao passo que a língua foi mostrada como uma 

forma de dominação. 

Essas abrangências mostra ratificam, portanto, a importância do estudo da língua 

para o desenvolvimento do falante. Esse processo, por sua vez, deve acontecer mediante 

a escola com o auxílio do professor que pode intervir, trabalhando a língua como um 

elemento vivo e gerador de conflitos e afirmação da sua identidade cultural. 

A partir dessa questão, o aprofundamento acerca da variação linguística será feita 

na próxima seção que apresentação da teoria da Sociolinguística Variacionista, 

desenvolvida pelo linguista Willian Labov.   

 

A SOCIOLINGUÍSTICA LABOVIANA 

 

 A observação da utilização da língua, em suas diversas manifestações, fez com 

que as recorrentes divergências funcionais observadas tornassem objeto de estudo da 

linguística que até então estava pautada nos princípios estruturalistas-trazidos para a 
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Linguística por Saussure- que a entendia como um sistema dicotômico e atônito aos 

acontecimentos exteriores a ela. 

 Os fatores sociais, por sua vez, passaram a ter relevante posição ante aos 

acontecimentos divergentes que foram notados na linguagem, com isso, o estudo da 

Sociolinguística foi desenvolvido, principalmente, pelo estadunidense Willian Labov, em 

meados de 1960. Assim, a linguagem, que anteriormente, possuía um caráter imutável e 

restrito, passou a ser percebida a partir de diversas dimensões que posteriormente serão 

destacadas. 

 É interessante lembrar que outros estudos, anteriores ao desenvolvimento da 

Sociolinguística, já observavam a influência de aspectos externos no desenvolvimento 

das linguagem. Um desses estudos foi desenvolvido por Mikhail Bakhtin em sua teoria 

dos Gêneros do Discurso, publicado no livro no Estética da Criação Verbal do mesmo 

autor. Para esse autor, o gênero discursivo surge, com sua estrutura relativamente estável, 

e de forma espontânea a partir de uma necessidade do falante, o que evidencia a influência 

de fatores externos a linguagem na sua produção. 

 Apesar disso, nesta seção do trabalho, nos deteremos a Sociolinguística 

variacionista que discorda da separação dicotômica feita anteriormente e assegura que a 

língua é heterogênea, a partir das variações que se apresentam e, no português, podemos 

exemplificar com as expressões Tu e Você, que comumente são usadas por falantes de 

regiões diferentes para denominar a segunda pessoa do discurso.  

 A variação presente na língua, ainda segundo a Sociolinguística, não acontece de 

forma aleatória, pois, apesar da existência de formas diferentes, há efetivação da 

comunicação à medida que os falantes conseguem interagir mesmo com as formas 

empregadas diferentes. Para Labov, essa existência diferente é motivada pela influência 

do componente social, haja visto que a Sociolinguística se ocupa com a relação entre 

língua e a sociedade. 

 Sobre a maneira como a variação acontece, segundo Coelho (2010) com base nos 

preceitos de Labov, assegura que acontece mediante os condicionadores que são 

mecanismos que fazem os falantes escolherem entre as dimensões internas (linguísticos) 

são a ordem dos constituintes- a categoria das palavras ou construções envolvidas, 

aspectos semânticos – e externas (extralinguísticos ou sociais) cujos mais comuns são o 

sexo/gênero, o grau de escolaridade e a faixa etária do informante. 

 O conceito de certo e errado não é, por sua vez, discutido na sociolinguística, 

entretanto a questão do Preconceito Linguístico é visto a medida que uma forma – por 

fatores etários, sociais, geográficos- são impostos como superior as demais, o que acarreta 

um descaso que não foi mencionado, pois, para a Sociolinguística, o interessante é 

reconhecer as várias possibilidades que a língua oferece e entender as motivações que 

ocasionam essas variações. Logo, o estudo o estudo Sociolinguístico se faz necessário 

como uma medida para o combate de mais um formato que o preconceito adquiriu. 

 Parte desse problema linguístico apresentado é propagado ante a redes sociais que 

hoje aparecem como um dos veículos de divulgação de informação em massa, o que acaba 

gerando na disseminação do próprio preconceito linguístico. Essa problemática levanta 

mais uma questão a necessidade de trabalhar esses meios de interação (internet bem como 

redes sociais) nas aulas de língua materna a da escola regular. Sobre essa proposta 

desenvolvemos a próxima seção da nossa pesquisa.     

 

TECNOLOGIAS NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Quando falamos em tecnologia, logo nos lembramos das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs) e não tão diferente, lembramos também das práticas 
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de leitura e escrita que passaram a ser cada vez mais comuns no dia a dia das pessoas. Por 

esse motivo, a utilização dos meios tecnológicos em sala de aula deve ser uma estratégia 

comum nos dias de hoje. Os PCNs (1998) já previam essa revolução tecnológica em sala 

de aula. 

 
Não há como negar que as novas tecnologias da informação cumprem 

cada vez mais o papel de mediar o que acontece no mundo, ‘editando’ 

a realidade. A presença crescente dos meios de comunicação na vida 

cotidiana coloca, para sociedade em geral e para a escola em particular, 

a tarefa de educar crianças e jovens para a recepção dos meios 

(BRASIL, 1997, p. 89). 

 

Porém, o que percebemos é que discutir tecnologia digital aliada à prática docente 

ainda é assunto que gera preconceito por parte de alguns educadores, embora sabemos 

que ao longo do tempo o processo de ensino-aprendizagem requeira novas possibilidades 

e propostas a fim de obter melhorias ou, pelo menos, estar mais vinculado com a realidade 

dos nossos alunos, tornando-se mais significativo. Assim,  
  

a escola precisa encarrar seu papel, não mais apenas como transmissora 

de saber, mas de ambiente de construção do conhecimento. Os alunos 

precisam saber aprender, saber onde encontrar as informações de que 

precisam e ter autonomia para lidar com essas informações, avaliando, 

questionando e aplicando aquelas que julgarem úteis e pertinentes. 

(COSCARELLI 2007, p.32) 

 

A tecnologia deve ser utilizada como uma fermenta a mais no processo de ensino. 

Por exemplo, se voltarmos no tempo, veremos que o uso do livro didático foi uma 

revolução no contexto de ensino, servindo de recurso metodológico ao professor e como 

um elemento a mais para a aprendizagem do aluno.  

Sabemos que a escola é um espaço social no qual há uma integração de vivências 

e compartilhamentos de conhecimentos entre a comunidade que se faz presente.  Assim, 

com a inserção das TICs nas práticas de ensino, é preciso que o professor pense sobre 

novas metodologias para utilizá-las a seu favor na busca de promover a aprendizagem do 

aluno. Por meio da tecnologia é possível fazer que todos sejam conhecedores de infinitos 

mundos, sendo possível a construção de leituras diversas, de acordo com a visão de cada 

um. Para Coscarelli (2007, p. 28),  
 

com a internet os alunos podem ter acesso a muitos jornais, revistas, 

museus, galerias, parques, zoológicos, muitas cidades do mundo 

inteiro, podem entrar em contato com autores, visitar fábricas, ouvir 

músicas, ter acesso a livros, pesquisas, e mais um monte de coisas, com 

infinitas possibilidades.  

 

Dentro do universo digital, evidenciamos os gêneros digitais. Segundo Marcuschi 

(2005), esses gêneros derivados dessas tecnologias são variados, mas a maioria deles tem 

em comum o uso da leitura e escrita.  

As redes sociais oferecem os mais variados gêneros textuais, com os vários tipos 

de textos existentes.  Marcuschi (2008)  nos diz que o texto é a materialização da língua, 

seja ele oral ou escrito. É no texto que podemos ver a concretização das unidades básicas 

da língua, para que assim possamos chegar ao uso discursivo da língua. A partir do 

momento que é oferecido ao aluno uma diversidade textual, com espaços para uma 
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interação de textos e discussões sobre temáticas, é possível possibilitar também uma 

maior autoconfiança durante as atividades de leitura e escrita. 

 
Uma das características centrais dos gêneros em ambientes virtuais é a 

alta interatividade, em muitos casos sincrônicos, embora escritos. Isso 

lhes dá um caráter inovador no contexto das relações de fala-escrita. 

Tendo em vista a possibilidade cada vez mais comum de inserção de 

elementos visuais no texto (imagens, fotos) e sons (músicas, vozes) 

pode-se chegar a uma interação de imagem, voz, músicas, e linguagem 

escrita numa interação de recursos semiológicos. (MARCUSCHI, 

2005, p. 33, grifos do autor). 

 

Trabalhar com a diversidade textual proporciona diversas práticas de linguagem 

capazes de circular no ambiente escolar e gerar um maior rendimento da leitura e da 

escrita por parte dos alunos. Isso possibilita a eles uma boa interação com os gêneros 

trabalhados, no que competem às características que chegam a ser particular de cada 

gênero, intenção comunicativa dos textos, bem como as condições de produção dos 

textos.  

 

ANÁLISE DAS POSTAGENS RETIRADAS DA FANPAGE SURICATE SEBOSO 

 

A página Suricate Seboso, que está ativa desde 2012, está disponível no Facebook 

com mais de seis milhões de curtidas (interação de apoio comum na rede social em 

questão), o que representa uma grande relevância ante a interatividade com os 

interlocutores. Essa mesma página se apresenta como humorística e se propõe a 

apresentar aspectos nordestinos como linguajares característicos do Ceará e costumes 

cotidianos.  

 

Imagem 1: Relação de Fraternidade 

 
Fonte: Suricate Seboso 

 

O primeiro texto selecionado foi postado dia 2 de outubro de 2018, tendo o número 

de 13 mil curtidas. Como todas as postagens feitas na fanpage, traz caraterísticas de 

comicidade.  



96 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

A postagem intitulada “Nos Momentos de Raiva” trata acerca da relação fraternal 

como dúbia à medida que atravessa momentos de amor e ódio, a ponto de ser revertida 

em agressão física. Os efeitos de comicidade estão relacionados a fatores linguísticos. 

Além do contexto da quebra de expectativa da declaração de amor feita ao irmão.  

 

Imagem 2: Relações Sociais 

 
Fonte: Suricate Seboso 

 

Nosso segundo texto foi postado dia 05 de outubro, tendo 6,8 mil curtidas. A 

relação de comicidade presente na imagem se dá por vários motivos.  Primeiramente o 

contexto que diz a mensagem segundo o locutor: as pessoas até o chamam para sair e ir 

para algum lugar, mas ele prefere ficar em casa. Outro ponto que também traz essa 

característica de humor é o cenário representado na imagem, que faz justamente relação 

com a mensagem dita pelo locutor.  

Em sala de aula, primeramente o professor tem que levar em consideração os 

contextos sociais nos quais os alunos estão inseridos, para que assim possa relacionar os 

conteúdos. Para isso, os PCNs (1998) afirmam que o estudo da variação cumpre papel 

fundamental na formação da consciência linguística e no desenvolvimento da 

competência discursiva do aluno, devendo estar sistematicamente presente nas atividades 

de Língua Portuguesa.  

Nas imagens apresentadas, ele pode pedir para que os alunos façam uma leitura 

geral do texto, considrando os cenários, a posiçãodas personagens, a relação das letras 

garrafais, e o que traz marcas de humor.  

Em seguida o professor pode trabalhar com a análise linguística. Uma espécie de 

reescrita do texto. Pedir que os alunos identifiquem o que não está de acordo com a 

gramática, e se eles conseguem compreender a mensagem. Outro ponto é pedir para os 

alunos idetificarem se há alguma palavra diferente, e por qual outra ela pode ser 

subtituida.  

Dento da BNCC (2016, p.161) o documento aprsenta como habilidades 

relacionadas a essa prática o fato do aluno “reconhecer as variedades da língua falada, o 

conceito de norma padrão e o de preconceito linguístico. Fazer uso consciente e reflexivo 

de regras e normas da norma-padrão em situações de fala e escrita nas quais ela deve ser 

usada.” 

Feito esse trabalho de análise do texto cabe ao professor perguntar aos alunos se 

esse modo de falar é considerado feio ou errado. Trabalhando com eles a questão da 
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conscientização do preconceito linguístico e desmistificar que no Brasil só há uma forma 

certa de falar.  Assim, segundo a BNCC (2016, p 79), cabe ao professor trabalhar com os 

fenômenos relacionados a língua, especialmente os que estão ligados as variedades 

linguísticas e valores sociais, isso faz com que seja colocado a baixo o estereótipo de 

formas prestigiadas e outras estigmatizadas socialmente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As necessidades diárias das aulas de língua portuguesa se fazem presentes de 

diversas maneiras, inclusive na constante necessidade de trabalhar a amplitude da língua, 

fugindo da tradicionalidade que muitos foram “vítimas” durante a formação educacional 

básica.  

Considerando isso, a percepção de que a língua é geradora de diversos conflitos 

internos aos usuários, pois ela não é uniforme, o que faz com que as diferenças percebidas 

não sejam vistas como marcas individuais a um grupo que apresenta um contexto social 

que as justifique, mas, sim, um pretexto que justifique a segregação de alguns grupos. 

Ante a essa questão e ao fator agravante de que, muitas vezes, as mídias sociais 

são os veículos de propagação do preconceito linguístico, o que acaba gerando mais 

questões de debate na escola. Assim, as aulas de português devem tratar acerca da 

gramática normativa, da literatura, da produção de texto e, principalmente, das 

manifestações da linguagem em suas diversas manifestações, inclusive, em ambientes 

virtuais que consideravelmente são os mais usados pela grande massa. 

 

REFERÊNCIAS 
 

BRASIL. Ministério da educação e do desporto. Parâmetros Curriculares de Língua 

Portuguesa. Brasília, 1997. 

 

______. Base Nacional Comum Curricular. Disponível em: 

<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 23 de outubro. 

 

COELHO, Izete. Sociolinguistica / Izete Coelho. – Florianopolis : LLV/CCE/ UFSC, 

2010. 

 

COSCARELLI, Carla Viana. Alfabetização e letramento digital. In: Letramento digital: 

aspectos sociais e possibilidades pedagógicas. Orgs. Carla Coscarelli, Ana Elias Ribeiro. 

2ª ed. Belo Horizonte. Autêntica, 2007.  

 

MARCUSCHI, Luiz Antônio. XAVIER, Antônio Carlos. Hipertextos e gêneros 

digitais: novas formas de construção do sentido. Rio de Janeiro. Lucerna, 2005. 

 

MINAYO, M. C. de S. Ciência, Técnica E Arte: O Desafio Da Pesquisa Social. In: 

MINAYO, M. C. de S. (org.) Pesquisa Social. Teoria, método e criatividade. 18 ed. 

Petrópolis: Vozes, 2001. p. 9-29. 

 

MALEABILIDADE DO GÊNERO E-MAIL: reflexos no ensino de língua 

portuguesa 

  



98 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

Alice Cristina Martins de Souza45 

Miriam Katiane de Moura Pessoa46 

Dianna Paula Pinto Moreira47 

Fernando da Silva Cordeiro48 

  

 

RESUMO 

O presente trabalho foi desenvolvido através do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID), e ocorreu na segunda série do ensino médio da Escola 

Estadual em Tempo Integral Professora Maria Zenilda Gama, situada no município de 

Apodi (RN). Considerando o fato de que as tecnologias digitais têm se mostrado cada vez 

mais presentes na vida cotidiana, percebe-se que é importante investigar como a 

linguagem se comporta nos diferentes suportes nos quais ocorrem determinadas práticas 

discursivas. Desse modo, este estudo propõe-se a apresentar uma análise acerca da 

utilização do e-mail como objeto didático para a série em questão, a fim de trabalhar o 

reconhecimento deste gênero como um meio de comunicação que atende a diferentes 

propósitos comunicativos. Baseado nisso, desenvolvemos atividades cuja função era 

assimilar as características, as possibilidades de uso cotidiano, reconhecendo o suporte e 

as possibilidades de transmissão de mensagens, edição de textos, entre outras. Para 

respaldar esta pesquisa, tomou-se como base alguns conceitos fundamentais, dentre eles 

os trabalhados por Rojo (2009) e Abaurre e Abaurre (2012) acerca do estudo dos gêneros 

discursivos em sala de aula, além de Marcuschi (2002) em sua discussão acerca dos 

gêneros emergentes no âmbito das tecnologias digitais.  Atentamos ainda para o estudo 

de Assis (2005) sobre o gênero e-mail, observando a versatilidade das funções que este 

pode desempenhar como objeto do ensino de língua materna. Por fim, esse trabalho 

aponta que é de suma importância ter uma contínua reflexão sobre a prática e a busca de 

novas estratégias de ensino que atendam às demandas comunicacionais em um mundo 

ciberneticamente interligado. 

 

Palavras-chave: Tecnologias digitais; E-mail; Ensino Médio; Gêneros discursivos; 

PIBID. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Considerando o contexto atual de propagação de conhecimento e disseminação 

desses mediante à massificação das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

(TDIC’s), como nominou a Base Nacional Comum Curricular (2017), que atualmente 

representa um importante recurso didático, o presente trabalho analisa a utilização do e-

mail como instrumento pedagógico nas aulas de Língua Portuguesa.  

Para isso, buscou-se apresentar a estrutura do gênero textual em questão e a sua 

maleabilidade comunicacional. Esse critério de versatilidade foi fundamental para a 
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escolha deste gênero como objeto de estudo, visto que o foco foi estimular os alunos a 

refletirem acerca das mudanças que ocorrem na linguagem de acordo com a situação 

comunicativa usada no processo interacional. 

É interessante observar a relação entre gêneros no decorrer do tempo, pois o 

contexto de mudanças da sociedade, a citar o surgimento dos gêneros digitais advindos 

dos avanços tecnológicos, potencializa o surgimento de formas para suprir a carência dos 

novos mecanismos de comunicação, esta situação pode ser observada na própria origem 

do e-mail, que se deu através da carta que, por sua vez, também foi um avanço 

comunicacional para sua época. 

Ao atentar para o grau de maleabilidade do e-mail constatou-se que este é uma 

ferramenta com um grande potencial a ser explorado devido às suas várias situações de 

uso, o que acaba influenciando na linguagem que será empregada. Deste modo, a sua 

utilização pedagógica pode contribuir para o ensino de língua materna em seus diferentes 

usos no que diz respeito dos fatores de textualidade. 

Um dos pilares que sustentam esta pesquisa, no que diz respeito aos gêneros 

digitais, são os trabalhos de Crystal (2001 apud MARCUSCHI, 2002) e Corrêa (2011), 

em que ambos tecem uma discussão acerca do que se entende por esses e as 

particularidades linguísticas neles encontradas, sendo uma dessas, a inserção de imagens, 

sons, links e emoticons, o que desperta, também, o reconhecimento e estudo dos recursos 

multimodais no presente gênero.  

 As autoras Abaurre e Abaurre (2012) respaldam ainda acerca dos gêneros do 

discurso – sem apontar semelhanças com os gêneros textuais lembrados por Cristal (2001) 

- fundamentando a ideia de que a escolha dos gêneros, a serem usados em sala de aula, 

deve ser feita de modo amplo, para que não haja o enfoque em apenas uma forma textual 

e os recomenda da incorporação do e-mail como meio de transmissão de mensagens 

eletrônicas e reflexão da língua. Por fim, Assis (2005) aponta os benefícios da utilização 

deste no ensino de língua materna.  

O presente artigo está estruturado da seguinte maneira: após a introdução e 

metodologia, há na fundamentação teórica uma discussão acerca dos elementos que se 

relacionam com a temática do trabalho, sendo estes um breve panorama acerca da 

ascensão dos gêneros digitais, e consequentemente, os novos gêneros provindos desse 

contexto, a citar a evolução da carta ao e-mail, por fim abordou-se acerca da utilização 

dessas formas textuais em sala de aula. Posteriormente, está exposto os seguimentos da 

metodologia aplicada no desenvolvimento, seguido de um tópico direcionado a análise 

dos resultados.  

 

METODOLOGIA  

 

A execução deste trabalho ocorreu na segunda série do ensino médio, com um 

corpus de quinze alunos, da Escola Estadual em Tempo Integral Professora Maria 

Zenilda Gama Torres, situada no município de Apodi (Rio grande do Norte).  

Inicialmente, foi apresentado o gênero e-mail, com o auxílio do material didático 

disponibilizado pela escola, a fim de que os estudantes, a partir apenas da análise visual, 

pudessem examinar e, oralmente, fazer as observações perceptíveis, lembrando dos 

aspectos verbais, não verbais e multimodais reconhecidos tanto do modelo de texto 

quanto do suporte digital ao qual a produção é veiculado.  

Após a análise dos textos, fizemos coletivamente uma atividade proposta, 

também, pelo material didático, objetivando a reflexão acerca do suporte de circulação 

do texto, a relação entre o remetente e o destinatário (que explica a intencionalidade e os 

tipos de linguagem que foram percebidos nos e-mails lidos), os aspectos estruturais, não 
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esquecendo de discutir em quais situações cada discente recorreriam a essa produção 

escrita. 

A segunda etapa foi a aplicação de uma atividade expondo dois e-mails que foram 

produzidos com inadequações intencionais - tanto no campo estrutural quanto na questão 

da linguagem empregada - com o intuito de verificar a habilidade de reconhecimento do 

gênero e de reescrita do texto, na qual o alunado propôs as correções que deverão ser 

feitas para ajustar o texto para a situação formal ou informal nos quais eles deveriam estar 

escritas.  

Em seguida, solicitou-se, como continuidade do trabalho com e-mail, que os 

alunos produzissem em um cartaz mediados pelas linguagens verbais e não verbais, 

fazendo uma produção com a temática livre e recorrendo aos aspectos visuais (emoticons 

e ícones) pertinentes a esse texto de origem virtual.  

Por fim, houve a exposição destes cartazes em sala de aula para que estudantes 

pudessem compartilhar as produções, explicando oralmente os aspectos estruturais e a 

temática escolhida, assim como a criação visual que eles entenderam ser pertinentes ao 

texto em questão. 

 

DA CARTA AO E-MAIL 

 

No que diz respeito a comunicação, admite-se que desde os primórdios o homem 

demonstra uma necessidade de comunicar. Com o passar do tempo, essa prática ganhou 

diferentes formas, algumas delas distinguem-se totalmente enquanto outras apresentam 

semelhanças explícitas em seu estilo e distinções no suporte a qual se materializam. 

Para exemplificar isso, é interessante observar as transformações ocorridas no 

processo de utilização de cartas até o surgimento do e-mail. Apesar de ambas 

manifestações textuais possuírem elementos fundamentais congêneres referentes ao 

gênero epistolar, como de ter-se um emissor e um remetente, data e local, um vocativo, o 

conteúdo a ser tratado e uma despedida. O primeiro, por materializar-se no papel e 

depender de serviços de terceiros para chegar ao destinatário, requer um pouco mais de 

tempo para o sistema comunicativo ser consolidado. Enquanto no segundo, que se realiza 

em meio digital, esse processo pode ocorrer de uma maneira quase instantânea, tornando, 

assim, o primeiro gênero mencionado quase obsoleto, diante do caráter imediatista da 

sociedade atual. 

Acerca da importância da escrita para a sociedade, Dias (1999, p. 269) evidencia 

que a partir dela “passou a ser possível tomar conhecimento de fatos presenciados ou 

relatos feitos por pessoas que viveram em outras épocas ou lugares”, este seria o papel 

primordial que esta modalidade textual desempenha e, embora concretizarem-se em 

suportes distintos, os dois gêneros acima citados exercem plenamente esta função, pois, 

tendo esse gênero uma importante contribuição da linguagem verbal escrita, ele também 

pode funcionar como um objeto histórico de investigação que indica aspectos particulares 

dos produtores dos e-mails e também da carta mediante à análise linguística. 

A seguir, estará sendo apresentado um panorama acerca da evolução dos gêneros 

digitais, ou seja, de como estes se consolidaram e o que propiciou para que isso 

acontecesse. Há também uma abordagem acerca das particularidades do e-mail e de sua 

importância para este estudo. 

 

ASCENSÃO DOS GÊNEROS DIGITAIS 

 

Contando que a produção do gênero discursivos é, segundo Bakhtin (2003), 

imprescindível e fundamental para o sanar das necessidades comunicacionais dos 
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usuários, é interessante relembrar a questão da computação como sendo transformadora 

(conforme o exemplo da carta e e-mail exposto neste trabalho) e motivadora para o 

surgimento de outros gêneros e suportes.  

Nesse contexto, a popularização de uma rede de dados online trouxe consigo 

mídias digitais que se fazem presentes no cotidiano de todos os agentes sociais, 

mostrando, assim, diversas possibilidades comunicativas e funcionando, dessa forma, 

como um suporte para uma série de gêneros discursivos. Esses, por seu turno, foram 

“aperfeiçoados” e criados de uma forma imprevisível, objetivando suprir as necessidades 

de uma sociedade que lida com a “aproximação” de culturas e costumes de diversos 

países. 

 Em sua abordagem sobre os gêneros digitais Corrêa (2011, p. 926) exprime 

que: “Os gêneros digitais demonstram uma transformação nos textos e na escrita do 

cotidiano das pessoas, os quais carregam em si, múltiplas semioses e um 

hibridismo entre a modalidade oral e a escrita”. O atual cenário de constantes avanços 

tecnológicos da sociedade, ocasionou o crescimento de gêneros emergentes que nutrissem 

as necessidades comunicativas oriundas desse quadro. 

Como enfatizado pela autora, ao levar em consideração o alto grau de 

interacionismo, entre os agentes do discurso, proporcionado pelas plataformas 

comunicativas existentes, torna-se inegável a observação de uma linguagem própria e que 

se adequa as necessidades que surgiram a partir das atualizações desses mecanismos e 

dos falantes. Crystal (2001, p. 08 apud MARCUSCHI, 2002, p. 5-6) aponta em seu 

trabalho três critérios: “(1) do ponto de vista dos usos da linguagem; (2) do ponto de vista 

da natureza enunciativa dessa linguagem e (3) do ponto de vista dos gêneros”. A partir 

destes, a autora retrata acerca das transformações da linguagem utilizada nos meios 

digitais, a semiose que a incorporação de estruturadas frasais próprias desse ambiente 

produz e sobre como essas particularidades contribuem para o surgimento de novos 

gêneros. 

Nesse contexto de ascensão dos Gêneros Digitais, tão importante quanto 

identificá-lo e entender a origem desse texto, seria fazer com que os estudantes 

conseguissem interagir apropriadamente com as produções virtuais a partir de um 

processo de Letramento Digital que foi mencionada por Rojo (2009). Dessarte, a proposta 

da autora seria, então, usar as relações textuais aprendidas na escola para a vivência 

cotidiana, fazendo com que os indivíduos refletissem acerca da sua utilização das 

produções oriundas dos meios de comunicação advindos da internet. Essas criações, 

portanto, utilizam diversos recursos como imagens, sons, links e outros. Dessa maneira, 

possibilitando que o falante, sendo letrado digitalmente, consiga expressar-se de uma 

forma mais intensa e alcance suas novas demandas comunicativas, visto que a rapidez das 

atividades atuais pede uma troca de informações mais rápida. 

Considerando esse inovador contexto comunicacional proveniente das novas 

tecnologias, podemos afirmar que, a partir dessas, promoveu-se novas possibilidades de 

comunicação quase instantânea entre indivíduos distantes.  Assim sendo, Abaurre e 

Abaurre (2012, p. 17) explana que:  

 
Durante centenas de anos as pessoas recorrem a cartas para se 

comunicarem, quando distantes umas das outras. Com aparecimento e 

a difusão de novas tecnologias, as cartas escritas foram, aos poucos, 

sendo substituídas por mensagens eletrônicas (os e-mails).  

 

A partir disso, ao enfatizar o objeto de estudo ao qual está pesquisa debruça-se, 

é imprescindível reconhecer a efemeridade que as estruturas textuais podem apresentar, 

dado ao fato que essas podem exibir diversas transformações de caráter externo, a 
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depender de um fator primordial em qualquer situação comunicativa: a necessidade do 

falante. Há variadas manifestações do gênero e-mail, em que estas podem conter 

uma feição mais formal, como quando o interlocutor se trata de algum órgão 

institucional, ou informal, ao dialogar com um amigo.   

Sendo assim, ao se tratar os gêneros emergentes do meio tecnológico no ambiente 

escolar, o e-mail torna-se um instrumento de caráter propício no que se refere a elementos 

a serem explorados, já que seu teor de versatilidade possibilita um estudo altamente 

produtivo em diversos aspectos. De modo a continuar a discussão acerca do objeto de 

estudo desta pesquisa, no tópico a seguir explanaremos sobre o surgimento deste gênero 

oriundo da carta. 

 

EMPREGO DOS GÊNEROS DISCURSIVOS NO AMBIENTE ESCOLAR 

          

Bakthin (2003, p.263) em seus estudos destaca três esferas da atividade humana: 

“conteúdo temático, estilo e construção composicional”, estes elementos funcionam de 

maneira indissociável em um enunciado e atendem a necessidade do contexto que estão 

inseridos. As esferas de produção formulam tipos relativamente estáveis e isso é o que o 

autor chama de gêneros do discurso. Como ressalta Abaurre e Abaurre (2012, p.17):  
 

Como explica Bakhtin, os gêneros definem-se como “tipos [de textos] 

relativamente estáveis”, portanto reconhecíveis pelo usuário da língua. 

Socialmente constituídos os gêneros pressupõem a interação por meio 

da linguagem, o que explicita a sua dimensão discursiva.  

 

Os gêneros podem ser ferramentas preciosas para o ensino, cabe ao professor 

selecionar quais gêneros irá utilizar em sala de aula. A escolha deve ser feita de acordo 

com as necessidades dos alunos, sendo importante que o professor leve em consideração 

as possíveis situações de comunicação que este irá se deparar, não atentando somente 

para alguns gêneros que não estão presentes em seu cotidiano. Como ressalta as autoras 

Abaurre e Abaurre (2012, p.20): 
 

Também é preciso tomar cuidado para não promover, pela seleção de 

gêneros, uma certa “especialização” do trabalho com os alunos. Se, ao 

longo de um ano letivo, os gêneros escolhidos pelo professor forem o 

editorial, a resenha, o texto publicitário, a carta de leitor, o artigo de 

opinião, por exemplo, seus alunos serão expostos somente a estruturas 

relacionadas a uma mesma unidade composicional: a argumentação. 

Para evitar que algo assim aconteça, é importante analisar o conjunto 

de gêneros escolhidos de forma a garantir sua diversidade, ou seja, que 

estruturas narrativas expositivas e argumentativas sejam contempladas.    

 

Vale salientar a importância de se apresentar aos alunos uma diversidade de 

gêneros afim de que tenham contato com a linguagem nas mais diversas situações e não 

só reconheçam, mas que sejam capazes de produzir textos e utilizar a língua de acordo 

com a necessidade discursiva. Diante disso, acerca do uso do objeto de estudo desta 

pesquisa em sala de aula, Assis (2005, p. 10) aponta que:   
 

Possibilitaria aos alunos o contato com uma prática escrita em que se 

manifesta uma grande gama de variações de registro e recursos de 

textualização, além de lhes permitir a reflexão sobre os diferentes 

fatores que concorrem para a configuração desse gênero, dentre os quais 

se inclui a tecnologia. 
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Dessarte, a autora pontua ainda que, além de propiciar essa relação com a escrita, 

esta prática também contribui para um melhor desempenho comunicativo do aluno. Visto 

que, a partir dela eles entram em contato e dedicam-se a objetivos condizentes à múltiplas 

situações comunicativas.   

A seguir, estará apresentado o método escolhido para a utilização do e-mail como 

instrumento didático nas aulas de Língua Portuguesa, ilustrando assim as etapas 

metodológicas para a execução desta pesquisa. 

 

A REALIDADE DA SALA DE AULA 

 

Após a aplicação das atividades e discussões em sala de aula, constatou-se 

inicialmente que os alunos conheciam o e-mail de modo superficial, ou seja, não possuíam 

um contato frequente com a ferramenta e o relacionava, principalmente, a relação com as 

redes sociais, visto que para o ingresso a determinadas áreas de interação virtual é 

necessário um endereço eletrônico.  

Com isso, visou-se desenvolver um trabalho que promovesse a familiarização 

deles com o gênero escolhido, de modo a apresentá-los as estruturas contidas no e-mail, 

bem como as suas particularidades. 

Diante do distanciamento, manifestou-se por parte dos discentes um interesse de 

conhecer como o gênero se comporta e para qual finalidade ele pode ser empregado. 

Apesar de notarem o propósito primordial deste mecanismo, a comunicação, perceberam 

que há outras ferramentas, às quais utilizam mais frequentemente, que cumprem também 

esse papel e de modo mais instantâneo, como o WhatsApp.  

A partir desta constatação, durante a discussão, os alunos elencaram os prós e 

contras que cada um (e-mail e WhatsApp) apresenta, isto os fez notar que cada um possui 

uma função fundamental na sociedade e os contextos nos quais são utilizados. 

Reconheceram que embora as suas semelhanças, eles os utilizam em situações distintas, 

por exemplo: para comunicar-se com um órgão institucional fazem uso do e-mail, já com 

um amigo, preferem o WhatsApp, apontando, portanto, um caráter informal para este 

enquanto aquele deve ser usado em situações mais sérias. 

A ideia inicial era que após todo o processo de familiarização dos alunos com o 

gênero, a culminância do trabalho se daria a partir da produção de um e-mail de temática 

livre, mas, um entrave encontrado durante o percurso desta etapa, foi a indisponibilidade 

de um laboratório de computação com o suporte necessário, neste caso, a internet. Tendo 

em vista a inviabilidade do uso deste espaço, como alternativa, solicitou-se que a 

produção fosse feita em cartolinas e que os alunos esboçassem no papel o layout e 

estrutura de um e-mail. 

A falta de espaços completos para a execução deste tipo de prática é um problema 

que assola diversas instituições públicas de ensino, este cenário dificulta a adoção de 

metodologias que incluem as tecnologias digitais. Porém, a falta de estrutura das escolas 

não deve ser tida como um empecilho definitivo, visto que, cabe ao professor não se 

acomodar perante a essas dificuldades, mas buscar alternativas que supram essa 

necessidade e possibilite um letramento digital ao educando. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Levando em consideração o contexto social e a imersão dos jovens no ambiente 

digital, é notável que esta situação corrobora com a implementação dos novos 

dispositivos tecnológicos em ambiente escolar e a sua utilização como ferramentas 
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pedagógicas, já que ajuda o docente que busca novos mecanismos atrativos para o 

estudante aprender de maneira eficaz, o que favorece o processo de ensino e 

aprendizagem. 

Perante todo o processo de execução desta pesquisa mediada por sequência de 

atividades didáticas, solidificou-se o quanto o gênero e-mail é passível de uso pedagógico, 

tendo em vista que ele possibilita a exploração de diversos elementos e comportamentos 

da língua no tocante a situação comunicativa e as maneiras em que a linguagem pode ser 

apresentada (verbal, não verbal e multimodal).  

Além disso, é interessante ressaltar a contribuição do uso do gênero em questão 

para o processo de letramento digital, que na sociedade atual é um exercício de grande 

importância, visto que a criação de gêneros digitais é, diante de uma sociedade na qual a 

internet permeia o principal fluxo de informação e comunicação, imprescindível para o 

usuário da língua.  
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OS CLÍTICOS NO PORTUGUÊS DO BRASIL: uma abordagem construcionista 
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RESUMO 

A questão dos (des)usos dos clíticos no português do Brasil hodierno tem sido foco de 

pesquisas recentes cujos resultados têm defendido a irrelevância de seu ensino na sala de 

aula de língua portuguesa dada a baixa produtividade. Nesta proposta, buscou-se analisar 

os usos dos clíticos em textos escritos do discurso religioso no padrão discursivo narrativo 

cuja realização apresenta uma produtividade bastante representativa. Defende-se, nesta 

pesquisa, a relevância do seu ensino-aprendizagem, considerando que ignorá-lo, 

acarretará consequências para a recepção de textos que circulam no meio religioso, pois 

restringirá a competência comunicativa do leitor, visto que lhe faltará a competência 

linguística. Dessa forma, o presente trabalho consiste em analisar o uso dos clíticos em 

textos religiosos na modalidade escrita padrão e a produção de sentido.  Trata-se de um 

estudo bibliográfico, sincrônico e de cunho qualitativo-interpretativista que se busca 

identificar, descrever e analisar o fenômeno por meio de anotações e análise de amostras 

documentais. As amostras que constituíram o corpus de análise advêm de textos 

religiosos cristãos. O enfoque será dado aos clíticos pronominais/elementos de 

referenciação que ocupam posição verbal anterior, posterior ou medial. A análise será 

orientada pelos pressupostos da Linguística Funcional Centrada no Uso (FURTADO DA 

CUNHA; BISPO; SILVA, 2013), que concebe a “língua como um complexo mosaico de 

atividades cognitivas e sociocomunicativas e reconhece o estatuto fundamental das 

funções da língua na descrição das suas formas” (FURTADO DA CUNHA, 2015, p. 136). 

Segundo essa perspectiva teórica, construção é um “esquema cognitivo relativamente 

automatizado de pareamento de forma e função” (GONÇALVES, 2015, p. 12). Além 

destes autores, para embasar os estudos dos clíticos no português do Brasil e entender 

como funcionam, o trabalho encontra subsídio teórico em: Cegalla (1984), Said Ali 

(1969) e Bagno (2012). Os resultados parciais apresentam um amplo uso dos clíticos nos 

textos escritos religiosos, o que se opõe aos estudos que advogam o seu desuso como 

justificativa para ignorá-lo na sala de aula de português. O que se constatou foi um uso 

ultra formal cuja realização se dá em contextos restritos ao universo formal.   

 

Palavras-chave: Linguística Funcional Centrada no Uso. Português do Brasil. Gramática 

de Construção. Clíticos.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O ensino de língua materna tem, em geral, tratado as questões gramaticais de 

modo artificial, distanciando-as das situações de uso efetivo e, assim, deixando de 

considerar, justamente, os aspectos centrais de sua natureza: as relações entre forma-

função. A gramática apresentada aos alunos não costuma passar de uma coleção de 

rótulos e propriedades de itens gramaticais (verbos, nomes, pronomes, conjunções, 

orações coordenadas e subordinadas, etc.) e os papéis sintáticos vinculados a eles (sujeito, 
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objeto, adjunto etc.), realizando-se atividades de identificação e classificação, mas 

raramente analisando esses itens e funções em seu contexto de ocorrência. Ou seja, um 

ensino calcado apenas na Gramática tradicional (GT) cuja  abordagem se restringe ao uso 

metalinguístico, um ensino mecânico pautado na gramática pela gramática sem uso e 

reflexão. 

Pensando nisso, este trabalho busca alternativas para a abordagem de aspectos 

gramaticais da língua portuguesa, como, e principalmente, o fenômeno da colocação 

pronominal (GT), construção clítica (Linguística Funcional Centrada no Uso) ou 

referenciação (Linguística Textual). Para tanto, buscou-se: a) identificar o uso dos clíticos 

na língua portuguesa do Brasil hodierno. b) verificar o contexto e as motivações para 

realizações desses usos. c) analisar os usos dos clíticos na modalidade escrita realizada 

em diversos contextos. 

Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, sincrônica e de cunho 

qualitativo-interpretativista que se busca identificar, descrever e analisar o fenômeno por 

meio de anotações e análise de amostras documentais. As amostras que constituíram o 

corpus de análise advêm, em grande parte, de textos religiosos cristãos. O arcabouço 

teórico é constituído pela teoria proveniente da Linguística Funcional Centrada no Uso 

(LFCU) a partir dos estudos de Furtado da Cunha; Bispo; Silva (2013).  

Este artigo está organizado em 3 seções, além desta parte introdutória e as 

considerações finais. Na primeira seção, apresentamos uma discussão sobre a construção 

clítica, fazendo uma revisão da literatura. A segunda seção evidenciamos as categorias e 

princípios que serviram de meios para análise das amostras constituídas nesta pesquisa.  

A terceira seção volta-se para a análise das amostras. Concluímos, enfim, com nossas 

considerações finais seguidas das referências. 

 

CONSTRUÇÃO CLÍTICA: discussão 

 

A construção clítica é vista neste trabalho como  

 

um termo que denomina as formas que se assemelham a palavras, 

mas que não podem aparecer sozinhas em um enunciado normal, 

sendo estruturalmente dependentes fonológica ou sintaticamente de 

uma palavra vizinha (hospedeiro). Assim sendo, a cliticização 

expressa a ligação do clítico com um elemento hospedeiro. 

(BARBOSA, 2010, p. 185). 

 

Etimologicamente, o termo clítico é oriundo do adjetivo grego “Klitikós, adotado 

pela terminologia da linguística para designar um vocábulo átono que se apoia em outro 

antes ou depois dele para, juntos, constituírem um único grupo acentuado” (BAGNO, 

2012, p 740). 

Para a discussão sobre os clíticos na língua portuguesa falada no Brasil, trazemos, 

nesta seção, a visão de gramáticos normativistas e linguistas.  

Primeiramente, vamos apresentar a ótica da GT. De maneira geral, a GT prescreve 

o uso da construção clítica quanto a sua posição na estrutura argumental como ocupando 

a posição verbal anterior, posterior ou medial, o que depende de algumas causas que 

determinam seu posicionamento. Dessa maneira, sua ocorrência depende do 

posicionamento do verbo na construção oracional. Outras causas são postas por Ali (1969, 

p. 204), como por exemplo quando o autor afirma que “certas causas de ordem fonética 

podem entretanto determinar o deslocamento das referidas formas pronominais para antes 

do verbo.”  Mas há outras pressões do uso que levam o clítico para posicionar-se após ou 
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entre os verbos, é o caso da mesóclise cujo clítico posiciona-se entre dois verbos (dar-te-

ei), em que o verbo haver (hei) era uma forma livre e se tornou presa a outro verbo pleno 

que é seu hospedeiro. 

Para Cegalla (1984), os clíticos se classificam quanto a sua posição junto ao verbo, 

respectivamente, próclise, mesóclise e ênclise. Como podemos ver a seguir. 

 
 

1) proclíticos (anteposto ao verbo): Isso não se faz. 

2) mesoclíticos (intercalados no verbo): Chamar-me-iam de louco. 

3) enclíticos (posposto ao verbo): Quero-lhe muito bem. 

(CEGALLA, 1984, p. 442). 

 

O autor apresenta 4 possibilidades para realização da próclise. Em suas palavras 

a próclise será de rigor: 
 

1) Quando antes do verbo houver, na oração, palavras que possam 

atrair o pronome átono. Tais palavras são principalmente: 

a) as de sentido negativo51: 

Não o maltratei. Nunca se queixa nem se aborrece. Ninguém lhe 

resiste. Nada a perturba. Nenhum lugar nos agradou. Jamais te 

importunei. (CEGALLA, 1984, p. 442). 

  

Após esse destaque para a próclise, o autor apresenta um fator condicionador: “se 

a palavra negativa preceder um infinitivo não-flexionado, é possível a ênclise: calei para 

não magoá-lo.” 
 

b) os pronomes relativos: 

Há pessoas que nos querem bem. 

Conheces o homem por quem te apaixonaste? 

“Só então Luísa adivinhou o que se teria passado. (Fernando 

Namora) 

c) as conjunções subordinativas: 

Quando nos viu, afastou-se. Irei, se me aprouver. Não o quis, embora 

lhe servissem. É justo que o ampares. Não iria, ainda que me 

convidassem. 

  

Nesse tópico c), que trata das conjunções subordinativas, o autor faz a seguinte 

observação: “a elipse da conjunção não dispensa a próclise: ‘Rogo a V. Ex.ª me dispense dessas 

formalidades.’ ‘Quando passo e te vejo, exulto.’” 

 

d) certos advérbios: 

Sempre me lembro dele. Já se abrem as portas. Bem se vê que não 

entendes. Aqui se trabalha. Deixe a pasta onde a encontrou. Mais 

se aprende vendo do que ouvindo. 

 

 No tópico d), referente a certos advérbios, o autor apresenta uma última 

observação: “se houver pausa depois do advérbio, prevalecerá a ênclise: ‘Depois, 

encaminhei-me para ele.’ (Said Ali) ‘Aqui uma nuvem escura envolveu-lhe o espírito.’ 

(A. Machado)” 
 

                                                           
51 Destaque nosso. 
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e) os pronomes indefinidos tudo, nada, pouco, muito, quem, 

todos, alguém, algo, nenhum, ninguém, quanto: 

Tudo se acaba. 

“Dize, e todos te obedecerão.” (José de Alencar) 

Ignoro de quem se trata. 

Pouco se sabe a respeito desse artista. 

Algo o incomoda? 

2) Nas orações optativas cujo sujeito estiver anteposto ao verbo: 

Deus o guarde! Os céus te favoreçam! A terra lhe seja leve! 

3) Nas orações exclamativas iniciadas por palavras ou expressão 

exclamativa: 

Como te iludes! Quanto nos custa dizer a verdade! 

“Que de coisas me disse a propósito da Vênus de Milo!” (M. de 

Assis) 

4) Nas orações interrogativas iniciadas por uma palavra 

interrogativa: 

Quando me visitas? Quem se apresenta? Por que vos entristeceis?” 

(CEGALLA, 1984, p. 442-443). 

 

O autor conclui o assunto com a seguinte afirmação:  

 

Na pronúncia do Brasil, as formas pronominais oblíquas não são 

completamente átonas; são, antes, semitônicas. Assim se explica por 

que entre nós é predominante a tendência para a próclise: ele terá de 

se calar. É o que eu queria lhe dizer. As pessoas foram se retirando. 

Me empreste o livro. (CEGALLA, 1984, p. 444). 

 

Ali (1969) apresenta uma classificação para os clíticos quanto ao seu 

posicionamento: enclíticos, proclíticos e mesoclíticos, respectivamente. Como 

apresentamos a seguir. 

 

As formas pronominais átonas me, te,  se, lhe, o, a, nos, vos, lhes, 

os, as colocam-se em português normalmente após o verbo a que 

servem de complemento e a êle se encostam, sendo pronunciadas 

como se com o verbo constituíssem um vocábulo só. Chamam-se 

por isso pronomes ENCLÍTICOS. (ALI, 1969, p. 204). 

 

Tomando o verbo como termo aferidor, costuma-se então dizer me, 

te, se, etc. passaram a pronome PROCLÍTICOS. (ALI, 1969, p. 

204). 

 
Com o verbo no futuro do presente ou do pretérito não se usa o 

pronome átono como enclítico; a posposição aqui é substituída pela 

interposição, colocando-se me, te, se, etc. entre a parte verbal 

correspondente ao infinitivo e as terminações -ei, -ás, -á, -ia, -ias, 

ia, etc. Neste caso, é costume considerar os ditos pronomes como 

MESOCLÍTICOS. (ALI, 1969, p. 204). 

 

Referente a questão da mesóclise, o autor traz a seguinte informação quanto a sua 

constituição: 
 

Isto que hoje nos parece uma forma verbal talhada pelo meio para se 

encaixar na brecha o pronome complemento, tem explicação 



109 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

histórica muito diversa. O pronome serviu a princípio como enclítico 

do infinitivo, dizendo-se em seguida a esta combinação e como 

vocábulo independente o auxiliar hei, has, etc. Amar-te-ei procede 

de amar-te hei; mandar-me-ás de mandar-me hás, etc. (ALI, 1969, 

p. 204). 

 

Como podemos ver, a mesóclise não é uma construção em que se posiciona o 

clítico no meio do verbo, mas entre dois verbos em que um perdeu seu status de pleno, 

passando a auxiliar e depois a uma forma presa: há vida na terra > hei de te amar> amarei> 

amar-te-ei. 

Para Dubois (2011, p. 589), o termo mesóclise remete à tmese que em português, 

diz respeito à intercalação do pronome complemento entre o radical (=infinitivo) e as 

terminações verbais no futuro e no futuro do pretérito: contar-lhe-ei, soltá-lo-ei. 

 

O ensino da construção clítica na berlinda: algumas reflexões 

 

No que se refere ao ensino, a questão das colocações pronominais, sobretudo a 

mesóclise, é vista, por muitos, como algo arcaico e sem valor. Dessa forma, advogam 

contra o ensino desse assunto. 

Portanto, afirmações como a do linguista Marcos Bagno são bem comuns para 

justificar o não ensino em sala de aula, vejamos: “no PB, a mesóclise soa absolutamente 

estranha e até engraçada, quando não pedante. As grandes empresas jornalísticas já 

baniram há algum tempo a mesóclise de suas salas de redação.” (BAGNO, 2012, p 742). 

Nesse exemplo trata especificamente da mesóclise – característica da língua padrão. 

Usando como justificativa a ideia de que os alunos não aprenderiam por acharem chato e 

fora da sua realidade. Entretanto, essa justificativa é perigosa e parcial. Considerando que 

“o objetivo da escola é ensinar o português padrão, ou, talvez mais exatamente, o de criar 

condições para que ele seja aprendido” (POSSENTI, 1996, p. 17). Assim sendo, na ótica 

de Possenti (1996), excluir o ensino da língua conforme a prescrição gramatical 

normativista é negar ao aluno o conhecimento da variedade linguística legitimada 

socialmente pela elite, logo isso é inaceitável. Segundo o autor, 
 

Qualquer outra hipótese é um equívoco político e pedagógico. A tese 

de que não se deve ensinar ou exigir o domínio do dialeto padrão 

dos alunos que conhecem e usam dialetos não padrões baseia-se em 

parte no preconceito segundo o qual seria difícil aprender o padrão. 

Isto é falso, tanto do ponto de vista da capacidade dos falantes 

quanto do grau de complexidade de um dialeto padrão. (POSSENTI, 

1996, p. 17). 

 

Observemos que justificativas como essa de Bagno não se sustentam, pois em 

algum momento da vida, o indivíduo poderá precisar deste saber, seja por meio da 

recepção ou produção de textos que circulam no universo social, sobretudo, no tocante ao 

uso da língua em situações de formalidade. Logo, essa postura excludente parte de um 

preconceito. O mais interessante é que o próprio autor (Bagno) escreveu um livro tratando 

do que ele intitula de Preconceito linguístico: o que é, como se faz (1999), mas comete-o 

contra a norma padrão da língua portuguesa quando se trata de ensiná-la na sala de aula.  

Concordando com o pensamento de Possenti, Geraldi (2006, p. 130) discorre: “o 

compromisso político da aula de língua portuguesa é oportunizar o domínio também desta 

variedade padrão, como uma das formas de acesso a bens que, sendo de todos, são de uso 
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de alguns.” Assim, as características da língua padrão, como a colocação pronominal, não 

podem deixar de ser trabalhadas em sala de aula.  

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS: Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU) 

 

A LFCU tem como principal característica analisar a língua com base na óptica 

do contexto linguístico e na situação extralinguística (FURTADO DA CUNHA, BISPO; 

SILVA, 2013, p. 14). Dessa maneira, defende-se que o estudo da gramática e do discurso 

sejam concomitantes, para que se possa entender como se configura a língua em seu uso 

real.  

Essa vertente teórica resulta da associação de alguns pressupostos da Linguística 

Funcional Norte-americana com a Linguística Cognitiva. Seus representantes são, por 

exemplo, Paul Hopper, Talmy Givón, Wallace Chafe, Sandra Thompson, Elizabeth 

Traugott, entre outros, da Linguística Funcional e George Lakoff, Ronald Langacker, 

Adele Goldberg, John Taylor, da Linguística Cognitiva.  

A teoria parte do princípio que a gramática e o discurso têm uma ligação 

intrínseca, interagindo e influenciando um ao outro reciprocamente.  

 

A frequência de uso de uma determinada construção leva a seu 

estabelecimento no repertório do falante e faz dela uma unidade de 

processamento, o que implica que o falante explora recursos 

gramaticais disponíveis para atingir seus objetivos comunicativos 

(FURTADO DA CUNHA; BISPO; SILVA, 2013, p. 16). 

 

Para a análise das amostras são apresentados alguns dos conceitos-chave dessa 

teoria, são eles: cognição, linguagem, língua, gramática, discurso e construção.  

 

Cognição 

 

Entendemos cognição como um termo referente “ao processo neurorracional de 

construção do conhecimento humano a partir da interação do organismo com o meio.” 

(FURTADO DA CUNHA; BISPO; SILVA, 2013, p.18). Ou seja, é a faculdade mental 

que, através da interação, adquire conhecimento. 

 

Linguagem 

 

 Nesta teoria, “a linguagem fundamenta-se em processos cognitivos, 

sociointeracionais e culturais; daí a necessidade de ser examinada no uso[...]” 

(FURTADO DA CUNHA. BISPO; SILVA, 2013, p.19). 

 Então, temos a linguagem como sendo “um complexo mosaico de atividades 

cognitivas [...] e sociocomunicativas estreitamente integrado às demais áreas da 

psicologia humana.” (FURTADO DA CUNHA; BISPO; SILVA, 2013, p.19). 

 

Língua 

  

Nessa perspectiva, a língua é entendida como sendo um sistema complexo e 

adaptativo, formada de padrões mais ou menos regulares e de outros que estão em 

constante emergência, a serviço de necessidades cognitivas e/ou intercomunicativas. 

 Sendo assim 
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a LFCU direciona seu foco de interesse na interdependência entre 

forma e função, buscando no texto produzido em situação real de 

interação subsídios que forneçam explicações para a codificação 

morfossintática. (FURTADO DA CUNHA; BISPO; SILVA, 2013, 

p.20) 

 

Gramática 

  

Nessa vertente, a gramática, segundo Furtado da Cunha; Bispo e Silva (2013, p. 20), é 

entendida como “um conjunto de esquemas/processos simbólicos utilizado na produção e 

organização de discurso coerente.” Dessa maneira, “configura-se em categorias 

morfossintáticas rotinizadas, exibindo padrões funcionais mais regulares e formas alternativas em 

processo de mudança motivada por fatores cognitivos interacionais. (FURTADO DA CUNHA; 

BISPO; SILVA, 2013, p.20) 

 

Discurso 

 

A LFCU entende o discurso como  

 

a construção e a troca intersubjetiva de sentido(s), incluindo as 

estratégias sociopragmaticamente orientadas de sua configuração, 

em uma dada situação intercomunicativa.” (FURTADO DA 

CUNHA; BISPO; SILVA, 2013, p. 19) 

 

Além disso, “constitui qualquer instância autêntica de uso da linguagem em todas 

as suas manifestações.” (p. 19) Ou seja, nessa óptica, o discurso nada mais é do que o 

próprio uso da linguagem em qualquer que seja o contexto específico. 

  

Construção 

  

A construção gramatical, para a LFCU 

 

é um esquema que une forma e função, constituindo-se parte do 

nosso conhecimento sobre a língua. Assim, quando falamos, 

selecionamos itens lexicais e construções armazenadas no léxico. 

(FURTADO DA CUNHA; BISPO; SILVA, 2013, p. 21) 

 

Dessa forma, “para a LFCU, não há distinção rígida entre léxico e gramática, 

entendidos como um contínuo que vai de palavras e sequências maiores.” (FURTADO DA 

CUNHA; BISPO; SILVA, 2013, p. 21). 

 

Iconicidade 

 

Antes de tudo, é preciso saber que a inconicidade não é apenas um conceito, como 

os apresentados até então, mas, sim, uma categoria analítica usada na LFCU para 

desenvolver suas pesquisas. Sabendo isso, Furtado da Cunha; Bispo; Silva (2013, p. 22) 

afirmam que, em “linhas gerais, iconicidade é definida como a correlação motivada entre 

forma e função”. Desse modo, entendemos que o esqueleto de uma construção gramatical, 
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de alguma maneira, ecoa o esqueleto do conceito que ela expressa, isto é, reflete sua 

estrutura conceitual. 

 

Categorização e Prototipicidade  

  

Da mesma forma da iconicidade, a categorização e a prototipicidade se tratam de 

categorias analíticas da LFCU. Vejamos o que diz Furtado da Cunha; Bispo; Silva (2013) 

 

a categorização é um processo cognitivo de domínio geral no sentido 

de que categorias perceptuais de vários tipos são criadas a partir da 

experiência humana, independente da língua. No domínio 

linguístico, a categorização diz respeito à semelhança ou identidade 

que ocorre quando palavras e sintagmas e suas partes componentes 

são reconhecidas e associadas a representações armazenadas. 

 

Acrescentam, ainda, que nessa óptica “a construção de conceitos relaciona-se às 

experiências do ser humano no ambiente biofísico e sociocultural, e são esses conceitos 

que nos permitem caracterizar mentalmente as categorias e raciocinar sobre elas.” 

(FURTADO DA CUNHA; BISPO; SILVA, 2013) 

Dessa maneira,  

 

cada categoria é conceitualizada em termos do representante 

prototípico, aquele que reúne os traços recorrentes de que se compõe 

essa categoria. Dessa forma, a classificação dá-se por meio do 

elemento que exemplifica o protótipo, enquanto os outros elementos 

são classificados considerando as características mais próximas e as 

mais distantes em relação ao exemplar prototípico. (FURTADO DA 

CUNHA; BISPO; SILVA, 2013) 

 

Assim, “essa perspectiva não linear/categórica e não discreta permite o tratamento 

escalar e contínuo de aspectos gramaticais.” (FURTADO DA CUNHA; BISPO; SILVA, 

2013) 

Enfim, nesta seção, apresentamos um pouco do arcabouço teórico da LFCU, 

juntamente com seus conceitos principais e categorias analíticas. 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

Nesta seção iremos apresentar a análise dos dados constituídos. O corpus de 

análise foi organizado conforme podemos ver no Quadro (1).  

 

Quadro 1: Construção clítica quanto a sua distribuição e classificação 

Construções 

clíticas 

Tipos Quantidade Percentual 

 

274 (100%) 

Proclíticas/ pré-verbal 145 53% 

Mesoclíticas/ 

mesoclíticas 

008 3% 

Enclíticas/ pós-verbal 121 44% 

Fonte: Arquivo pessoal dos pesquisadores 
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As amostras que constituem o corpus atestam que a construção clítica é muito 

produtiva no português do Brasil em situações de formalidades.  O material de análise 

provém de 22 capítulos de Almeida (2007) que constituem o corpus de 274 amostras 

construcionais clíticas.    

A análise atestou ser a construção proclítica a mais produtiva, ou seja, mais 

recorrente. A próclise, como prescreve a GT, localiza-se entre o sujeito e o verbo em uma 

construção oracional compondo uma ordenação inversa S + O + V. A mesóclise é a forma 

mais marcada constituindo apenas 3% do total das amostras analisadas. Por último, a 

ênclise perfez um total de 44% (121 ocorrências), ou seja, um percentual de 9% de 

amostras a menos que o uso predominante. De certa forma, ambas se equiparam 

quantitativamente. Os resultados mostram que o uso dos clíticos é amplamente usado nas 

mais diversas situações sociais.   

 Tendo isso em vista, veremos, a seguir, a distinção de cada uma das colocações 

pronominais dentro de seu contexto de uso. 

 

Próclise 

 

A próclise, também chamada de pronome proclítico, pode ser entendida como a 

colocação do pronome átono anterior ao verbo. 

Segue exemplos retirados do corpus: 

• “[...] e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim! Amém!  (Ap. 

1. 7) (ALMEIDA, 2015, p. 1524); 

• “E sofreste e tens paciência; e trabalhaste pelo meu nome e não te 

cansaste.” (Ap. 2. 3);  

• “E dei-lhe tempo para que se arrependessem da sua prostituição; e não se 

arrependeu.” (Ap. 2. 21) (ALMEIDA, 2015, p. 1526). 

 

Vimos que a próclise, tanto nos textos escritos como nos falados, é a mais usual. 

Isso se dá pelo fato dela ser, sintaticamente, a mais simples de entendimento. Por isso, 

cumpre tão bem a sua função comunicativa. 

 

Ênclise 

 

A ênclise, também chamada de pronome enclítico, pode ser entendida como a 

colocação pronominal posterior ao verbo. Assim 

 

as formas pronominais átonas me, te, se, lhe, o, a, nos, vos, lhes, os, 

as colocam-se em português normalmente após o verbo a que 

servem de complemento e a êle se encostam, sendo pronunciadas 

como se com o verbo constituíssem um vocábulo só. Chamam-se 

por isso pronomes ENCLÍTICOS. (ALI, 1969, p. 204). 

 

Segue exemplos retirados do corpus: 

 

• “[...] que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às sete igrejas que 

estão na Ásia [...]” (Ap. 1. 11); 

• “Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras 

obras [...]” (Ap. 2. 5); 

• “Mas o que tendes, retende-o até que eu venha.” (Ap. 2. 25). 
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Nesses exemplos fica claro que as motivações por trás dos usos da ênclise estão 

relacionadas ao modo verbal em que elas se hospedam: modo imperativo. Com isso, 

vimos que esse modo verbal tende a atrair a ênclise. 

 

Mesóclise 

 

A mesóclise, ou pronome mesoclítico, “também atende pelo nome de tmese 

(‘corte, divisão’).” (BAGNO, 2012, p. 742) e pode ser entendida como a colocação do 

pronome átono medial ao verbo, ou seja, está posta no meio do verbo. 
 

Com o verbo no futuro do presente ou do pretérito não se usa o 

pronome átono como enclítico; a posposição aqui é substituída pela 

interposição, colocando-se me, te, se, etc. entre a parte verbal 

correspondente ao infinitivo e as terminações -ei, -ás, -á, -ia, -ias, 

ia, etc. Neste caso, é costume considerar os ditos pronomes como 

MESOCLÍTICOS. (ALI, 1969, p. 204). 

 

Bagno (2012, p. 742) afirma que “a mesóclise é, portanto, numa perspectiva 

diacrônica, simplesmente a ênclise de um IP ao infinitivo verbal: falar-te hei, falar-te 

ia.”. 

Segue exemplos: 

• “Sê fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida.” (Ap. 2.10); 

• “[...] dar-lhe-ei a estrela da manhã.” (Ap. 2. 28); 

• “E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças e falou comigo, 

dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que 

está assentada sobre muitas águas.” (Ap. 17. 1). 

Quanto ao tempo verbal, as amostras foram organizadas da seguinte forma: 

Quadro 2: distribuição das amostras por modo e tempo verbal 

 

Amostras/Type 

Modos: indicativo; subjuntivo; imperativo 

Tempo verbal 

Futuro do 

pretérito  

Futuro do 

presente 

Presente Pretérito perfeito 

Dar-lhe-ei/ 

dar-te-ei 

 X   

Far-lhe-ei  X   

Vomitar-te-ei  X   

Mostrar-te-ei  X   

Envia-o   X  

Virei-me     X 

Escreve-o   X  

As notificou    X 

Nos ama   X  

Lembra-te   X  

Arrepende-te   X  
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Cansaste-te   X  

Guarda-o   X  

Retende-o   X  

Disse-me    X 

Notificou-o    X 

Fonte: Arquivo pessoal dos pesquisadores 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Constatamos, com esta pesquisa, que, no que se refere ao ensino de Língua 

Portuguesa, a colocação pronominal é um assunto de suma importância que precisa ser 

valorizado e trabalhado nas salas de aula, para que os alunos possam conhecer a forma 

padrão de sua língua materna e, assim, desenvolverem competência linguística suficiente 

para compreenderem textos de maior grau de formalidade. Assim, também, desenvolver 

a capacidade de adequação linguística em seus diferentes contextos de uso. 

 

Para percorrer este caminho, no entanto, não é necessário anular o 

sujeito. Ao contrário, é abrindo-lhe o espaço fechado da escola para 

que nele ele possa dizer a sua palavra, o seu mundo, que mais 

facilmente se poderá percorrer o caminho, não pela destruição de 

sua linguagem, para que surja a linguagem da escola, mas pelo 

respeito a esta linguagem, a seu falante e ao seu mundo, conscientes 

de que também aqui, na linguagem, se revelam as diferentes classes 

sociais. (GERALDI, 2006, p. 130-131). 

  

 Fica claro, com isso, que o ensino deve ser defendido, para que haja um 

ensino/aprendizagem de qualidade. Geraldi afirma, ainda, que 
 

É devolvendo o direito à palavra – e na nossa sociedade isto inclui o 

direito à palavra escrita – que talvez possamos um dia ler a história 

contida, e não contada, da grande maioria que hoje ocupa os bancos 

das escolas públicas. (GERALDI, 2006, p. 131). 

 

 Assim, fica evidente que o ensino deve ser pautado na inclusão e não na exclusão 

– como o que costuma ocorrer na Educação Básica brasileira – livre de preconceitos e 

parcialidades. 
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O USO DE QUADRINHOS COMO ESTRATÉGIA PARA O ENSINO DE 

CIÊNCIAS E BIOLOGIA 
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Karolayny Rodrigues Henrique de Sousa54 

 

 

RESUMO 

O uso dos quadrinhos como recurso didático no processo de ensino-aprendizagem 

demonstra-se bastante eficaz no ensino de ciências e biologia, por ser uma metodologia 

ativa que se aproxima bastante da realidade do discente e que a torna mais atraente, 

facilitando assim a aprendizagem do aluno. O presente trabalho tem por objetivo 

demonstrar a eficácia da utilização dos quadrinhos como recurso didático utilizado dentro 

de sala de aula nas turmas do Instituto Federal da Paraíba - IFPB, Campus Cabedelo e na 

Escola Municipal de Ensino Fundamental João XXIII no município de João Pessoa. A 

pesquisa de cunho qualitativo fez uso da análise documental e de conteúdo para discutir 

esse trabalho assim avaliando a interação dos alunos com as aulas que foram feitas 

utilizando-se de quadrinhos como recursos didáticos e o mesmo mostrou-se bastante 

interessante, uma vez que tiraram os alunos da passividade de uma aula expositiva e o 

fizeram interagir de forma significativa, uma vez que alguns dos personagens utilizados 

fazem ou fizeram parte de seu cotidiano. Por um certo tempo, o uso de quadrinhos em 

sala de aula era visto de certa forma, como desnecessário e uma perca de tempo. 

Entretanto, quando aplicado de forma adequada e no momento certo, ele mostra-se muito 

interessante, inclusive é possível se trabalhar diversas vertentes com este tipo de 

metodologia. Pode ser trabalhado de forma multidisciplinar e interdisciplinarmente vários 

conteúdos, como artes, literatura, língua portuguesa e claro o ensino de ciências e 

biologia, que é o nosso foco. O quadrinho é até uma forma mais lúdica de aprendizagem 

o que facilita de uma certa forma o processo e o envolvimento dos discentes durante o 

desenvolvimento das aulas, fazendo com que os mesmos até se interessem por conteúdos 

considerados mais difíceis. Os quadrinhos têm um potencial imenso, e quando aliados ao 

livro didático, as possibilidades são inúmeras, despertando a curiosidade, a participação, 

a criatividade e criticidade dos alunos. 

  

Palavras-chave: Ensino de ciências, alfabetização científica, histórias em quadrinhos, 

aprendizagem lúdica. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais quando se analisa o contexto escolar que nossos alunos estão 

inseridos muitas vezes é possível se deparar com um modelo tradicional de ensino voltado 

ao professor onde ele possui total saber e o aluno se torna sujeito passivo e como uma 

esponja só tem a função de absorver o conteúdo, assim não permitindo que seja ensinado 

ao aluno a utilizar  sua a criatividade e nem a criticidade que se faz tão importante não 

somente nos dias atuais como sempre, isso traz diversas desvantagens para ambos, pois 

                                                           
52 IFPB Campus Cabedelo, maykjoao@gmail.com. 
53 IFPB, Campus Cabedelo, nikacio.lima@gmail.com 
54 IFPB, Campus Cabedelo, karolayny70@gmail.com 
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estamos na era digital, as informações estão na palma da nossa mão em uma velocidade 

absurda.  

Os alunos buscam cada vez mais elas e assim as aulas com modelos mais 

tradicionais acabam perdendo espaço e com razão. Não se pode manter uma metodologia 

de ensino quando toda uma sociedade evoluiu e necessário sempre se repensar a maneira 

de ensinar. 

Nessa lógica, com o passar do tempo o aluno perde o interesse pelas aulas de 

ciências/biologia, pois muito pouco de diferente é feito para tornar a aula mais atrativa e 

que motive o mesmo a aprender e construir seu próprio conhecimento. Os recursos 

utilizados geralmente são quadro e giz e assim a aula acaba virando rotina, não chamando 

a atenção dos alunos para os conteúdos abordados. (NICOLA; PANIZ.  p.355-381, 2016) 

O uso de quadrinhos como recurso didático surge como uma forma de aproximar 

o aluno do conteúdo ministrado em sala de aula, pois utiliza se a multi linguagem, não 

somente a escrita, mas a visual, sendo assim possível trabalhar os conteúdos de forma 

transversal e interdisciplinar além de que reforça algumas áreas que são deixadas de lado 

no ensino tradicional sempre reforçando respostas lógicas e esquecendo a parte cognitiva, 

artística e sentimental do aluno. 
 

Querendo ou não, nossa vida nos leva a tomar constantes decisões nas 

quais acabamos deixando de lado as emoções, intuição, criatividade, a 

capacidade de ousar soluções diferentes e de ver o mundo sob um olhar 

diferente. Tal atitude deve-se ao fato de que fomos condicionados, 

assim como a maioria das pessoas, a pensar e agir com base num 

raciocínio lógico, linear e seqüencial. (ANDRADE et al 2007) 

  

Desta forma, a utilização dos quadrinhos como uma estratégia do ensino de 

ciências e biologia torna-se uma alternativa que se aproxima da realidade dos alunos e 

também aguça a cognição e interação durante a aula, tornando o ensino mais significativo 

e interessante de se estudar. 

Conforme Souza (2007, p. 110),  
  

[...] o professor poderá concluir juntamente com seus alunos, que o uso 

dos recursos didáticos é muito importante para uma melhor aplicação 

do conteúdo, e que, uma maneira de verificar isso é na aplicação das 

aulas, onde poderá ser verificada a interação do aluno com o conteúdo. 

Os educadores devem concluir que o uso de recursos didáticos deve 

servir de auxílio para que no futuro seus alunos aprofundem e ampliem 

seus conhecimentos e produzem outros conhecimentos a partir desses. 

Ao professor cabe, portanto, saber que o material mais adequado deve 

ser construído, sendo assim, o aluno terá oportunidade de aprender de 

forma mais efetiva e dinâmica. 

 

Com base em outros estudos já escritos e notável como as metodologias ativas e 

a utilização dos recursos didáticos da maneira correta, auxiliam em uma aprendizagem 

mais abrangente, pois motiva o professor ao ver seus alunos animados com sua aula e seu 

interesse na mesma e também motiva o aluno com as metodologias diferenciadas e 

aguçando sempre sua cognição, assim ambos saem ganhando.  

Castoldi e Polinarski (2009, p. 685), afirmam que “[...] a maioria dos professores 

tem uma tendência em adotar métodos tradicionais de ensino, por medo de inovar ou 

mesmo pela inércia, a muito estabelecida, em nosso sistema educacional”. 

Ao observar os países de primeiro mundo, pode se notar que para que se consiga 

alcançar índices mais altos na aprendizagem do aluno a utilização do metodolo sala de 
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aula invertida, onde o aluno e seu próprio professor, sendo apenas direcionado ao 

professor consta como uma das formas que mais permite uma melhor compreensão do 

aluno, além do mais a utilização das metodologias que trabalham as outras áreas do 

cérebro permitem aulas mais dinâmicas e interessantes. 

De acordo com Tanino (2011), a introdução das histórias em quadrinhos na 

educação aconteceu de forma bastante restrita, sendo utilizada inicialmente nos livros 

didáticos a fim de ilustrar textos complexos, para uma melhor compreensão. 

Apesar da resistência em conseguir trazer os quadrinhos para sala de aula, eles 

mostram-se bastante eficazes no ensino de ciências e biologia, pois pelo fato de se 

aproximarem da realidade do aluno e de uma forma lúdica acaba não somente chamando 

sua atenção como a prendendo e fazendo com que se haja uma interação maior na aula. 

Mesmo exigindo bastante de ambas as parte na questão da linguagem não verbal, 

pode se trabalhar diversas questões e ainda buscar debates que consigam permear todo o 

conteúdo que deveria ser visto naquela aula, assim o próprio aluno pode levar os demais 

a uma concepção muito mais ampla do conteúdo e do assunto abordado. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Nesta perspectiva, o trabalho se justifica pela busca de compreender como os 

quadrinhos podem ser uma estratégia eficaz no ensino de ciências e biologia da melhor 

forma como um recurso de aprendizagem, observando as suas contribuições na 

assimilação dos discentes, se as mesmas permitem uma melhor compreensão através da 

vasta linguagem fornecida e das diferentes formas de expressão. Além disso, as aulas que 

dispõem da utilização de quadrinhos fornecem aos alunos um campo de cognição muito 

maior, tornando as aulas mais interativas e dinâmicas, facilitando o vínculo: aluno-

professor, e por fim deixando o conteúdo ser aplicado de uma forma mais natural e 

compreensível ajudando no letramento científico do discente.  

 

OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral deste trabalho é demonstrar a importância do uso de quadrinhos 

para aproximar a escola do cotidiano dos alunos; explorar as possibilidades dos desenhos 

assim; sendo possível trabalhar os conteúdos de forma interdisciplinar e multidisciplinar, 

ampliando ainda mais o leque de possibilidades de uma aula interativa. O presente 

trabalho foi realizado nas turmas do Instituto Federal da Paraíba - IFPB, Campus 

Cabedelo e na Escola Municipal de Ensino Fundamental João XXIII no município de 

João Pessoa.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Na contextualização da escola atual se faz necessário a mudança dos paradigmas, 

desta forma levando em conta a carga horária de cada matéria, o tempo que se é gasto na 

produção dos desenhos na lousa, da explanação do conteúdo acaba fazendo com que o 

professor não consiga ou não se sinta motivado o suficiente para inovar em sala de aula. 

[...] tem sido distribuída por disciplinas com duração anual ou semestral e, nesse formato, 

a grande maioria das disciplinas tem suas atividades distribuídas em duas ou quatro aulas 

por semana e, no pior dos cenários, verificam-se até mesmo disciplinas com apenas um 

horário semanal. (COTRIM-GUIMARÃES; OUVERNEY-KING; SOUZA, 2017). 

Visto que, a carga horária afeta e muito a postura do professor em sala de aula a 

utilização dos quadrinhos como forma de recurso didático, quando utilizado da forma 
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correta acaba trazendo diversos benefícios dentro de sala de aula, dentre eles melhor 

utilização do tempo em sala de aula, pois quando o professor começar a confeccionar seu 

material, fazer uma busca ou simplesmente já pegar pronto ele estará dinamizando sua 

aula e também poupará tempo de toda aula ter que fazer o mesmo procedimento em cada 

turma que for lecionar o mesmo conteúdo. 

O uso dos quadrinhos, se demonstra ser uma forma mais atraente de aproximar o 

conteúdo do aluno, esse já sente mais motivado a participar da aula, pois o conteúdo surge 

como uma forma mais atraente, assim como quando se usa os quadrinhos de gibis que 

falam sobre conteúdos acadêmicos mais de uma forma lúdica também passa 

conhecimento ao aluno em questão. 

Os métodos tradicionais, que privilegiam a transmissão de informações pelos 

professores, faziam sentido quando o acesso à informação era difícil. Com a Internet e a 

divulgação aberta de muitos cursos e materiais, podemos aprender em qualquer lugar, a 

qualquer hora e com muitas pessoas diferentes. Isso é complexo, necessário e um pouco 

assustador, porque não temos modelos prévios bem sucedidos para aprender de forma 

flexível numa sociedade altamente conectada. (ALMEIDA & VALENTE, 2012). 

É perceptível que alguns professores ainda tenham uma postura mais irreverente 

a mudança de metodologias no ensino de ciências e biologia, muitos alegam que  a escola 

não fornece meios suficientes para que de fato se consiga aplicar com eficácia algumas 

metodologias ativas e o pior é que isto não deixa de ser verdade, muitas escolas têm 

carência de materiais eletrônicos disponibilizados aos alunos e professores e muitas vezes 

quando se tem a conexão de internet no local ou é ruim ou não existe.  

Segundo Moran (2015) todas as escolas podem implementar o ensino híbrido, 

misturado, tanto as que possuem uma infraestrutura tecnológica sofisticada como as mais 

carentes. Todos os professores, também.  

Desta forma, o professor que busca meio que não sejam somente eletrônicos, para 

a utilização das metodologias ativas, como os quadrinhos em sua aula, além de poder 

estar trabalhando vários conteúdos transversalmente também estará aguçando os vários 

sentidos de seus alunos e enriquecendo sua linguagem, pois não se comunica apenas com 

palavras ditas ou escritas, mas também existe a linguagem visual que está sendo 

trabalhada aqui. 

A escola padronizada, que ensina e avalia a todos de forma igual e exige resultados 

previsíveis, ignora que a sociedade do conhecimento é baseada em competências 

cognitivas, pessoais e sociais, que não se adquirem da forma convencional e que exigem 

proatividade, colaboração, personalização e visão empreendedora. (MORAN 2015) 

Assim, quando o professor busca novas metodologias para trabalhar seu conteúdo 

em sala de aula ele também está otimizando a aprendizagem desse aluno para vida, pois 

na “escola tradicional” que é centrada no professor sofre dessa carência trabalhando os 

conteúdos de uma forma totalmente mecanizada, buscando apenas respostas óbvias sem 

questionamentos. 

 

METODOLOGIA 

 

O estudo foi realizado em duas instituições educacionais públicas (uma federal e 

outra municipal) em municípios distintos, uma localizada no município de Cabedelo - PB 

e a outra na cidade de João Pessoa - PB, capital paraibana. Ambas com realidades bem 

diferentes, enquanto, uma dispõe de inúmeros recursos como: laboratórios diversos, 

biblioteca, auditório e recursos eletroeletrônicos diversos, a outra não dispõe de tantos 

recursos, embora sua direção busque contornar essa adversidade, das mais diversas 

formas possíveis. 
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MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Os materiais utilizados para a ´produção dos quadrinhos, foram: EVA, caneta 

pincel de cores variadas, tesoura, fita adesiva, etc. todos materiais de baixo custo, mas 

que poderia também ser substituído o EVA, por cartolina ou até papel ofício, todos 

materiais de baixo custo e que podem ser facilmente encontrados em qualquer lugar. 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi realizado uma pesquisa do tipo 

qualitativa , pois  a mesma não tinha como finalidade quantificar e expressar em números 

os resultados e sim avaliar o comportamento dos alunos. 

A metodologia utilizada foi a explicativa, onde buscou-se analisar a relação do 

uso dos quadrinhos como estratégia no processo de ensino aprendizagem na área de 

ciências e biologia e como estes influenciam no comportamento e participação dos alunos 

em sala de aula. 

As Histórias em Quadrinhos (HQ) estimulam e incentivam o leitor a buscar 

também outros tipos de leitura, uma vez que, juntamente com os livros, são instrumentos 

saudáveis para estimular a imaginação e o raciocínio de jovens e crianças (Santos & 

Ganzarolli apud Iannone, L.; Iannone, R.,1994). segundo Santos & Ganzarolli (2011), os 

quadrinhos combinam meios de comunicação diferentes, combinam textos e desenhos, 

onde a principal unidade narrativa é o próprio quadrinho. 

Embora sejam muito importantes do ponto de vista cognitivo e sensorial, existem 

pouquíssimos trabalhos desenvolvidos nesta área de ciências e biologia em relação aos 

quadrinhos, os poucos existentes são adaptações de histórias que deixam muito a desejar 

do ponto de vista do ensino de ciências e biologia.  

De uma forma geral eles são muito utilizados nas séries iniciais do ensino 

fundamental I, com a finalidade de incentivar a leitura e muito pouco ou quase inexiste 

no ensino de cièncias e afins.     

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O uso dos quadrinhos como uma estratégia para o ensino de ciências e biologia 

surge como uma necessidade de implementação de algo diferente em sala de aula, surge 

a partir das observações do estágio supervisionado, em uma escola de ensino de ensino 

fundamental.  

A partir destes momentos de observações das aulas, buscamos inserir algo novo, 

algo que pudesse torná-las mais dinâmicas, interessantes e participativas. a inserção dos 

quadrinhos na primeira aula, mostrou-se muito interessante, os alunos que antes eram 

muito indisciplinados e pouco prestavam atenção às aulas, onde a professora ficava a todo 

momento tentando chamar à atenção da turma para a aula, o que ocasionava uma perda 

significativa de seu tempo.  

Ao iniciarmos a aula com os quadrinhos (figuras de 1 à 3), sobre poríferos e 

cnidários, houve rapidamente uma mudança de comportamento da turma, eles ficaram 

observando os desenhos, depois passaram a interagir e fazerem perguntas, tornado a aula 

muito mais dinâmica e interessante. 

Durante a aula foram resolvidos questões sobre o conteúdo apresentado, e o 

resultado dessa primeira inserção do uso dos quadrinhos em sala de aula foi bastante 

positivo, tendo os alunos resolvido e acertado a maioria das questões propostas sobre o 

conteúdo. a partir daí, resolvemos estender essa experiência para outras turmas, veio a 

oportunidade de aplicarmos e desenvolvermos um quadrinho específico para outra turma 
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e agora, não mais para o ensino fundamental e sim para uma microaula em uma turma de 

ensino ensino médio do curso integrado de meio ambiente.    

 

Figura 1.                               

 
Fonte: Autoria Própria 

 

 

Figura 2. 

  
Fonte: Autoria Própria  

 

Figura 3. 
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Fonte: Autoria Própria 

 

A microaula foi desenvolvida para trabalhar o tema desertificação, conforme 

aparecem nas figuras (figuras de 4 à 7), quadrinhos estes, desenvolvidos para esta aula e 

turma específica, onde trabalha os aspectos diversos das causas da desertificação. Assim, 

como na aula sobre poríferos e cnidários, o uso dos quadrinhos mostram-se muito 

interessante também nesta aula sobre desertificação, prendendo a atenção dos alunos e 

instigando a participação dos mesmos. 

  

Figura 4.          Figura 5. 

 
Fonte: Autoria Própria        Fonte: Autoria Própria 

 

Figura 6.            Figura 7.  
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Fonte: Autoria Própria        Fonte: Autoria Própria 

 

É necessário contextualizar o ensino, aproximar o aluno e a ciência através de 

coisas que estejam mais próximas de seu dia a dia, de seu cotidiano. Nessa perspectiva, o 

professor deve encarar a contextualização como uma abordagem de ensino onde não se 

leva o conhecimento já pronto e organizado, mas onde ele mostra para o aluno como esse 

conhecimento se construiu a partir de conceitos e situações da vida cotidiana, e que fazem 

parte da organização do seu contexto social. Levando em conta os contextos de produção, 

apropriação e utilização desse conhecimento (Duré,Andrade e Abílio apud Kato & 

Kawasaki, 2011).  

Um fato que pode ser comprovado é que a criação, o desenvolvimento e aplicação 

de quadrinhos em sala de aula, com temas relacionados ao cotidiano dos alunos é uma 

estratégia que se mostra muito importante e interessante, que pode ser desenvolvida e 

abordada muito mais nas salas de aula, em especial, os quadrinhos relacionados ao ensino 

de ciências e de biologia.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os quadrinhos são flexíveis, pois podem ser utilizados em diversas disciplinas e 

adaptados aos mais diversos conteúdos. Um dos grandes problemas encontrados neste 

estudo foi a pouca oferta ou quase nenhuma de quadrinhos voltados para o ensino de 

ciências e biologia.  

Entretanto, é possível criar seus próprios quadrinhos e adaptá-los para cada 

realidade, para suas aulas e com materiais de baixo custo como o EVA, papel ofício e 

cartolina, materiais facilmente encontrados em todos os lugares. Para um estudo 

preliminar como este, o uso dos quadrinhos como estratégia para o ensino de ciências e 

biologia, mostrou-se muito interessante, uma vez que instiga a participação, atrai a 

atenção dos alunos e é uma forma lúdica de ensino, bem como ser uma forma de afastar-

se um pouco do ensino tradicionalista, baseado apenas nas aulas expositivas (lousa e 

caneta pincel), onde o aluno apenas copia os conteúdos ministrados. 

Outro ponto importante neste processo, é poder trabalhar a interdisciplinaridade, 

entre os diversos atores envolvidos no processo educativo, favorecendo a parceria entre 

educadores e a aproximação entre conteúdos e o cotidiano dos alunos.  
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O USO MEMES NAS PRÁTICAS DE LEITURA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

DO ENSINO MÉDIO: possibilidade metodológica 
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RESUMO 

A leitura é uma das atividades fundamentais a ser trabalhada na/pela escola. Todavia, essa 

prática não deve ocorrer de forma limitada, automatizada, sem suscitar no aluno o pensar 

e a significância que o ato de ler produz. Apresentá-lo à diversidade de textos, escolares 

e não escolares, provenientes da cultura impressa e/ou da cultura digital, verbal e não 

verbal, é uma das possibilidades que o permitirá compreender o significado que a leitura 

concebe e a participar ativamente das práticas sociais letradas. Este artigo objetiva 

apresentar o gênero textual meme como possibilidade metodológica a ser utilizado nas 

práticas de leitura de Língua Portuguesa do Ensino Médio. A abordagem da pesquisa é 

qualitativa, de natureza exploratória, tendo como técnica de coleta de dados a pesquisa 

bibliográfica, cujos principais pressupostos teóricos elencamos: Solé (1996), Soares 

(2002), Pontes (2012) e Pontes e Azevedo (2013), que tratam do conceito de leitura e do 

sujeito leitor, das práticas de leitura, das concepções de leitura e da leitura na escola, 

respectivamente; e Souza (2013) e Martino (2015), que discutem o meme, entre outros 

autores. Possibilitar o aluno a ler e compreender os mais diversos textos, especialmente 

os multissemióticos, como o meme, é oportunizar-lhe ampliar o repertório de leitura, 

depreender o funcionamento das diferentes linguagens (verbais, visuais, corporais, por 

exemplo) e como estas se intercomunicam para significar sentidos, aprender a aprender, 

principalmente interagindo, e explicar e criticar os atos de linguagem. 

 

Palavras-chave: Memes. Práticas de Leitura. Possibilidade metodológica. Língua 

Portuguesa. Ensino Médio. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A leitura é uma atividade fundamental que possibilita a interação entre os homens, 

condição para que esses sujeitos sociais possam atuar e participar das atividades de 

letramento com significativo desempenho, construindo opiniões e externalizando-as, 

ouvindo e criticando pontos de vista, complementando as outras vozes/ discursos e 

construindo, pluralmente, o conhecimento. 

Na escola, todavia, especificamente na disciplina Língua Portuguesa, ainda 

permanecem práticas mecânicas de leitura centradas na decodificação de palavras e/ou 

voltadas à oralidade (SOARES, 2008; PONTES, 2012; PONTES; AZEVEDO, 2013), 

sem desenvolver no aluno a compreensão leitora, de forma que este possa depreender os 

significados produzidos pelos diversos textos, inclusos, aqui, os escolares - como o livro 

didático - e os não escolares - jornal, anúncios publicitários, panfletos, charges, tirinhas, 

memes, entre outros. É o que dizem também os resultados de pesquisas e avaliação como 

o PISA (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes), ano referência 2015, e 
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Retratos de Leitura (2000, 2007, 2011, 2015), que constatam a condição do analfabeto 

pleno ou analfabeto funcional, ou seja, a incapacidade que o indivíduo demonstra em não 

compreender textos complexos, muito embora seja tecnicamente alfabetizado. Desse 

modo, é preciso, urgentemente, romper com os índices de competência leitora e 

ressignificar a importância da leitura nos espaços escolares, na sala de aula. 

Ler é uma atividade cognitiva complexa que requer do leitor uma posição ativa 

diante do texto e competências leitoras, tais como conhecimentos prévios, linguísticos e 

de mundo, inferências, retomadas de contextos e posicionamentos crítico e analítico 

(SOLÉ, 1996). Ler é prazer, é uma habilidade que faz parte das práticas sociais entre os 

sujeitos que compõem os espaços coletivos sociais, necessitando, por essa razão, ser 

ensinada e trabalhada pela escola, significa transpor os processos automatizados de 

leitura. 

Este artigo objetiva apresentar o gênero textual meme como possibilidade 

metodológica a ser utilizado nas práticas de leitura da disciplina Língua Portuguesa do 

Ensino Médio, considerando os significados que podem ser depreendidos desse texto 

multissemiótico e o conhecimento do aluno, sujeito leitor, quanto ao funcionamento das 

diferentes linguagens, de maneira que este possa participar ativamente das práticas sociais 

letradas. 

No que diz respeito à metodologia, a abordagem do nosso trabalho é qualitativa, 

de natureza exploratória, tendo como técnica de coleta de dados a pesquisa bibliográfica, 

a qual nos embasamos em Solé (1996), Soares (2002), Pontes (2012) e Pontes e Azevedo 

(2013), que tratam do conceito de leitura e do sujeito leitor, das práticas de leitura, das 

concepções de leitura e da leitura na escola, respectivamente; e Souza (2013) e Martino 

(2015), que discutem o meme, entre outros autores. 

Quanto à estrutura do artigo, subdividimo-lo em três tópicos. No primeiro, 

apresentamos o conceito de leitura, as concepções de leitura e o ato de ler como atividade 

formadora. No segundo tópico, caracterizamos o meme. E no terceiro tópico, trazemos o 

gênero textual meme como possibilidade metodológica a ser utilizado nas práticas de 

leitura de Língua Portuguesa do Ensino Médio. 

 

LEITURA: conceito, concepções e atividade formadora 

 

“Saber ler supõe conhecer as formas de 

interagir consciente e criticamente com o 

mundo e com os seus múltiplos sistemas 

semióticos”. (PONTES; AZEVEDO, 2013, 

p. 33) 

 

A epígrafe em destaque nos permite refletir que o ato de ler vai além que a simples 

decodificação de palavras e frases. Por extensão, significa compreender, assimilar o 

significado, ver o sentido de algo antecipadamente. Requer do sujeito leitor 

conhecimentos prévios, linguísticos e de mundo, posicionamentos crítico e reflexivo e 

competência para ler nas entrelinhas do texto e sua diversidade de formas as ideias 

omitidas pelo autor ou que por este foram “propositalmente” esquecidas. 

A leitura está presente nos espaços coletivos sociais onde a atividade humana 

acontece - escola, trabalho, academia, shopping, livraria, entre outros. Por essa razão, o 

homem se constitui produtor de textos e leitor de textos. Entretanto, alguns 

questionamentos se fazem necessários: os textos lidos são, de fato, compreendidos pelo 

leitor e assimilados de maneira que este possa participar e atuar competentemente das 

práticas de letramento?; por que ler?; o que o ato de ler possibilita para a participação 



128 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

social dos sujeitos?. São a partir dessas indagações que o presente tópico tenta esclarecer 

incertezas quanto à leitura e elucidar algumas proposições. 

À escola, uma das principais instituições educativas responsáveis pela formação 

do aluno e pelo desenvolvimento da motivação leitora, cabe o papel de conceber a 

construção de leitores competentes para as práticas sociais. Esse estabelecimento de 

ensino não deve trabalhar a leitura reduzindo-a a mera decodificação da escrita ou a 

recuperação simplista de ideias presentes no texto, sem suscitar a produção de sentidos 

que o ato de ler traduz, mas estimular o lado lúdico da leitura “[...] de maneira agradável 

e poderosa, envolvendo representações, subjetividades, desvendamentos de significados, 

conhecimentos e uma interação textual constante”(PONTES, 2012, p. 30); o pensar 

crítico e reflexivo do aluno, a considerar o repertório de leitura trazido pelo educando 

para o espaço escolar, para a sala de aula, das culturas locais de onde este provém (ROJO, 

2013). 

De acordo com Oliveira et al (2017, p. 6): 

A sedução para gostar de ler começa na escola. Para poder ler é preciso 

saber ler. Para gostar de ler, também é preciso saber ler. Portanto, o 

primeiro passo da escola consiste em assegurar um correto e adequado 

processo de iniciação à leitura. Essa leitura como prática sócio-cultural 

deve estar veiculada ao prazer com facilitamento de discussão e 

apreciação dos significados atribuídos aos textos, com várias 

interpretações dentro de um clima amigável e com resultados 

significantes para os leitores e professores. 

Para Pontes (2012), a leitura é um processo cognitivo complexo e interativo, no 

qual o leitor dá sentido ao texto a partir do momento que transforma letras e palavras em 

informação e constrói conhecimentos. Solé (1996), por sua vez, assenta que a leitura é 

uma maneira de ter acesso a pontos de vista distintos, à atualidade e à aquisição cultural 

do conhecimento. 

Conforme Silva (1999), a leitura é dialógica, construída a partir da composição do 

tecido verbal (e não verbal) que articula ideias e possibilita a produção de conceitos com 

referenciais da realidade, é produção de sentidos, cuja riqueza textual evoca múltiplas 

compreensões entre os leitores. 

Essas concepções interacionistas da leitura precisam ser ensinadas e trabalhadas 

pela escola, personificadas aqui na figura do professor, responsável pela leitura e também 

pela formação do leitor, de maneira que os alunos possam exercer a cidadania de forma 

pensante, atuando e participando com competência dos eventos de letramento57, 

refletindo o ator de ler, discutindo o texto, propondo significados e relacionando-os aos 

já existentes em seu contexto de leitura, ampliando, assim, o seu repertório de leitura 

(PONTES, 2012). 

Um leitor competente é aquele que analisa, critica e avalia a informação, que dá 

sentido e significado ao que lê e sugere possibilidades de desfecho (da leitura de um livro, 

de uma fábula, de um episódio de novela, da quebra de uma temporada de seriado para o 

início de uma outra, por exemplo). É isso que caracteriza um sujeito leitor inteligente. 

Desse modo, é preciso que as propostas de ensino presentes no currículo escolar 

referentes ao trabalho com a leitura, especificamente a disciplina Língua Portuguesa, 

orientem os alunos a se questionarem para nortear suas compreensões. O objetivo geral 

do ensino, e também da leitura, é ajudar os educandos a alcançar sua autonomia, 
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letradas que desempenham efetivamente práticas sociais de leitura e escrita e participam de forma 

competente de eventos de letramento. 
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permitindo-lhes gerir e regular a própria aprendizagem sem necessariamente haver a 

presença do professor. 

No que diz respeito ao repertório de leitura mencionado por Pontes (2012), é 

válido ressaltar que a escola precisa ser consciente quanto à diversidade de textos 

escolares e não escolares que o aluno tem acesso, sejam eles advindos da cultura impressa 

ou digital, e, principalmente, os provenientes desta última cultura cujas funcionalidades 

e layouts são constituídos sob diversas formas de linguagens, requerendo modos de ler 

diferenciados e impondo novas reflexões e desafios ao ensino-aprendizagem da leitura. 

A partir do momento que a escola conscientiza-se que é preciso ensinar e trabalhar 

outras possibilidades de leitura além dos textos escritos, principalmente os presentes no 

livro didático, permite ao aluno compreender o funcionamento das diversas linguagens 

(verbais, sonoras, visuais, corporais) e perceber como esses códigos se combinam 

hibridamente em textos complexos e multissemióticos para produzir sentidos. Um 

exemplo de texto híbrido composto pelas linguagens verbal e visual é o gênero textual 

meme, cuja unidade de informação é dotada de riqueza cultural (MARTINO, 2013) e o 

qual caracterizaremo-lo no tópico seguinte. 

No ensejo, fazemos uma observação quanto ao meme: designaremo-lo gênero 

textual. A escolha se dá a partir de uma pesquisa do tipo estado do conhecimento realizada 

no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES em meados de 2018 e das leituras feitas 

recentemente em artigos publicados na Revista Periferia58. Observamos que não há um 

consenso entre os autores quanto a sua nomeação, ou seja, se o entendem como gênero 

discursivo, gênero emergente, tipo textual ou gênero textual digital. Há autores, por 

exemplo, que denominam meme como “tipo textual” (CHAVES, 2018), “gênero textual” 

(SANTOS, 2015; ARRUDA, 2017; NAEDZOLD, 2018; FERREIRA, 2018a) e “gênero 

digital” (XAVIER, 2007; PIMENTEL, 2014). Portanto, daí a nossa escolha e 

posicionamento em como caracterizá-lo e discuti-lo. 

 

MEME: características e funcionalidades 

 

Empregado pelo zoólogo Richard Dawkins no livro O Gene Egoísta (1976), o 

vocábulo meme foi utilizado pelo especialista britânico como um neologismo para 

explicar que tal como o gene, responsável por definir o que é um ser humano 

(DAWKINS, 1976 apud MARTINO, 2015), o meme é uma unidade de informação 

cultural com capacidade de ser replicado e transformado de indivíduo para indivíduo, 

disseminando ideias e informações. 

A obra tem servido como fonte básica de pesquisa e citada em algumas produções 

acadêmico-científicas (BARROS, 2016; MIAN, 2016; ARRUDA, 2017; FERREIRA, 

VILLARTA-NEDES; COE, 2019; SANTOS, 2019; SILVA, 2019). No contexto 

discutido por Dawkins, o meme é estudado sob a perspectiva da zoologia, ramo da 

Biologia. No campo dos Estudos da Linguagem, o meme passou a ser estudado com a 

popularização da rede social on-line Facebook, em 2010, a partir do filme “A Rede 

Social”. 

O gênero textual meme apresenta uma base relativamente estável, com estrutura 

composicional (fotos, gifs, frases, imagens etc.), conteúdo temático (refere-se sempre a 

um tema social) e estilo (manifesta, através de uma linguagem humorística, as 

                                                           
58 A Revista Periferia é um periódico quadrimestral voltada para a publicação de textos inéditos na área de 

Educação, Ciências Humanas e Sociais. Publica artigos e resenhas, priorizando os campos da educação, da 

comunicação e da cultura, e conta com a colaboração de pesquisadores nacionais e estrangeiros. Disponível 

em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/periferia/about/editorialPolicies#focusAndScope. 

Acesso em: 16 mar 2019. 
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intencionalidades de um enunciador). É um gênero atrelado à internet. Por sua armação 

ser composta, geralmente, pelas linguagens verbal e visual, suscita do leitor, 

primeiramente, entender como essas linguagens se intercomunicam e produzem sentidos 

para, posterior a isso, considerar o contexto, a mensagem, o canal, os interlocutores e as 

intenções comunicativas, ou seja, implica um envolvimento dinâmico e inteligente por 

parte desse sujeito em função da natureza interativa desse gênero (FERREIRA; 

VILLARTA-NEDER; COE 2019). 

Esse gênero é construído a partir de eventos que acontecem no nosso dia a dia sob 

os mais diversos temas (política, economia, educação, esporte, cultura, exemplo), o que 

configura o caráter interdisciplinar que representa e o fomento à discussão e à construção 

do conhecimento dialogada entre os sujeitos, ressignificando o pensar crítico e reflexivo 

destes e ampliando as possibilidades de saber para atuarem e participarem ativamente de 

práticas sociais letradas. Geralmente se refere a comentários, postagens de fotos, vídeos 

e paródias, alcançando um significativo número de pessoas rapidamente, trazendo humor, 

crítica e reflexões sob variadas temáticas (SILVA, 2019). 

No que diz respeito ao caráter interdisciplinar expresso no parágrafo anterior, 

convém apresentarmos uma breve explicação: a interdisciplinaridade é uma abordagem 

metodológica compreendida em um conjunto de disciplinas interligadas e com relações 

definidas que mutuamente cooperam sob um dado objeto de estudo de forma integral. 

Dessa maneira, o gênero textual meme está vinculado intrinsecamente à Linguística – 

ciência que se dedica ao estudo da linguagem, ou seja, à perspectiva analítica e crítica da 

leitura de textos verbais e não verbais, à escuta e à produção de textos verbais e não 

verbais – e à Informática, ciência que discorre sobre o tratamento da informação por meio 

de computadores e de outros dispositivos de processamento de dados, cuja internet (web) 

está diretamente ligada. 

A principal característica do meme, conforme já mencionado, é ser recriado por 

qualquer um e a qualquer momento. Recriado, ele será replicado e disseminará ideias e 

informações, vinculando-se às formações discursivas propagadas pelas redes sociais on-

line (Facebook e Instagram, por exemplo), ganhará mais força, ou seja, popularidade a 

cada novo hospedeiro e garantirá sua autenticidade por meio da familiaridade (MORAES; 

MENDES; LUCARRELLI, 2011 apud SILVA, 2019). 

Assim, para que um meme seja compreendido é preciso que o sujeito/leitor esteja 

inserido dentro de um contexto específico, isto é, dentro de um ambiente cultural onde 

esse gênero textual foi disseminado, conforme assinala Martins (2015), de forma que 

possa entender a textualidade (re) produzida, do contrário sua funcionalidade tornar-se-á 

sem efeito e não haverá, além da compreensão, a interação entre os envolvidos. 

O gênero textual meme requer dos sujeitos uma leitura competente, de maneira 

que entendam sua estrutura composicional, o tema abordado, o contexto de sua produção, 

a finalidade pela qual a armação textual ocorreu e as múltiplas produções de significados 

que traduz no universo da cibercultura e para os diferentes públicos; desempenha um 

importante papel nas relações sociais democráticas na internet, por revelarem formas de 

interação e construção de sentidos e por representarem ideologias de personagens do 

mundo real, suscitando diversas discussões e debates, por vezes crítico-reflexivos 

(SOUZA, 2013). 

Utilizar o meme como possibilidade metodológica nas práticas de leitura na 

disciplina Língua Portuguesa do Ensino Médio, enseja a produção de significados a partir 

dos diferentes temas que esse gênero textual pode compor, a compreensão do aluno 

quanto ao funcionamento das diferentes linguagens e a exploração e percepção quanto 

aos modos como as diversas linguagens se combinam hibridamente (BRASIL, 2017). 
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Esse nosso pensamento também é compactuado por Ferreira, Villarta-Neder e Coe 

(2019, p. 114), ao assentarem que: 

[...] o gênero meme apresenta características substanciais para se pensar 

as multissemioses no ensino de língua portuguesa na escola e para a 

ressignificação de metodologias para a ampliação de habilidades 

relacionadas aos multiletramentos relacionados ao uso das diferentes 

linguagens. 

Dessa forma, trabalhar o gênero textual meme sob a perspectiva da leitura é apenas 

uma entre as possibilidades de uso no ensino de Língua Portuguesa. Esse gênero pode, 

também, ser empregado sob a perspectiva do letramento literário, do letramento crítico, 

do letramento crítico multimodal, no ensino de gramática, nas aulas de História e como 

reflexão à inclusão digital, por exemplo. 

 

PRÁTICAS DE LEITURA COM MEMES: ensejando possibilidades no ensino-

aprendizazem de língua portuguesa do ensino médio 

 

A disciplina Língua Portuguesa é componente curricular obrigatório presente na 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ensino Médio, cujas propostas 

pedagógicas objetivam edificar a qualidade do ensino de maneira igualitária e preservar 

a autonomia das particularidades regionais e locais (BRASIL, 2017). Está compreendida 

na área do conhecimento “Linguagens e suas Tecnologias”, com competências 

específicas e habilidades específicas. 

Por competência, devemos entender o estímulo aos conhecimentos, atitudes e 

valores para resolver situações-problemas existentes em nossa vida diária, e por 

habilidades a aptidão do aluno em aprender a aprender. Aprender no sentido de: a) ter 

atitude, postura ativa, dirigido a um objetivo, ao domínio de uma área do conhecimento; 

b) ter autonomia, de maneira a construir o saber por si mesmo sem necessariamente haver 

a presença de um mediador, qual seja, o professor; c) interagir, uma vez que o aprendizado 

ocorre nos espaços sociais, onde a pluralidade de vozes se fazem presentes – a escola é 

um exemplo desses espaços onde a heterogeneidade de culturas, de pensamentos e de 

valores revela-se, favorecendo, portanto, o ensino-aprendizagem –, cujos discursos 

concordam, se complementam e, por vezes, discordam; d) prosseguir com a 

aprendizagem, de maneira que o aluno/cidadão consiga acompanhar o conhecimento (re) 

produzido sob diversos formatos e recursos em uma sociedade que sempre está se 

atualizando. 

A “Competência Específica 1” constante na área Linguagens e suas Tecnologias, 

indica que o aluno deve ser capaz de depreender o funcionamento das diferentes 

linguagens (visuais, sonoras, verbais e corporais) para expandir a sua formação e 

participar socialmente, assim como “[...] explorar e perceber os modos como as diversas 

linguagens se combinam hibridamente em textos complexos e multissemióticos, para 

ampliar suas possibilidades de aprender [...] e de explicar e criticar os atos de linguagem 

(BRASIL, 2017, p. 483).  

Sabemos que o texto verbal escrito é trabalhado nas/pelas escolas nas práticas de 

leitura, entretanto, na maioria das vezes, não produz o potencial de conhecimento e de 

compreensões que o aluno necessita para as práticas sociais letradas e a produção de 

sentidos que os diversos textos – verbais e não verbais – produzem, justamente por haver 

um trabalho automatizado, simplista, incipiente. 

Segundo Pontes (2012, p. 27): “A leitura vista como compreensão, envolve um 

conjunto de habilidades que interagem linguagem e pensamento [...]”. Desse modo, ler e 
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compreender os textos, sob diversos formatos e configurações, entre eles os híbridos, é 

fundamental para que o aluno/cidadão possa ressignificar o pensar quanto às práticas de 

leitura, ampliar suas possibilidades de saber, tanto escolares quanto não escolares, e 

posicionar-se criticamente enquanto ser social letrado. 

Quanto às habilidades especificas que integram a Competência Específica 1, 

apresentamos uma, entre as cinco que a formam, qual seja: compreender o funcionamento 

das linguagens para interpretar criticamente textos de diversas semioses (BRASIL, 2017). 

Optamos pela escolha dessa habilidade porque é a que melhor representa o tema discutido 

neste trabalho - o gênero textual meme - e os significados que pode produzir. 

A partir do momento que o aluno conscientiza-se quanto aos processos de 

produção e circulação de textos nas diferentes linguagens, compreende que o texto – 

impresso, digital, por exemplo – não se aplica apenas ao verbal escrito. É sabido que a 

cultura do impresso deve continuar tendo centralidade na educação escolar, mas para além 

dessa cultura “[...] é preciso considerar a cultura digital, os multiletramentos, os novos 

letramentos, entre outras denominações que procuram designar novas práticas sociais e 

de linguagem” (BRASIL, 2017, 478). 

Essa consciência, todavia, não deve partir apenas por parte do aluno. A escola, o 

professor, também precisam ser conscientes quanto à diversidade de textos que circulam 

nos espaços coletivos sociais, além muros-escola, textos que os alunos, muitas vezes, 

“apropriam-se” com pertença e discutem sem receio de serem punidos/penalizados pelo 

docente, expressam pontos de vista, fazem parte da cultura, do contexto de onde são 

originários, dos espaços digitais onde “navegam”. E podem ser trabalhados no contexto 

escolar. 

O gênero textual meme é um exemplo de texto híbrido, denominado também de 

texto multissemiótico (ROJO, 2012), inserido no espaço da cibercultura que suscita a 

leitura e a produção de sentidos para fazer significar, cuja configuração permite ser 

produzido, reproduzido e replicado (MARTINS, 2015). É um gênero o qual o aluno 

conhece, pois faz parte do ciberespaço, ambiente em que comumente acessa para as 

diversas práticas de informação e comunicação. 

Esse gênero está presente nas proposições da BNCC do Ensino Médio, de maneira 

a potencializar novas possibilidades de construção de sentidos (BRASIL, 2017). Pode, 

também, por exemplo, ser utilizado para fins publicitários com a intenção de despertar o 

interesse de consumidores por produtos, serviços e ideias de empresas, organizações e 

pessoas de maneira humorada, conforme ilustração abaixo. 

 

Figura 1 - Meme publicitário lançado pela McDonald´s. 
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Fonte: http://blogs.opovo.com.br/id/2015/06/01/o-poder-dos-memes-na-publicidade/. Acesso em: 01 jul. 

2018. 

 

A McDonald´s usou a frase “sambando na cara da fome” fazendo alusão à 

expressão “sambando na cara da sociedade”, cuja gíria/expressão significa “arrasou”, 

“mandou bem”, no sentido que o consumidor optou por um produto – fastfood – de 

qualidade e que saciará sua fome. 

Em sala de aula, o texto publicitário, apresentado aqui sob a forma de meme, pode 

ser trabalhado pelo professor com os alunos para a leitura e a compreensão dos sentidos 

que produz, por representar uma das diversas formas textuais, fazer parte do contexto não 

escolar do aluno e apresentar caráter híbrido. Igualmente, pode ser feita uma comparação 

das características que configuram o texto publicitário tradicional e a transmutação desse 

gênero textual performada sob a forma de meme. O que muda?; os propósitos textuais 

foram alcançados?; há diferenças compreensivas entre um texto e o outro?. As 

possibilidades do trabalho com a leitura de textos podem diversificar, dependerá do 

professor e do tratamento que é dado por este no processo de ensino-aprendizagem com 

os alunos. 

No que diz respeito ao contexto não escolar, enfatizamos novamente a 

conscientização das escolas quanto a heterogeneidade de textos que o aluno tem acesso, 

sob diferentes recursos e formatos, exigindo-o capacidade leitora para compreendê-los e 

significá-los criticamente. O ideal, acreditamos, são que essas instituições educativas 

também utilizem textos não escolares nas práticas de leitura, além dos que comumente já 

constam no currículo escolar, tendo em vista que o educando tem acesso a esses textos 

além-escola. 

O texto ilustrado na Figura 1 coaduna com o que o Pontes e Azevedo (2013, p. 

27) assentam: “ler caracteriza toda a relação racional entre o indivíduo e o mundo que o 

cerca, o desvendar dos significados omitidos pelo texto, [...] estabelecendo uma relação 

ampla com o texto e uma ação mediadora entre o ser humano e o contexto em que está 

inserido”. Ao trabalhar com o gênero textual meme, o professor pode discutir com os 

alunos os significados que esse texto multissemiótico pode produzir e questionar que 

outras compreensões podem ser entendidas a partir do texto exemplificado acima. 

As possibilidades de se trabalhar com práticas de leituras são diversas, basta que, 

essencialmente, professor e alunos não se limitem ao livro didático, mas que 
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transponham, associados com esse instrumento didático, outras possibilidades de leitura 

de textos, inclusos aqui os multissemióticos, a exemplo o meme, de modo que: 

[...] os estudantes compreendam o funcionamento e os recursos 

oferecidos pela tecnologia digital para o tratamento das linguagens [...], 

assim como as possibilidades de remediação abertos pelos fenômenos 

multimídia e transmídia, característicos da cultura de convergência 

(BRASIL, 2017, p. 483). 

Associada a essa citação, complementamos: que a escola utilize propostas de 

trabalho de leituras que possibilitem aos alunos o acesso a saberes provenientes da cultura 

digital, a outras leituras textuais além dos presentes no currículo escolar, possibilitando 

maior apropriação técnica e crítica e uma aprendizagem significativa e autônoma. O 

gênero textual meme é uma dessas possibilidades de aprendizagem significativa que pode 

ser trabalhado nas práticas de leitura da disciplina Língua Portuguesa, por haver riqueza 

cultural, informacional, por sua formação híbrida e característica interdisciplinar. E, 

conforme já mencionamos, trabalhar esse gênero sob a perspectiva da leitura não é 

estanque, há outras possibilidades de empregá-lo em atividades voltadas ao ensino. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em uma sociedade de base globalizada e tecnológica cujos textos diversificam 

sob diversos formatos e linguagens, ler e compreendê-los, refleti-los e posicionar-se 

criticamente é fundamental para que se possa participar das práticas sociais letradas. A 

escola, espaço onde o ensino e a aprendizagem devem ocorrer de maneira adequada, 

precisa apresentar ao aluno a maior diversidade de textos possíveis, verbais e não verbais, 

provenientes da cultura impressa e da cultura digital, de maneira a contribuir para a 

formação desse sujeito no que diz respeito à leitura compreensiva em suas múltiplas 

formas e linguagens. 

O gênero textual meme é um entre a heterogeneidade de textos que a instituição 

educativa pode trabalhar nas práticas de leitura na disciplina Língua Portuguesa com fim 

ao aprendizado do aluno (LIMA; GONÇALVES; LIMA, 2015; SANTOS, 2015), por sua 

característica híbrida, informacional, cultural, interdisciplinar e por fazer parte de um 

ambiente – ciberespaço – em que comumente o educando tem acesso, assim como 

constitui um texto não escolar. 

Neste artigo, objetivamos apresentar o meme como possibilidade metodológica 

nas práticas de leitura de Língua Portuguesa do Ensino Médio. A partir das discussões 

apresentadas pelos autores deste trabalho e das análises provenientes dos teóricos de base 

quanto à leitura – conceito, concepções e possibilidades – e o meme, caracterização, uso 

e funcionalidade, assentamos que esse gênero textual pode e deve ser trabalhado em sala 

de aula com fim à sua leitura, compreensão, letramento e discussão pelos sujeitos 

(professor e alunos) que ocupam esse espaço escolar. 

Ressaltamos que a escola precisa trabalhar os textos não escolares, além dos 

habitualmente trabalhados, visto que fazem parte do contexto que o aluno tem acesso 

além-escola, principalmente os provenientes do ciberespaço, ambiente em que 

comumente o educando faz uso para as diversas práticas de produção escrita e leitora. 

Nesse sentido, caberá a essa instituição a responsabilidade de ensinar e trabalhar a leitura 

configurada sob as diversas linguagens, formando leitores competentes e preparados para 

as práticas interativas em sociedade. 

As possibilidades de trabalho com textos diversos para a leitura e a compreensão 

não se esgotam. Para outras produções, ensaiamos o uso do meme na perspectiva do 
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letramento literário com alunos vinculados em cursos de formação de professores. Assim, 

se esses futuros profissionais também trabalham com a atividade de leitura literária, 

devemos inserir o gênero discutido no espaço de instrução e colocá-lo à discussão com 

os demais partícipes. A academia permite isso, afinal é um laboratório de aprendizagem 

cujas práticas servirão para somar com o que já é trabalhado pela escola. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ARRUDA, Raphael Barbosa Lima. Gênero meme e ensino de leitura: investigando o 

letramento multimodal crítico de alunos de língua inglesa. Orientadora: Antônia Dilamar 

Araújo. 2017. 183f. Dissertação (Mestrado Acadêmico) – Universidade Estadual do 

Ceará, Centro de Humanidades, Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada, 

Fortaleza, 2017. 

 

BARROS, Ana Carolina Almeida de. A compreensão dos memes através de 

comentários no Facebook. Orientadora: Karina Falcone de Azevedo. 2016. 175f. 

Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Artes e 

Comunicação, Letras, Recife, 2016. 

 

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ensino Médio. Educação é 

a Base. Ministério da Educação - Brasília: DF, 2017. Disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-

content/uploads/2018/04/BNCC_EnsinoMedio_embaixa_site.pdf%3E. Acesso em: 23 

jun. 2018. 

 

CHAVES, Adriele de. “BELA, RECATADAE DO LAR”: Replicação e ressignificação 

dos memes no espaço digital. Orientadora: Celia Bassuma Fernandes. 2018. 112f. 

Dissertação (Mestrado em Letras) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Paraná, 

2018. 

 

FERREIRA, Silvia Goulart. A compreensão e a produção de memes no Ensino 

Fundamental em um contexto mediado por tecnologias digitais. Orientador: Claudio 

de Paiva Franco. 2018. 187f. Dissertação (Mestrado Profissional em Letras). 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação em Letras, 2018. 

FERREIRA, Helena Maria; VILLARTA-NEDER, Marco Antônio; COE, Geanne dos Santos 
Cabral. Periferia, v. 11, n. 1, p. 114-139, jan/abr 2019. Disponível em: https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/periferia/article/view/36936/28110. Acesso em: 16 mar. 
2019. 
 

LIMA, Ana Maria Pereira; GONÇALVES, Carla Jessica Severiano Lima; LIMA, Érika 

Nara Paiva. Os memes e a mediação do ensino de leitura. In: Colóquio Nacional de 

Hipertexto – Tecnologias Digitais Aplicadas ao Ensino e Aprendizagem: Desafios da 

atualidade, 4, 2015, Fortaleza. Anais ... Fortaleza, 2011, p. 1-8. 

 

MARTINO, Luís Mauro Sá. Memes e virais, replicações e cultura. In: MARTINO, Luís 

Mauro Sá. Teoria das Mídias Digitais: linguagens, ambientes, redes. 2ed. - Petrópolis, 

RJ: Vozes, 2015, p. 177-181. 

 

NAEDZOLD, Simone de Sousa. Produção textual com uso de gêneros meme e fanzine 

no desenvolvimento de capacidades de leitura e escrita de estudantes do 8º ano do 



136 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

Ensino Fundamental. Orientadora: Leandra Ines Seganfredo Santos. 2018. 231f. 

Dissertação (Mestrado Profissional em Letras) - Faculdade de Educação e Linguagem, 

Campus de Sinop, Universidade do Estado do Mato Grosso, 2018. 

 

OLIVEIRA, Ângela Araújo de, et al. Leitura na escola: espaço para gostar de ler. In.: 

XIV Jornada Nacional da História da Educação entre a Pedagogia Histórico Crítica e a 

Educação Básica... Anais [...] Belém: UFPA, 2017, p 1-25. Disponível em: 

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr/jornada/jornada7/_GT4%20PDF/LEIT

URA%20NA%20ESCOLA%20ESPA%C7O%20PARA%20GOSTAR%20DE%20LER

.pdf. Acesso em: 30 jun. 2018. 

 

PIMENTEL, Renato Lira.  Um estudo sobre hibridização e agrupamento de gêneros 

no facebook. Orientador: Benedito Gomes Bezerra. 2014. 116f. Dissertação (Mestrado) 

– Programa de pós-graduação em Linguística da Universidade Federal de Pernambuco, 

Recife, 2014. 

 

PONTES, Verônica Maria de Araújo. O fantástico e maravilhoso mundo literário 

infantil - Curitiba: CRV, 2012. 

 

PONTES, Verônica Maria de Araújo; AZEVEDO, Fernando. A LEITURA NA 

ESCOLA: Como? Quando? E Por quê?. In: PONTES, Verônica Maria de Araújo; 

SILVA, Luzia Guacira dos Santos; BATISTA, Maria Carmem Silva (Orgs.). Trilhas 

Pedagógicas. - 1ed. – Curitiba, PR: CRV, 2013, p. 25-35. 

 

ROJO, Roxane. Gêneros discursivos do Círculo de Bakhtin e multiletramentos. In: 

Roxane Rojo (Org.). Escola conectada: os multiletramentos e as TICs. 1 ed. São Paulo: 

Parábola Editorial, 2013, p. 13-36. 

 

_______. Pedagogia dos Multiletramentos: Diversidade cultural e de linguagens na 

escola. In: ROJO, Roxane Helena.; MOURA, Eduardo (Orgs.). Multiletramentos na 

escola. São Paulo: Parábola Editorial, 2012, p 11-31. 

 

SILVA, Ezequiel Theodoro da. Concepções de leitura e suas consequências no ensino. 

Perspectiva. Florianópolis, v.17, n.31, p. 11-19, jan/jun, 1999a. Disponível em: 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/viewFile/10708/10213. Acesso 

em: 25 jun. 2018. 

 

SILVA, Ariana da Rosa. Ensino de Gramática: análise das relações lógico-semânticas na 

conjunção em memes. Periferia, v. 11, n. 1, p. 88-113, jan/abr 2019. Disponível em: 

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/periferia/article/view/36434/28109. Acesso 

em: 16 mar. 2019. 

 

SANTOS, Anselma Morais. O estudo de memes no ensino de língua. Orientadora: 

Mariléia da Silva Reis. 2015. 78f. Dissertação (Mestrado Profissional) – Universidade 

Federal de Sergipe, 2015. 

 

SANTOS, Debora Sandyla Araújo. Os memes como auxílio na leitura multimodal crítica: 

um relato de experiência docente na sala de aula de Língua Espanhola. Periferia, v. 11, 

n. 1, p. 16-32, jan/abr. 2019. Disponível em:https://www.e-



137 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

publicacoes.uerj.br/index.php/periferia/article/view/36424/28090. Acesso em 16 mar. 

2019. 

 

SOARES, Magda. Novas práticas de leitura e escrita: Letramento na cibercultura. Educ 

Soc., Campinas, v. 23, n. 81, p. 143-160, dez, 2002. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/es/v23n81/13935.pdf. Acesso em: 25 jun. 2018. 

 

______. Alfabetização e Letramento. 5ed., 2ª reimpressão – São Paulo: Contexto, 2008. 

 

SOLÉ, Isabel. Ler, Leitura, Compreensão: “Sempre falamos da mesma coisa”? Articles 

de Didáctica de lla llengua i de la literatura, n.7, p. 7-19, enero, 19996. Disponível em: 

http://srvd.grupoa.com.br/uploads/imagensExtra/legado/T/TEBEROSKY_Ana/Compre

ensao_De_Leitura_A_Lingua_Como_Procedimento/Liberado/Cap_01.pdf. Acesso em: 

27 jun. 2018. 

 

XAVIER, A. C. dos S. Letramento digital e ensino. In: SANTOS C. F. e MENDONÇA. 

M. (org.). Alfabetização e letramento: conceitos e relações. Belo Horizonte: Autêntica, 

2007, p. 37-52. 

 

ZOTELLI, Mariella Batarra Mian. Memes e propriedade intelectual: Uma complexa 

relação na era da internet. Orientador: Sérgio Amadeu da Silveira. 2016. 140f. 

Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do ABC, Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Humanas e Sociais, Santo André, 2016. 

  



138 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

OS GÊNEROS ORAIS NO LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA: 

um olhar interdisciplinar 

 

Edson Gomes Ferreira Junior59 

Elaine Cristina Forte Ferreira60 

 

 

RESUMO  

O presente trabalho, fruto da nossa pesquisa de mestrado (em andamento), tem por 

objetivo analisar a interdisciplinaridade presente nas atividades com gêneros orais no 

livro didático de Língua Portuguesa nos anos iniciais do ensino fundamental I, levando 

em consideração o modo como são apresentadas, as bases político-teóricas pelas quais 

são fundamentadas e suas possíveis contribuições para o ensino. Desenvolvemos a nossa 

investigação a partir de uma abordagem qualitativa, tendo o livro didático de Língua 

Portuguesa como universo da nossa pesquisa. Para tanto, nos apoiamos em autores que 

discutem as bases teóricas relacionadas a essa temática como: Schneuwly e Dolz (2011), 

Marcuschi e Dionisio (2007),  Fávero; Andrade; Aquino (2012), Bueno (2009), Machado 

(1996), Fazenda (2011), além de documentos oficiais que orientam e regulam a educação 

brasileira como os Parâmetros Curriculares Nacionais –  PCN (1997) e a Base Nacional 

Comum Curricular – BNCC. Ao analisar o manual didático de Língua Portuguesa, 

percebemos a presença dos gêneros orais e da interdisciplinaridade no contexto das 

atividades sugeridas. No entanto, faz-se necessária a ação interdisciplinar do professor 

em sala de aula, para que, de fato, o conhecimento seja construído num viés 

interdisciplinar, possibilitando ao usuário da língua a capacidade de adequar a língua oral 

e a escrita às diversas situações comunicativas do dia a dia.  

 

Palavras-chave: Gêneros orais. Interdisciplinaridade. Livro didático de Língua 

Portuguesa. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

A prática da escrita nas escolas é, sem dúvida, imprescindível.  E por que não dizer 

um dos principais papéis da escola? Espera-se que, ao ser inserido na escola, o aluno 

aprenda em primeira instância a ler e escrever, visto que tais práticas são fundamentais 

para a sua atuação numa sociedade letrada. No entanto, a modalidade escrita não é única 

exigida na sociedade atual. O próprio mercado de trabalho exige das pessoas, além de 

uma boa escrita, a capacidade de produção oral em situações formais no desenvolvimento 

de suas atividades profissionais.  

Neste sentido a escola, como formadora, precisa pensar o seu currículo de uma 

forma que atenda às diferentes necessidades comunicativas do sujeito. Isso não significa 

que a escola, agora, tenha que ensinar o aluno a falar, pois a fala é algo que ele já aprende 
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bem antes do seu ingresso no ambiente escolar61. Nesse sentido, corroboramos com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) ao afirmarem que: 
 

Essa, talvez, tenha sido uma das razões para que a escola por muito 

tempo, não se preocupasse com o ensino da língua oral, e quando o fez, 

foi de maneira inadequada, buscando corrigir a fala “errada” dos alunos, 

não considerando as variedades linguísticas inerentes ao contexto social 

de cada um (BRASIL, 1997, p. 38).   

 

 Essa prática adotada pela escola revela a má interpretação do sentido de se 

trabalhar o oral no ambiente escolar, pois essa concepção de correção da fala “errada” do 

aluno só intensifica ainda mais o preconceito linguístico existente em algumas de nossas 

escolas. Há, portanto, a necessidade de se ver o ensino da língua oral de maneira 

contextualizada, considerando a variante prestigiada de cada aluno, pois o objetivo do 

oral na escola não seria ensinar a forma “correta” de falar, nem tampouco fazer da 

oralidade um possível aperfeiçoamento da escrita.  

 Na verdade, o papel da escola no tocante ao ensino da oralidade é preparar o 

sujeito para interagir nos diversos contextos sociais que utilizam a modalidade oral como 

forma de comunicação efetiva. Neste sentido, o trabalho com a língua oral vai muito além 

da simples correção de um determinado termo utilizado pelo aluno em sala de aula. A 

escolha da língua oral como conteúdo escolar, segundo os PCN (BRASIL, 1997, p. 38), 

“exige o planejamento da ação pedagógica de forma a garantir, na sala de aula, atividades 

sistemáticas de fala, escuta e reflexão sobre a língua”.  

Sendo assim, possibilitar, em sala de aula, a expressão oral das crianças apenas do 

falar cotidiano, sem nenhuma contextualização, dificilmente resultará na aprendizagem 

necessária. É preciso que a oralidade desenvolvida na escola esteja contextualizada nas 

atividades relacionadas ao uso da língua oral, seja no ensino da língua materna ou nas 

demais áreas do conhecimento. Essa contextualização é indispensável para que o ensino 

da língua oral seja significativo para o aluno, sendo, portanto, necessário considerar as 

suas variedades linguísticas, de modo que este seja capaz de relacionar as diferentes 

linguagens estudadas na escola ao seu falar cotidiano.  

Nesse contexto, os recursos didáticos utilizados pelo professor em sala de aula 

desempenham um papel relevante na construção do conhecimento do aluno, o que nos 

faz pensar sobre a qualidade dos recursos escolhidos por esse profissional para a sua 

atuação no espaço escolar. Atualmente os avanços tecnológicos, sobretudo, a tecnologia 

digital tem possibilitado ao professor uma grande variedade de recursos pedagógicos que 

podem estimular o aluno a aprender de forma mais dinâmica e prazerosa. Porém, é preciso 

ressaltar que, apesar de todo o suporte oferecido pelas novas tecnologias, o livro didático 

ainda ocupa um espaço muito importante na sala de aula.  

Sendo assim, o professor na condição de facilitador, além de considerar as 

propostas dos autores nos manuais didáticos, precisa, na sua prática docente, desenvolver 

estratégias que contribuam para o desenvolvimento cognitivo do aluno, sobretudo, do 

conhecimento ligado à linguagem, tão necessária à prática comunicativa. Santos e 

Carneiro (2006) ressaltam que: 
 

o livro didático assume essencialmente três grandes funções: de 

informação, de estruturação e organização da aprendizagem e, 

finalmente, a função de guia do aluno no processo de apreensão do 

                                                           
61 Assumimos aqui o pensamento teórico de Vygotsky que compreende a comunicação, o contato social 

como função primordial da fala, que se desenvolve a partir da interação com o outro, sempre influenciado 

pelo meio social e cultural em que se insere. (BRITES; CÁSSIA, 2012)  
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mundo exterior. Deste modo, a última função depende de o livro 

permitir que aconteça uma interação da experiência do aluno e 

atividades que instiguem o estudante desenvolver seu próprio 

conhecimento, ou ao contrário, induzi-lo a repetições ou imitações do 

real. Entretanto o professor deve estar preparado para fazer uma análise 

crítica e julgar os méritos do livro que utiliza ou pretende utilizar, assim 

como para introduzir as devidas correções e/ou adaptações que achar 

conveniente e necessárias. (SANTOS e CARNEIRO 2006, p. 206).  

 

Neste sentido, o olhar crítico do professor torna-se indispensável para o 

julgamento da qualidade do material que será utilizado por ele em sala de aula. Machado 

(1996) chama-nos a atenção para a qualidade dos livros didáticos, que tem sido 

examinada sempre a partir da perspectiva de determinada forma de utilização, na qual o 

papel dos mesmos é frequentemente superestimado, sobretudo em sua relação com o do 

caderno. Essa análise realizada pelo professor precisa considerar, além das facilidades de 

uso, a fundamentação teórica desse material e a abordagem filosófica na qual se apoiam 

os autores.   

Tal preocupação centra-se na necessidade de atividades que contribuam de modo 

significativo para a construção do conhecimento do aluno. Para tanto, faz-se necessária a 

realização de atividades integradoras que possibilitem ao aluno a construção de um 

conhecimento global, capaz de dialogar com as diversas ciências e romper com os limites 

das disciplinas. Neste sentido, o livro didático, quando pautado nessa perspectiva, pode 

ser considerado um forte aliado do professor na efetivação da ação interdisciplinar tão 

discutida no ambiente escolar.  

Além disso, os manuais escolares tem sido foco de muitos pesquisadores que 

buscam discutir a qualidade desse material didático e sua contribuição para o ensino. 

Munakata (2012, p. 193) revela-nos que houve uma época em que estudar livro didático 

era visto como desvio de comportamento, no entanto, hoje há uma proliferação de temas 

e abordagens possíveis para o seu estudo. Segundo esse mesmo autor, pesquisas recentes 

abordam a recepção dos livros didáticos pelo aluno, considerado por ele como sujeito da 

educação escolar quase sempre em elipse.    

É com base nessas reflexões que surge o interesse de se investigar a presença dos 

gêneros orais no livro didático de Língua Portuguesa a partir de uma perspectiva 

interdisciplinar. Assim, o objetivo geral deste trabalho, fruto da nossa pesquisa de 

mestrado (em andamento) é analisar a interdisciplinaridade presente nas atividades com 

gêneros orais no livro didático de Língua Portuguesa nos anos iniciais do ensino 

fundamental I, levando em consideração o modo como são apresentadas, as bases 

político-teóricas pelas quais são fundamentadas e suas possíveis contribuições para o 

ensino. 

Fávero, Andrade e Aquino (2012, p. 11) ressaltam que ultimamente muitas 

pesquisas têm sido realizadas sobre a língua falada. Contudo, pouco sabemos sobre ela. 

No tocante à interdisciplinaridade, Fazenda (2011, p. 15) destaca-nos que apesar desta ser 

uma palavra bastante pronunciada em eventos de ordem educacional, ela é pronunciada 

apenas e algumas vezes as pessoas têm dificuldade de atribuir sentido a ela. Essa, talvez, 

seja uma das razões para que a ação interdisciplinar, muitas vezes, não ocorra de forma 

efetiva nos espaços escolares. Pois, é preciso compreender o sentido da 

interdisciplinaridade para que ela possa, de fato, fazer parte da ação pedagógica da escola 

e assim promover a construção de um conhecimento globalizado e integrador. 

  Neste sentido, o estudo acerca dos gêneros orais e a interdisciplinaridade no livro 

didático torna-se relevante à medida que esses elementos passam a ser considerados 
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essenciais para a construção do conhecimento do aluno, sobretudo, no que toca os 

aspectos comunicativos da língua. 

Assim, para o desenvolvimento de nossa pesquisa faz-se necessário um diálogo 

com alguns autores que discutem as bases teóricas relacionadas à temática em discussão. 

Desse modo, nos apoiamos, principalmente, em Schneuwly e Dolz (2011), Marcuschi e 

Dionisio (2007),  Fávero; Andrade; Aquino (2012), Bueno (2009),  Santos e Carneiro 

(2006), Machado (1996), Munakata (2012), Fazenda (2011), além de documentos oficiais 

que orientam e regulam a educação brasileira como os Parâmetros Curriculares Nacionais 

–  PCN (1997) e a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (2018).   

Destacamos, além das referências acima, o trabalho de Santos (2013), que 

apresenta uma reflexão sobre o papel da linguagem oral nas relações de ensino 

aprendizagem da língua. Para tanto, relata, em seu discurso, a análise realizada nas 

atividades de escuta, fala, leitura e escrita apresentadas nos livros didáticos, verificando 

se elas aludem ou não às indicações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997).     

Ainda nesse contexto teórico, ressaltamos o trabalho de Bueno (2015) que propõe 

na sua pesquisa uma discussão acerca da interdisciplinaridade em livros didáticos de 

Ciências. Embora as discussões realizadas nesses dois trabalhos não tenham como eixo 

central o ensino dos gêneros orais no livro didático de Língua Portuguesa numa 

perspectiva interdisciplinar, suas leituras nos permitiram uma maior reflexão sobre a 

importância da interdisciplinaridade no trabalho com gêneros orais, mediados pelos livros 

didáticos de língua portuguesa.  

Além disso, o estudo voltado à essas pesquisas nos possibilitaram verificar a 

relevância do nosso trabalho, tendo em vista a necessidade do desenvolvimento de 

pesquisas que contribuam para a ampliação das discussões acerca dos gêneros orais e a 

interdisciplinaridade em livros didáticos de Língua Portuguesa. Assim, traremos no 

próximo tópico uma breve reflexão sobre o trabalho interdisciplinar a partir dos gêneros 

orais no livro didático de Língua Portuguesa.  

 

OS GÊNEROS ORAIS E O TRABALHO INTERDISCIPLINAR NO LIVRO 

DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA  

 

A prática interdisciplinar desempenha um papel fundamental na realização de 

atividades que envolvem os gêneros orais como objeto de ensino, visto que as práticas 

educativas devem ser organizadas de forma que os alunos sejam capazes de “utilizar a 

linguagem oral com eficácia, sabendo adequá-la a intenções e situações comunicativas 

que requeiram conversar num grupo, expressar sentimentos e opiniões, defender pontos 

de vista, relatar acontecimentos, expor sobre temas estudados” (BRASIL, 1997, p. 103). 

Essas práticas educativas propostas pelos PCN, quando organizadas dentro de um 

contexto interdisciplinar, possibilitam ao aluno não apenas o seu desenvolvimento 

comunicativo, mas a sua compreensão global acerca das discussões realizadas em sala de 

aula. Neste sentido, devemos considerar a principal ferramenta utilizada pelo professor 

na preparação e realização de suas aulas: o livro didático. A princípio esse instrumento 

tão presente em nossas salas de aula deveria servir apenas de suporte para ação didática 

do professor. No entanto, acontece muitas vezes é que o LD62 passa a ser única ferramenta 

utilizada pelo professor no desenvolvimento de suas aulas.  

Essa realidade configura-se, segundo Ota (2009), pela decorrência da grande 

deficiência nas políticas de formação continuada, o que contribui para que LD, muitas 

vezes, acabe funcionando como mecanismo de atualização profissional. Desse modo, o 

                                                           
62 A partir desse momento passaremos a utilizar as siglas LD para se referir ao termo Livro Didático.  
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LD que deveria funcionar apenas como suporte na ação didática do professor, acaba por 

guiar o trabalho docente. Para Ota (2009, p. 214), tudo isso vem refletir o descaso a que 

tem sido submetida a educação brasileira e a profissionalização do professor. 

 Assim, torna-se relevante a necessidade de se ampliar as discussões acerca da 

utilização do LD em sala de aula, observando as políticas públicas voltadas para esse 

instrumento didático e suas contribuições para a construção do conhecimento. Nesse 

contexto, Machado (1996) chama-nos a atenção para a necessidade de se redimensionar 

a importância do papel do LD em relação a outros instrumentos didáticos, como o caderno 

e outros materiais utilizados na ação didático-pedagógico do professor, a saber livros 

literários, paradidáticos, revistas, jornais, cartazes etc.  

Percebemos aqui a necessidade de se estabelecer um diálogo do LD com outros 

instrumentos pedagógicos que possam contribuir de forma significativa para o 

aprendizado de nossos alunos. Desse modo, quando trabalhado de forma isolada de outros 

recursos o LD pode acabar não desenvolvendo com precisão a função para a qual foi 

pensado ou elaborado. “Assim, um instrumento que deveria ser visto de forma crítica 

acaba por orientar o trabalho docente.” (OTA, 2009, p. 214). O que não deveria acontecer.  

Soares (2002, p. 2) revela-nos que um professor hoje, no nosso país, para 

sobreviver minimamente precisa dar aulas o dia inteiro, manhã, tarde e, frequentemente, 

até a noite. Logo, é uma pessoa que não tem tempo para planejar suas aulas com o devido 

cuidado, nem tão pouco se atualizar e, por isso, acaba fazendo do LD sua principal 

ferramenta de ensino.  

Essa, talvez, seja uma das razões que justifiquem a presença tão marcante desse 

material em sala de aula. Cavalcante, Pinho e Andrade (2015) ao discutirem sobre a 

relevância do LD para o professor, reforçam que “as más condições de trabalho, 

corroboram para a necessidade de quesitos criteriosos para adoção do livro didático, cujo 

recurso didático constitui, em muitos casos, o único material a ser utilizado por alunos e 

professores.” (CAVALCANTE, PINHO e ANDRADE, 2015, p. 226)   

Nesse contexto, vale ressaltar a importância de se considerar a 

interdisciplinaridade como quesito essencial no momento da adoção do livro didático, 

tendo em vista a busca por um conhecimento totalizado, que, segundo Cavalcante, Pinho 

e Andrade (2015, p. 227), “pressupõe um trabalho integrado no qual cada especialista 

impulsiona o saber relacional e a construção de novos modos de apreensão da realidade.”  

Nesse sentido, a linguagem, que permite a comunicação entre os usuários da 

língua e, consequentemente, a desses novos modos de construção e apreensão da 

realidade merecem um pouco mais de atenção no momento da escolha do LD de língua 

portuguesa, buscando perceber nesse material uma metodologia pautada numa 

perspectiva integradora que busque envolver, além do conhecimento de outras áreas, 

situações concretas e reais do uso da língua.  

Assim, é preciso considerar, no momento da escolha do livro didático, as 

atividades que envolvem o trabalho com gêneros textuais e discursivos a fim de verificar 

como essas situações de uso da língua se apresentam nesse material. Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais  ao discutirem sobre a realização de atividades que permitam a 

articulação de conteúdos de língua oral e escrita, advertem-nos que “o trabalho com 

linguagem oral deve acontecer no interior de atividades significativas: seminários, 

dramatização de textos teatrais, simulação de programas de rádio e televisão, de discursos 

políticos e de outros usos públicos da língua oral.” (BRASIL, 1997, p. 51-52).  

Tais atividades possibilitam ao aluno não apenas o desenvolvimento da 

capacidade de produção comunicativa, mas também o entendimento de que o 

conhecimento não acontece de forma isolada, fragmentada, sem conexão com outras 

ciências. Quando trabalhado numa perspectiva interdisciplinar, o ensino de língua 
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portuguesa torna-se mais produtivo e possibilita ao aluno uma visão mais geral do mundo, 

além de uma postura mais globalizada em torno do conhecimento construído.  

Portanto, ao escolher o livro didático de Língua Portuguesa, o professor precisa 

considerar, além do conteúdo, a estrutura gramatical e a abordagem filosófica na qual se 

apoiam os autores desse material, a fim de possibilitar a prática interdisciplinar no 

desenvolvimento das atividades com gêneros textuais e discursivos, propostas nesse 

material.  

 

METODOLOGIA  

 

Com base em Gil (2008), desenvolvemos a nossa pesquisa a partir de uma 

abordagem qualitativa, de caráter exploratório, tendo o livro didático de Língua 

Portuguesa como universo da nossa pesquisa. No que se refere aos procedimentos, 

adotamos o método de análise de estudo documental, que, segundo Lüdke e André (1986), 

pode se constituir numa técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja 

complementando as informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos 

novos de um tema ou problema. Assim, buscamos no corpus de nossa pesquisa perceber 

novos aspectos relacionados à interdisciplinaridade no trabalho com gêneros orais nos 

manuais escolares de Língua Portuguesa. 

Desse modo, temos como principal objetivo analisar a interdisciplinaridade 

presente nas atividades com gêneros orais no livro didático de Língua Portuguesa nos 

anos iniciais do ensino fundamental I, levando em consideração o modo como são 

apresentadas, as bases político-teóricas pelas quais são fundamentadas e suas possíveis 

contribuições para o ensino.  

Para alcançarmos os objetivos da nossa pesquisa, selecionamos o livro para 

análise, buscando identificar a presença dos gêneros orais e da interdisciplinaridade nesse 

recurso. Escolhemos o livro didático de Língua Portuguesa do 5º ano do ensino 

fundamental, da coleção Ápis, das autoras Ana Trinconi, Terezinha Bertin e Vera 

Marchezi, PNLD 2019. A nossa escolha se justifica pelo fato de esta ser a única coleção 

utilizada em toda rede municipal. 

Após a seleção do LD para análise, verificamos os documentos oficiais que 

orientam e regulam a educação brasileira como os Parâmetros Curriculares Nacionais e a 

Base Nacional Comum Curricular, além das teorias apresentadas pelos autores que 

discutem sobre os gêneros orais e a interdisciplinaridade, tendo como foco principal a 

presença desses elementos no LD. Para tanto, utilizamos a técnica de análise de 

conteúdos, descrita por Gil (2008).  

Optamos por realizar a nossa investigação nessa modalidade de ensino por 

entender que, nessa fase da escolaridade, os alunos tendem a compreender melhor as 

definições acerca dos gêneros e suas estruturas, tendo em vista a necessidade de superação 

das dificuldades eventualmente acumuladas durante o primeiro ciclo de aprendizagem. 

Neste sentido, a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2018) ressalta-

nos que as habilidades são apresentadas segundo a necessária continuidade das 

aprendizagens ao longo dos anos, crescendo progressivamente em complexidade.    

Sobre isso, os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997, p. 79), em suas 

orientações, destacam que “No segundo ciclo, o trabalho com a linguagem oral e escrita 

precisa ser planejado de maneira a garantir a continuidade do que foi aprendido no ciclo 

anterior e a superação de dificuldades que eventualmente se tenham acumulado no 

período.” Para tanto, torna-se indispensável a identificação dos conhecimentos já 

construídos anteriormente sobre a linguagem, para que, dessa forma, o professor possa 
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dar continuidade ao trabalho com a língua oral, garantindo a superação de possíveis 

dificuldades acumuladas nos anos anteriores.  

Partindo da concepção de que “a língua é uma prática social que produz e organiza 

as formas de vida, as formas de ação e as formas de conhecimento.” (MARCUSCHI e 

DIONISIO 2007, p. 14), esperamos, com a realização dessa pesquisa, enfatizar a 

relevância do ensino dos gêneros orais a partir de uma perspectiva interdisciplinar 

mediada pelos manuais escolares ou livros didáticos.   

 

ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA  

 

O livro didático analisado pertence à coleção Ápis, editora Ática, componente 

curricular Língua Portuguesa – anos iniciais, 5º ano do ensino fundamental. O livro está 

estruturado em cinco volumes e organizado da seguinte forma: na parte inicial os autores 

apresentam o manual do professor, trazendo ao docente uma visão geral da obra, como 

sua estrutura, objetivos, metodologias, proposta didático-pedagógica e fundamentação 

teórica. A referida coleção está alinhada aos conteúdos e práticas expressas na BNCC, 3ª 

versão.  

Ao discutir os fundamentos teóricos que embasam a obra analisada, os autores do 

LD enfatizam a relevância dos gêneros textuais no ensino de língua portuguesa, bem 

como o papel da interdisciplinaridade no cotidiano das práticas escolares. Foi possível 

perceber, nas atividades do LD, vários momentos que propiciam a relação interdisciplinar 

entre as diversas áreas do conhecimento, sobretudo no que toca à prática da oralidade. Na 

subseção conversa em jogo, através da mediação do professor, o aluno pode, a partir dos 

textos trabalhados, desenvolver diálogos e debates sobre diversos temas.  

O livro também sugere atividades a partir de gêneros orais, como: relatos, notícias 

faladas, exposição oral, jogral, dramatização, que favorecem ao aluno o desenvolvimento 

da capacidade de utilização da língua oral ou da língua escrita em locais públicos, além 

de prepará-lo para a convivência em grupo, que exige do usuário da língua a organização 

do pensamento e de suas atitudes no momento da comunicação, como saber respeitar os 

momentos de fala e escuta e as ideias ou pensamentos diferentes dos seus, ouvir com 

atenção a fala do outro e saber expressar-se com clareza no momento da fala.   

Neste sentido, Dolz e Schneuwly (2011, p. 126) ressaltam que a maioria das 

crianças possui um domínio muito bom do oral quando entra para a escola. Assim, é 

necessário estar atento aquilo que a criança já conhece com o objetivo de se ampliar o 

domínio do oral, seja para uso cotidiano ou para o uso mais formal da língua. Nesse 

contexto, a escola tem como função ajudar os alunos “a ultrapassar as formas de produção 

oral cotidianas para os confrontar com outras mais institucionais, mediadas, parcialmente 

reguladas por restrições exteriores.” (DOLZ E SCHNEUWLY, 2011, p. 147).  

Neste sentido, o LD pode ser considerado mais que um instrumento de ensino. Ele 

pode mediar a construção de sentidos entre o conteúdo abordado pelo professor e o 

conhecimento em processo de construção. Segundo Soares (2013, p.3), o livro didático é, 

em sua natureza, bem mais que um simples “facilitador”, ou “instrumento” de ensino. Ele 

anuncia um conjunto de relações onde estão expressas informações e concepções de 

mundo [...]. Essas concepções de mundo precisam estar alinhadas à realidade do aluno 

para que este possa atribuir sentido ao que lhe é ensinado.  

Na seção Prática de oralidade, página 51, as autoras do LD de Língua 

Portuguesa, coleção Ápis, apresentam essas concepções de forma dinâmica, por meio de 

uma atividade em  

dupla, que propõe ao aluno a gravação de uma conversa entre duas ou mais pessoas a fim 

de melhor perceber como acontece o diálogo no dia a dia. Seguindo as orientações dadas 
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nessa seção, os alunos apresentarão, ao fim da atividade, o resultado do trabalho aos 

demais colegas. Além de propiciar um momento de estudo da língua oral, que 

possibilitará a identificação de fatores determinantes da língua mais informal, o professor 

abrirá, no desenvolver dessa atividade, espaço para produção de outros gêneros, como 

seminário e debate. Vejamos: 

 

 
 

Na atividade acima descrita, as autoras orientam na subseção conversa em jogo 

(descrita no manual do professor) um diálogo sobre a importância de se respeitar a 

variação linguística como característica de uso da língua por diferentes grupos regionais 

ou camadas sociais. O objetivo dessa atividade é promover a rejeição do preconceito 

linguístico tão presente em nossa sociedade, tendo como referência a Base Nacional 

Comum Curricular, que orienta as práticas de linguagem no ensino fundamental. (Ver 

BNCC – Ensino Fundamental 35LP). 

Outro aspecto relevante na proposta do LD é a interdisciplinaridade. Além de 

propiciar momentos de reflexão sobre a língua oral, o professor pode, em algumas 

atividades, conduzir o diálogo entre a língua portuguesa e outras áreas do conhecimento. 

Na seção Exposição oral, da página 110, as autoras trazem para o aluno as orientações 

para a produção e a apresentação do gênero exposição oral, como bem mostra a figura a 

seguir. 
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A exposição oral ou seminário propicia ao aluno o desenvolvimento da capacidade 

de interagir oralmente entre os falantes da língua com respeito e cooperação, tendo em 

vista a necessidade de se respeitar o momento de fala de cada um. Nessa atividade, em 

particular, é possível promover a interdisciplinaridade entre a língua portuguesa e as 

ciências naturais. A ação interdisciplinar é vista pela BNCC como uma forma de 

organização dos componentes curriculares que visa a assegurar as aprendizagens 

definidas para cada etapa da educação básica. (BRASIL, 2018, p. 16). 

O trabalho em grupo é outro aspecto perceptível nas atividades do LD. Esse 

método adotado pelas autoras possibilita aos aprendizes momentos produtivos de 

discussões orais sobre o tema estudado, promovendo a aprendizagem de forma dinâmica 

e significativa. Sobre isso, Soares (2013, p.5 apud Bezerra, 1999) ressalta-nos que   
 

O livro deve partir do princípio de que o aluno não é uma cabeça vazia 

que precisa ser preenchida com algum conteúdo, assimilado de 

qualquer forma. Como ser humano, já vivenciou experiências com as 

quais poderá trabalhar para adquirir novos conhecimentos, através de 

leituras, discussões e do empenho do professor. 

 

Desse modo, realidade e conteúdo precisam caminhar juntos na mesma direção, 

para que as atividades propostas estejam alinhadas a vida do aprendiz, de forma que este 

seja capaz de relacionar aquilo está sendo estudado/ discutido ao seu cotidiano. Em suma, 

ao analisar as propostas didático-pedagógicas nas atividades do LD, foi possível perceber 

essa relação interdisciplinar presente nas atividades que envolvem os gêneros orais, 

estudados a partir da vivência e do cotidiano de cada um.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo acerca do ensino de gêneros orais na escola tem sido um dos pontos 

discutidos entre teóricos e estudiosos da língua, sobretudo, no que toca ao ensino de 

língua portuguesa. “Há uma unanimidade bastante grande dos autores a respeito de que a 

escola tem o papel de ensinar o oral, de que a escola deve preparar os alunos para dominar 
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a comunicação oral” (SCHNEUWLY, 2011, p. 112). Essa afirmação tem nos conduzido 

à reflexão sobre a relevância e a possibilidade do oral como objeto de ensino. E os gêneros 

orais podem, sem dúvida, viabilizar esse caminho. 

     É certo que ao ser inserido no ambiente escolar, o aluno já traz consigo o 

domínio razoável e eficiente da língua. No entanto, é preciso ressaltar a importância do 

papel da escola na prática da língua oral do aluno, pois a partir da sistematização desse 

ensino, esse aluno pode passar a conhecer as diferentes situações de uso da fala, 

especialmente as mais formais. Para Schneuwly (2011), a produção de textos escritos e 

orais demanda um processo complexo com vários níveis, que funcionam de modo 

simultâneo na mente do indivíduo que se depara com problemas específicos de cada 

gênero, devendo este indivíduo, no final, ser capaz de resolvê-los simultaneamente.  

Schneuwly (2011) ressalta-nos ainda que toda introdução de um gênero na escola 

é resultado de uma decisão didática que visa a objetivos precisos de aprendizagem. Nesse 

sentido, a escola busca intencionalmente envolver o aluno em situações cotidianas que o 

ajudem a perceber a utilização dos mais variados gêneros no seu dia a dia, visando, assim, 

a aquisição do conhecimento e a apreciação do gênero como forma de compreensão para 

melhor produzi-lo na escola ou fora dela, além de desenvolver capacidades que 

ultrapassam o gênero e que são transformáveis para outros gêneros próximos ou distantes. 

(SCHNEUWLY; DOLZ, 2011, p.69).   

 Essas situações propostas pela escola devem estar o mais próximo possível da 

realidade comunicativa do aluno a fim de que a prática dos gêneros orais seja significativa 

para ele, contribuindo para o domínio dos gêneros orais nos mais diversos contextos de 

comunicação em sociedade. Com isso, o livro didático merece uma atenção especial, pois 

ele tem sido um dos recursos mais utilizados pelo professor. O livro didático, portanto, 

precisa atender às necessidades básicas de aprendizagem do sujeito descritas nos 

documentos oficiais que regulam a educação brasileira, como os Parâmetros Curriculares 

Nacionais e a Base Nacional Comum Curricular  
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RESUMO 

Neste trabalho, realizamos uma discussão teórica acerca da inserção da Poesia Concreta 

como instrumento para o ensino de Língua Portuguesa, pautada nos preceitos da inclusão 

e do bilinguismo para surdos, em uma perspectiva multimodal. Buscamos compreender, 

na literatura quais são os instrumentos e as estratégias que despertam o interesse dos 

surdos pelas poesias e favorece o aprendizado deste aluno sobre a estrutura e a 

significação desses textos. Diante disso, identificamos as poesias concretas, que pela 

constituição multimodal, favorecem a interpretação do texto pelos surdos que estudam 

em classes inclusivas. À vista disso, traçamos como objetivo geral: estabelecer uma 

aproximação entre a Libras e a Língua Portuguesa em classes inclusivas com surdos. Para 

isso, realizamos uma pesquisa bibliográfica na qual nos respaldamos nas contribuições 

de Bosi (2006), Sutton-Spence e Quadros (2006), Cruz (2016), Graves e Graves (1995), 

Barbosa (2012), dentre outros e recorremos, também, a análise documental dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) e da Base Nacional Comum Curricular (2018). 

Nossa pesquisa foi dividida em três seções: na primeira apresentamos a relevância do 

trabalho e temática; na segunda, fazemos uma breve discussão acerca da poesia em Libras 

e em Língua Portuguesa, distinguimos a poesia concreta/visual e a poesia gestual-visual 

e apresentamos o trabalho com a Triangulação e a Experiência de Leitura com Andaimes; 

por fim, na terceira, refletimos sobre o ensino da modalidade escrita do português para 

surdos através de poesias. Sendo assim, esta pesquisa constitui-se como um espaço de 

reflexão para educadores e leigos no sentido de promover um ensino voltado para a 

valorização da poesia (em especial, a poesia concreta) como ferramenta mediadora da 

aprendizagem da leitura e da escrita, em uma abordagem multimodal. Consideramos que 

este texto, pela sua composição, pode fornecer subsídios para os educandos interagirem 

socialmente através da linguagem formal e escrita, valorizando as suas potencialidades e, 

assim, seguindo, desse modo, os preceitos que sustem um Estado democrático e inclusivo.  

 

Palavras-chave: Poesia Concreta. Poesia em Libras. Língua Portuguesa. Libras. Ensino.  

 

 

INTRODUÇÃO  

 

 Nas últimas décadas, a proposta inclusiva, que visa o ensino de todos os alunos, 

preferencialmente na escola regular, vêm sendo contemplada na legislação educacional 

brasileira e implementada nas instituições educacionais do nosso país. Em virtude da 

inserção dos alunos surdos nessas classes, que são usuários da Língua Brasileira de Sinais 

– Libras como primeira língua – L1, as práticas e os instrumentos pedagógicos utilizados 

para mediar o acesso à Língua Portuguesa – LP, precisam ser discutidos. 
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 No contexto inclusivo com surdos, o professor de LP se depara com duas 

demandas que podem ser desconhecidas por alguns educadores: o ensino desse sistema 

de comunicação, como L1, para os estudantes ouvintes; e como segunda língua – L2, para 

os surdos. Por isso, o docente precisa inserir no seu planejamento, alternativas que possam 

favorecer o aprendizado dos dois grupos que compartilham o espaço da sala regular, 

considerando as suas particularidades. 

 Diante dos diferentes textos que são abordados na disciplina LP, o ensino da 

poesia (na modalidade escrita) nessas turmas, despertou o nosso interesse de modo que 

buscamos aprofundar as leituras sobre a temática. A poesia se difere dos demais textos 

por apresentar uma estrutura peculiar (em versos, estrofes ou imagens – este último, 

evidenciado quando se trata da poesia concreta – PC) permitindo diferentes interpretações 

do leitor. Essa organização influencia nos aspectos de interpretação construídos a partir 

da subjetividade do autor e do leitor, considerando, assim, a interseção entre o 

conhecimento de mundo dos interlocutores do texto. 

 Em face do exposto surge-nos a seguinte indagação: quais são os instrumentos e 

as estratégias que despertam o interesse dos surdos pelas poesias e favorece o aprendizado 

deste aluno sobre a estrutura e a significação desses textos? Diante desse questionamento, 

levantamos a seguinte hipótese: as poesias concretas, pela constituição multimodal, 

favorecem a interpretação do texto pelos surdos que estudam em classes inclusivas. 

 Desse modo, delimitamos, como objetivo geral buscar estratégias que visam 

estabelecer uma aproximação entre a Libras e a LP nas classes com alunos surdos e 

ouvintes em uma perspectiva bilíngue e inclusiva. Para isso, realizamos uma pesquisa 

exploratória, pautada em análise bibliográfica referente a temática, sendo essa, associada 

a legislação vigente. Essas orientações legais que baseia o ensino inclusivo para a pessoa 

com deficiência - PcD determinam que, para atender aos surdos, essa proposta 

educacional deve seguir a perspectiva bilíngue, contemplando o ensino mediado pela 

Libras e da LP escrita. 

 Nas duas seções seguintes discutimos inicialmente, de maneira breve, a poesia em 

Libras e em LP, apresentamos as características da poesia concreta /visual e a poesia 

gestual-visual, discutimos as estratégias apresentadas por Graves e Graves (1995), da 

Experiência de Leitura por Andaimes, e a trilogia de leitura da arte visual proposta por 

Ana Mae Barbosa (2012); Por fim, apresentamos possibilidades de ensino da poesia na 

modalidade escrita da LP. 

 

 

POESIA CONCRETA VERSUS POESIA EM LIBRAS 

 

A arte é uma forma de expressão pela qual o homem manifesta ideias, 

sentimentos, impressões e opiniões; a poesia, por sua vez, segundo Rolon (2006), é a arte 

que está ligada a palavra, sendo assim é uma forma de expressão que ocorre por meio da 

linguagem verbal (e não verbal, como abordaremos adiante). Para a autora, este vocábulo 

tem sua origem no grego poiesis, cujo significado implica ação, fazer ou criar alguma 

coisa. Após conhecer a origem da palavra, discutimos, a seguir, a conceituação e algumas 

características semelhantes e outras que diferenciam esta manifestação nas produções em 

LP e naquelas compostas em Libras.  
 

Poesia  

 

Moisés (2004) argumenta que definir, precisamente, o que venha a ser poesia não 

é tão simples. Embora seja muito comum associar a rima e o verso como elementos 
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imprescindíveis a constituição daquela, seria irresponsável fazer tão grande reducionismo 

pois, segundo o autor, nem o verso, nem a rima são elementos exclusivos da poesia. Logo 

a prosa pode se apropriar desses recursos sem necessariamente tornar-se poesia e esta, 

por sua vez, embora, destituída de verso e rima, ainda poderá vir a ser poesia. Assim 

sendo, o pesquisador afirma que existe prosa poética (que apresenta os elementos 

anteriormente citados como caracterizadores da poesia), por outro lado existe poesia sem 

verso ou rima. Nessa perspectiva, é possível compreender que a distinção entre prosa e 

poesia não deve ocorrer apenas pautada no nível da estrutura composicional.  

Em face do exposto, o pesquisador prefere conceber a poesia como um discurso 

que representa a expressão de um eu interior, chamado, eu-lírico ou eu-poético, que 

recorre a metáforas e outras figuras de linguagem para manifestar e verbalizar um mundo 

interior, um mundo fictício com angústias, alegrias, prazeres e pesares que podem ou não 

corresponder à realidade do mundo exterior. Essa conceituação se relaciona à afirmação 

de Fernando Pessoa, citada por Moisés (2004), para quem o papel do poeta era o de fingir, 

no sentido de que a poesia está desinteressada ou descompromissada com a realidade e 

centrada na arte, na expressão e na imaginação.   

Isso implica dizer que a poesia não possui o compromisso de ser fidedigna a 

realidade, uma vez que esse gênero permite realizarmos o que a realidade permeada de 

limitações nos furta. O discurso poético, portanto, possui a liberdade de dar vazão à 

emoção e a imaginação do homem – no caso o poeta – para romper através da arte os 

limites do mundo exterior, material e visível, para transgredir, refazer e recriar, inclusive 

no que tange a língua. Desse modo, aquilo que não é permitido aos usuários da língua, os 

poetas fazem, recorrendo ao que conhecemos como licença poética, assim transgredir a 

gramática, fazer novos usos e experimentações da língua, é uma particularidade 

outorgada aos poetas.  

 

Poesia concreta  

 

Dentre os muitos processos evidenciados na forma, significação e criação da 

poesia ao longo do tempo, um deles foi significativo para este estudo, trata-se do 

Concretismo, movimento artístico-literário que revolucionou a maneira de conceber e 

criar poesia no Brasil. O objetivo principal desse movimento era aproximar a poesia e as 

artes visuais.  

Tendo em vista este objetivo, Bosi (2006) afirma que existe um princípio 

linguístico peculiar a PC (nome dado as produções adeptas dessa forma de criação) que 

representa a substituição da estrutura frásica, por estruturas nominais, e estas estruturas 

se relacionam de forma espacial: na direção horizontal e vertical. Nesses poemas, a frase 

e a estrutura versolinear é abandonada pelos autores de PC. 

O teórico apresenta algumas inovações trazidas pelos adeptos do Concretismo, 

através dos seis campos que se diferem da poesia convencional escrita em versos, no 

entanto, vale salientar que o autor apresenta observações e não prescrições. Segundo os 

estudos realizados por ele, ocorre uma predominância desses aspectos nos campos: 

1)Topográfico (abolição da linearidade e do verso, etc.); 2) Fonético (apresenta figuras 

de repetição, jogos sonoros, etc.); 3) Morfológico (desintegração do sintagma em 

morfemas com separação de prefixos e dos radicais etc.); 4) Lexical (forte presença de 

substantivos concretos, neologismos etc.); 5) Sintático (justaposição e redistribuição dos 

elementos rompendo com a sintaxe de proposição etc.); 6) Semântico (apelo para a 

comunicação não-verbal etc.).  

Salientamos, todavia, que não necessariamente a PC irá apresentar todos estes 

elementos nesta ordem. Certamente, existem autores que não os utilizam, integralmente, 
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em suas criações e isto, de forma nenhuma, desqualifica as suas poesias. Como dissemos, 

Bosi (2006) traz considerações sobre os autores por ele estudados, sobretudo, Haroldo e 

Augusto de Campos e Décio Pignatari, lançadores do Plano Piloto da Poesia Concreta, 

manifesto que serviria como alicerce para este movimento poético, na década de 1950, 

além de serem os autores mais representativos deste movimento.  

 

Poesia em Língua de Sinais  

 

 A poesia em Língua de Sinais - LS é um dos gêneros que compreende a Literatura 

Visual e relaciona-se com a PC por enfatizarem elementos extralinguísticos, imagéticos, 

no processo de significação. Para Sutton-Spence e Quadros (2006), os primeiros registros 

desses poemas datam da década de 1960 e destacam-se por apresentar: o empoderamento 

do povo surdo, criatividade manifestada na criação de sequências que valorizam o ser 

Surdo e a LS; valorização da experiência sensorial da pessoa surda; a construção de 

identidades surdas; presença da experiência bilíngue do surdo.  

Como características da produção das poesias em LS, as estudiosas ressaltam a 

repetição (que funciona como a rima nas produções orais) nos diferentes níveis: estrutural 

do texto (estrofe); sintático (da sentença), morfológico (do sinal) ou fonológico (dos 

parâmetros que compõem o sinal).  

São cinco os parâmetros que compõem o sinal em Libras: 1) a configuração de 

mãos (forma assumida pela mão durante a sinalização); 2) o ponto de articulação (lugar 

no corpo ou no espaço no qual a mão é posicionada para realizar o sinal); 3) o movimento 

(deslocamentos da mão, punho e braço); 4) a orientação da palma da mão (qual posição 

a palma da mão se encontra para produzir o sinal) e 5) as expressões não manuais (as 

expressões corporais e/ou faciais que envolvem a comunicação). 

Além da repetição, Sutton-Spence e Quadros (2006) apresentam outras quatro 

características dessa produção textual em Libras: a simetria/assimetria, o neologismo, o 

morfismo e o refinamento estético. As relações simétricas, com sinais produzidos com as 

duas mãos e com movimentos iguais, transmitem perfeição e equilíbrio, ao passo que 

configurações ou movimentos diferenciados caracterizam desarmonia e contrariedade. 

No que se refere ao neologismo, neste texto, novos sinais podem ser utilizados para criar 

um efeito poético, pois usando a licença poética (possibilidade de transgredir as normas 

da língua) é possível realizar experimentações que fogem ao comum nos demais tipos de 

produções. O morfismo é um tipo de neologismo no qual o novo sinal surge da junção de 

dois anteriores. Já o refinamento estético é a organização do texto sinalizado de modo que 

se torne atrativo visualmente.  

 

PERSPECTIVAS PARA O ENSINO BILÍNGUE MEDIADO PELA POESIA 

 

 O ensino da poesia está contemplado em diferentes documentos oficiais que 

tratam da educação regular. Dentre eles, nesta investigação, nos detemos às referências 

contidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN e na Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC. 

 

Dos PCN à BNCC  

 

Em 1998, o Ministério da Educação - MEC apresentou as diretrizes para o ensino 

e as práticas docentes em sala de aula com a publicação dos PCN. O documento está 

dividido por etapa da educação, contudo, nesta investigação, nos detemos no que se refere 

as orientações direcionadas ao Ensino Médio. Nele, as práticas de ensino de LP, foram 



153 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

subdivididos em quatro eixos fundamentais: Oralidade, Leitura, Escrita e Análise 

Linguística, elencadas como habilidades imprescindíveis para garantir a inserção e a 

interação na nossa sociedade.  

Considerando uma organização social profundamente marcada pela desigualdade 

social, a habilidade de conhecer, compreender e posicionar-se ante as situações cotidianas 

que vivencia é fundamental para o estudante. E, para isso, é necessário reconhecer os 

diversos processos de significação que ocorrem por meio dos diferentes textos que 

circundam as suas práticas comunicativas, nas várias modalidades de uso da língua (oral, 

escrita, sinalizada). 

Este documento adota a perspectiva de ensino mediado pelo texto, sendo assim os 

quatro eixos anteriormente citados devem ser trabalhados pelo professor em sala de aula 

a partir dos diversos gêneros textuais que circulam em sociedade. Ao comentar a proposta 

de ensino dos PCN, Biase-Rodrigues (2008, p. 43) “[...] evidencia a necessidade de se 

desenvolverem com o aluno práticas sociointeracionais que vão instrumentalizá-lo para 

os usos efetivos da linguagem no meio social”. Em outras palavras, é preciso que o 

discente aprenda na escola qual o gênero textual, como organizá-lo e quando utilizar para 

alcançar seus propósitos comunicativos.  

Até o fim da década de 1990 e início dos anos 2000, o ensino da LP centrava-se 

no aprendizado da Gramática Normativa. Com a publicação dos PCN, o texto ganha 

destaque como elemento norteador do ensino da língua, modificando o caráter 

normatizador para os efeitos de uso desse sistema linguístico em situações sociais. Na 

década de 2010, o MEC intensifica as discussões acerca da BNCC que foi dividida em 

três etapas de ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. De acordo 

com este documento: 

 
Cabe ao Ensino Médio aprofundar a análise sobre as linguagens e seus 

funcionamentos, intensificando a perspectiva analítica e crítica da 

leitura, escuta e produção de textos verbais e multissemióticos, e 

alargar as referências estéticas, éticas e políticas que cercam a produção 

e recepção de discursos, ampliando as possibilidades de fruição, de 

construção e produção de conhecimentos, de compreensão crítica e 

intervenção na realidade e de participação social dos jovens, nos 

âmbitos da cidadania, do trabalho e dos estudos. (BRASIL, 2018, p. 

474. grifo nosso). 

 

Por entender que no Ensino Médio o discente tem contato com vários gêneros 

textuais cotidianamente, bem como a diferentes formas de interações sociais (presenciais, 

digitais entre outras), é esperado, portanto, que ao concluir esta etapa da Educação Básica 

o educando esteja apto para ler criticamente, diferentes textos (verbais, não verbais ou 

formados pela junção destas linguagens), percebendo as intenções subjacentes aos 

discursos, as omissões, as escolhas vocabulares, ou seja, que ele compreenda além do que 

está explícito.  

Além disso, conforme destacamos, o educando precisa ser capaz de produzir os 

mais variados textos que existem e circulam em sociedade, não somente produzidos com 

elementos verbais, como também os textos multimodais e multissemióticos. Em outras 

palavras, a BNCC almeja que as aulas de LP permitam ao alunado (com e sem deficiência, 

usuários de LP como L1 ou L2) preparar-se para ler e escrever textos que usem diferentes 

modos de produção (escrito, oral entre outros) e diferentes linguagens (alfabética, 

simbólica etc), prescindindo maior complexidade, criatividade e criticidade para a 

compreensão e a produção de sentidos.  
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Percurso histórico do ensino de LP para surdos  

 

 O ensino das línguas orais para os surdos, seja na modalidade oral ou escrita 

coincide com as primeiras experiências educacionais voltadas para esse grupo. Iniciada 

por Ponce de Leon no século XVI e discutida até os dias atuais, as estratégias utilizadas 

nos diferentes métodos aplicados (oralista, gestualistas, comunicação total e bilinguismo) 

convergem no sentido de utilizar as pistas visuais (sinais, imagens, expressões entre 

outros) para favorecer a construção de sentidos pelos surdos. Mesmo no oralismo, 

proposta educacional, que negava o uso dos sinais, há indício de que as mães de surdos 

utilizam gestos com seus filhos e que os oralistas recorrem às imagens e à leitura orofacial 

para ensinar a fala e a escrita (GOLDFELD, 2002). Nesse sentido, Cruz (2016, p. 60) 

apresenta que: 
 

Uma vez que a aquisição do código escrito pelo surdo seja um desafio, 

pelos muitos fatores de dificuldade que se apresentam à apropriação de 

uma segunda língua, [...] podemos compreender a importância da 

presença da leitura de imagem como prática recorrente que permeia 

todas as áreas de conhecimento, durante toda a vida escolar do surdo.  

 

Assim, traços linguísticos (o código), paralinguísticos (aspectos não verbais que 

acompanham a comunicação, entonação, ritmo da fala etc.) e extralinguísticos 

(conhecimento de mundo) das comunicações por meio das diferentes linguagens estão 

presentes em diferentes propostas e produções utilizadas no ensino das línguas. Em face 

disso, nos apropriamos da experiência de interpretação da arte visual, desenvolvida por 

Ana Mae Barbosa (2012), para discutir uma proposta de leitura e produção de PC na 

classe inclusiva com surdos.  

 

Leitura de Arte Visual: mediações pautadas no uso da poesia concreta  

 

 Barbosa (2012) acredita que a compreensão da imagem é um processo pessoal que 

perpassa a relação de significação mediada pelas linguagens que compõem a obra. Para a 

educadora, essa abordagem subdivide-se em três vertentes: leitura da imagem, 

conhecimento histórico sobre o contexto de produção e o exercício prático artístico. Nesse 

sentido, Cruz (2016, p. 61) diz que: 

 
[...] esses três modos de se relacionar com a arte se articulem no objetivo 

de uma aprendizagem integral, interpretando as pistas visuais da 

imagem, compreendendo seu contexto histórico e produzindo respostas 

a esses estímulos dentro de uma linguagem artística. Uma abordagem 

triangular da arte para a formação plena do educando. 

 

 Acreditamos que essa abordagem, inicialmente proposta para o ensino de artes 

visuais pode ser adaptada no sentido de mediar o ensino de PC em classes inclusivas com 

surdos porque, na PC, texto e imagem confluem-se para produzir a significação. Na 

abordagem triangular proposta pela estudiosa, o contexto de produção e as impressões do 

aluno, contribuem para a discussão e a construção de diferentes significados, oriundos de 

diversas experiências, seja a do autor ou a dos diferentes leitores. Eles compreendem a 

mensagem a partir das suas vivências, conhecimento do código e das relações de efeito e 

estilo promovidas pelo texto, sendo este, composto pela hibridização das linguagens 

verbais e não verbais. 
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 Na PC, a forma do texto (em imagem) é o primeiro aspecto a ser percebido e 

fornece pistas sobre a temática abordada nesse texto. Nesse sentido, por recorrer à 

visualidade, canal principal de significação do mundo pelo surdo, acreditamos que se 

torna um texto atrativo para esse grupo, que pode se sentir motivado a, após a 

compreensão da forma, desvelar os significados contidos no texto em português. 

 Para os surdos e ouvintes, estes textos, no qual a multimodalidade está presente, 

configura-se em uma oportunidade de compreensão dos aspectos explícitos e implícitos 

no texto e a discussão da relação entre texto escrito e texto imagético para a significação. 

Tratam-se de conhecimentos relevantes, presentes em diferentes produções, que 

possibilitam o desenvolvimento de uma nova forma de leitura: a leitura multimodal. 

 Sobre isso, Dionisio (2008) diz que, na atualidade, é requerida uma nova forma 

de leitura, tendo em vista que os textos podem ser mais ou menos informativos 

visualmente. Diante disso, consideramos que para interagir neste mundo multiletrado, 

faz-se necessário compreender as relações entre as diferentes linguagens (multissemiose) 

e modos de expressá-las (multimodalidade), bem como de significação para ampliar a 

capacidade de compreender e produzir comunicações claras, e precisas, utilizando as 

estratégias adequadas a cada situação. Para isso, o trabalho com a PC pode ser valoroso, 

por se tratar de textos curtos e permeados pela relação entre cores, formas e textos/signos 

verbais e não verbais. 

  

Leitura com andaimes e o trabalho com poesias em classes inclusivas  

 

Por entendermos a relevância dos momentos de leitura para a formação dos 

discentes enquanto cidadão crítico e autônomo, discutimos acerca da Experiência de 

Leitura com Andaimes - ELA, na perspectiva de Graves e Graves (1995), como uma 

relevante prática docente para o ensino de LP.  

Os autores dividem a ELA em duas fases maiores, que são as bases: a de 

Planejamento e a de Implementação. No primeiro momento (na fase do Planejamento) o 

docente deve: 1) Conhecer os limites e potencialidades dos estudantes; 2) Selecionar o 

texto/gênero que apresente possibilidade de instrução e de aprendizado para os discentes; 

3) Refletir acerca do propósito da leitura, ponderar sobre os possíveis benefícios trazidos 

por ela. 

No segundo momento (na fase de Implementação) o professor deve dividir suas 

atividades em três etapas: 1) Pré-Leitura, marcada pela motivação dos discentes e ativação 

dos conhecimentos prévios; 2) Durante a Leitura, com momentos direcionados para a 

leitura silenciosa, seguido da leitura guiada e oral; 3) Modificação do texto lido (com a 

releitura, retextualização entre outras atividades). Na terceira etapa, a fase da Pós-Leitura, 

o educador deve discutir o texto lido, propor que os alunos realizem atividades gráficas e 

não-verbais, etc.  

Vemos assim que a ELA é uma das metodologias possíveis de serem utilizadas 

pelos professores de LP para o trabalho com poesias em classes bilíngues e salientamos, 

que os autores propõem alguns caminhos, nos quais não nos detivemos neste trabalho. 

Entendemos que a proposta da ELA não é fechada, mas é adaptável a realidade de cada 

turma cabendo ao docente optar por acatar algumas das sugestões e rejeitar outras ou 

utilizar todas conforme a necessidade e a realidade de sua classe. Trata-se de uma 

proposta que envolve leitura e escrita, bem como os conhecimentos prévios que o 

estudante constrói nas suas vivências extraescolares e o conteúdo priorizado pelo 

currículo. 

É importante observar que, para desenvolver este trabalho, o docente precisa 

contar com o suporte do intérprete da Libras, profissional que traduz/interpreta as 
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comunicações entre usuários da LP e da Libras (BRASIL, 2010), favorecendo assim 

maior interação entre surdos e ouvintes. 

Mediando a prática de interpretação do texto pela ELA, é possível estimular as 

habilidades artísticas do alunado e contribuir para a significação do conhecimento 

adquirido na escola. A partir dela é possível incentivar a produção de novos textos 

(imagéticos, escritos ou híbridos) que apresentam marcas da vivência de cada discente, a 

despeito, de quaisquer limitações ou obstáculos que possam existir. A referida prática 

enseja discussões sobre a percepção do mundo de cada aluno, estimulando o surdo a 

expressar suas impressões e vivências e compartilhá-las com os ouvintes. Essa produção 

pode ainda gerar discussões mobilizadoras de reflexões que venham a minimizar as 

barreiras atitudinais que possam existir no ambiente escolar. Isso porque os conteúdos 

abordados na escola não devem ser pensados somente na perspectiva das contribuições 

das disciplinas, mas devem abranger a formação humana e social com a inserção de 

conteúdos atitudinais (ZABALA, 2007). 

Conforme Cruz (2016, p. 53) ao trazer as contribuições de Sutton-Spence (2014): 

 
[...] a poesia é um apoio importante para o desenvolvimento de 

habilidades com a língua, pois com ela, o aluno explora a regra 

linguística, seja através da afirmação ou da subversão. Além disso, a 

poesia é uma excelente maneira de contribuir para as habilidades de 

leitura e escrita para o surdo. 

 

Diante disso, apresentaremos 3 contribuições de ensino mediado pela PC. 

 

Trabalho com a poesia concreta na sala inclusiva 

    

A PC está disponível em diferentes mídias (impressas e digitais) e, nessas últimas 

podem ser acessadas, gratuitamente, como em blogs, páginas do Facebook, Instagran 

entre outros. Diante disso, apresentamos a experiência de Cruz (2016) sobre o ensino de 

arte por meio da PC.  

A autora se utilizou da PC para estudar a expressão criativa em arte, além de 

propor aproximações entre as línguas ao associar a forma do poema em LP e a sinalização 

em Libras. Na figura 1, vemos o poema Liberdade e, na figura 2 o sinal referente ao 

conceito de liberdade em Libras. 

 
Figura 1 – Poema Liberdade Figura 2 – Sinal em Libras: Liberdade 

  
Fonte: Cruz (2016, p. 56) Fonte: Cruz (2016, p. 56) 

 

Observamos que, ao passo que as letras da palavra se distancia, o sinal em Libras 

também é realizado por um movimento de distanciamento. Essa observação, visual, pode 

ser trabalhada em classe e promover um estudo contrastivo entre as línguas, contribuindo 
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também para a valorização dessa língua como língua complexa, capaz de captar e 

produzir significações implícitas. 

No que se refere ao texto escrito, apresentamos duas poesias concretas, a primeira 

produzida em LP por Fábio Bahia, publicada no Instagran do autor (figura 3), e a 

segunda, composta por Evangelista em escrita da Língua de Sinais (figura 4). 

 
Figura 3 - Poema Liberdade Figura 4 – Poema em Escrita de Sinais 

  
Fonte:https://www.instagram.com/p/BVNPVitlUz7/ Fonte: Evangelista (2018, p. 21). 

 

 Os textos se assemelham na forma que representa um rosto sorridente, entretanto, 

ao passo que a mensagem escrita na primeira é composta por palavras e sentenças, a 

segunda foi produzida a partir do registro dos sinais; percebemos também o uso de cores 

na figura 3 (esse elemento não consta as descrições de Bosi - 2006), entendemos que o 

suporte digital favoreceu o uso das cores para ser mais convidativo ao leitor que navega 

diante de tantas postagens e informações), elemento ausente na figura 4.  

Na poesia de Evangelista (2018) os sinais compõem a poesia e, em cada parte da 

imagem são apresentados de maneira repetida e justaposta (esse elemento foi apontado 

por Bosi - 2006), como um dos caracterizadores da PC escrita em português). Nesse 

poema, a circunferência do rosto é produzida pelo sinal surdo; os olhos pelo sinal Língua 

de Sinais e a boca pela alternância entre o sinal surdo e ouvinte; por outro lado, o poema 

do Fábio Bahia recorre à cor amarela para formar a circunferência da face, enquanto que 

a boca, o nariz e os olhos são formados a partir de palavras e sentenças. Vemos assim que 

os poemas se aproximam na forma, mas se diferenciam no significado, sendo que o 

segundo, pressupõe uma aproximação entre surdos e ouvintes. 

 Ressaltamos que a escrita da Libras não assume uma forma unificada no Brasil. 

Na atualidade, três estudos se destacam: o Sistema Brasileiro de Escrita da Língua de 

Sinais – ELIS, desenvolvida por Mariângela Estelita Barros (BARROS, 2015), o Sistema 

de Escrita de Sinais desenvolvido pela Profa. Dra. Adriana Stella Cardoso Lessa-de-

Oliveira, em um projeto financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico - CNPq e pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da 

Bahia – FAPESB, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB (LESSA-DE-

OLIVEIRA, 2012); e a Escrita de Sinais, sistema americano conhecido como 

SignWritting e adaptado para a Libras por Marianne Stumpf, Marcia Campos e Antônio 

Carlos da Rocha (STUMPF, 2001). Neste trabalho, enfatizamos a última forma de 

registro por ser representada no poema de Evangelista (2018). Contudo, docentes de 

classes com surdos podem se utilizar de registros poéticos nos demais sistemas para 

desenvolver as suas atividades. 

 Na perspectiva de Barbosa (2012) e Graves e Graves (1995), o mediador da leitura 

precisa organizar o momento de apreciação estética e linguística considerando a escolha 

do texto, o impacto deste no leitor, a ativação de conhecimento prévios necessários à 
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compreensão e um momento de produção, no qual a experiência com a obra será 

ressignificada nas suas próprias produções. 

 No que se refere a escrita, recorremos, as contribuições de Pinto (2004), pois 

segundo a investigadora, as aulas de escrita não devem se restringir a atividades com lápis 

e papel, mas precisam oportunizar momentos de leitura. Nesse sentido, a pesquisadora 

apresenta a leitura como facilitadora da escrita, à medida que enfatiza que a escrita é uma 

experiência possível de ser aprendida e ensinada, todavia, acrescenta que para isso faz-se 

necessário algumas técnicas que envolvem prática e disciplina. Em resumo são: 1) a 

frequência do ato de escrever – o treino; 2) o acesso a diferentes leituras e a observação 

de diferentes textos, isso deve anteceder a produção. Para a pesquisadora a escrita é um 

processo, assim sendo o texto não é visto como um produto pronto, acabado. Dessa forma, 

ela pressupõe que o ensino de escrita envolve etapas que precisam ser articuladas sendo 

elas: 1) o planejamento sobre o que escrever (no que tange ao tema, aos propósitos 

comunicativos, aos interlocutores, ao suporte e o gênero); 2) a leitura, a releitura do que 

foi planejado; 3) a revisão que deve ocorrer durante todo o processo ao invés de ocorrer 

no final da produção, significa dizer que o discente deve escrever, revisando e revendo se 

o que foi planejado está sendo efetivado durante as aulas. 

No momento de exercício prático, proposto por Barbosa (2012) e no momento 

Depois da Leitura, apresentado por Graves e Graves (1995), o professor deve planejar 

diferentes atividades que envolvam produções em diversas linguagens, tais como 

releitura65, retextualização66, debate entre outros que permitam a socialização das suas 

ideias, modo de ser, angústias e alegrias. Com esta atividade, vários conteúdos podem ser 

abordados a depender da atividade e da técnica selecionada pelo professor (escrita, 

pintura, expressão facial, corporal entre outras). Nesses momentos, surdos e ouvintes são 

instigados a compartilhar as suas experiências e a demonstrar os seus diferentes pontos 

de vista, ensejando novas leituras e outras discussões possibilitando, desse modo, 

interações sociais mediante as línguas representadas pelos seus respectivos usuários 

desses sistemas linguísticos que estão presentes nessas turmas. 

 Vemos assim, que o trabalho com a PC pode ser muito produtivo tanto no âmbito 

da produção linguística quanto artística, possibilitando o uso de abordagens que se 

iniciam pela leitura da forma, como apresenta Barbosa (2012) ou da palavra, na 

perspectiva de Graves e Graves (1995), e por fim, oportunizando produções de textos 

multimodais e multisemióticos conforme propõe a BNCC. Nesse sentido, pressupõe um 

trabalho multimodal que não se encerra em apenas uma disciplina, mas possibilita uma 

abordagem global, interdisciplinar que considera tanto o saber escolar quanto as vivências 

e aprendizados extra-escolares do educando. 

Ainda conforme o documento supracitado (p. 9, grifo nosso) a escola deve 

preparar o alunado para “Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, 

como Libras, e escrita), corporal, visual [...]”. Desse modo, ressaltamos, que uma 

abordagem bilíngue possibilita ao surdo a apropriação da língua oral, e favorece também 

que o ouvinte aprenda a LS. Considerando que a Libras constitui-se como a língua oficial 

da comunidade surda e como a segunda língua oficial do país, entendemos que é relevante 

que haja espaço na escola para a reflexão acerca do valor linguístico da mesma, que 

carrega em si uma identidade cultural surda, uma riqueza e valor tão relevantes para a 

formação humana quanto o arcabouço linguístico e cultural do ouvinte. Logo, os 

instrumentos e estratégias sobre os quais refletimos, nesse estudo, podem contribuir para 

                                                           
65A releitura de uma obra pode ser entendida como o processo de recria-la, de acordo com a perspectiva do 

observador, não se trata de copiar a obra original, de acordo com o exposto por Rangel (2004). 
66 Entendemos por, retextualização, o processo de produção de um novo texto a partir de um ou mais textos-

base, segundo argumenta De Paula Bouzada, Alves Faria e Da Silva (2013). 
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além do aprendizado do código escrito da LP ou da Libras, mas oportunizar interações 

entre duas comunidades e culturas distintas, que convivem e habitam o mesmo espaço na 

escola e fora dela.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho em classes inclusivas requer o conhecimento das possibilidades e das 

limitações que envolvem os alunos que compõem essa turma. Tratando-se de surdos, a 

abordagem bilíngue para surdos deve ser considerada no sentido dos estudantes 

vivenciarem situações nas quais o conteúdo possa ser abordado na perspectiva do surdo 

e do ouvinte, ou seja, que os instrumentos e as estratégias sejam planejados a partir do 

pressuposto que a LP e a Libras devem ser línguas de instrução.  

Além disso, considerando a visualidade do surdo, as informações imagéticas 

devem estar presentes em todo o processo de modo a favorecer a compreensão das 

informações e desenvolver novas estratégias de leitura, tanto em surdos quanto em 

ouvintes. 

Sob esta ótica, a poesia é um instrumento valoroso para o ensino e para a formação 

humana, visto que possibilita a apropriação de conhecimentos concernentes a linguagem, 

inclusive, a linguagem formal e escrita da língua, indispensável no contexto de uma 

sociedade letrada. Além disso, possibilita que o aluno amplie suas formas de expressão e 

compreensão do mundo. Assim sendo, a poesia em sala de aula é uma alternativa para 

fomentar reflexões acerca dos usos sociais da(s) língua(s), entretanto, propicia um leque 

de outros conhecimentos no que se refere às formas de comunicação, ainda mais se 

pensarmos na PC que é gênero multimodal.  

Devido a aproximação da PC com a arte e com a língua, duas abordagens são 

possíveis para desenvolver um trabalho produtivo em classes inclusivas: a triangulação 

de Ana Mae Barbosa e a ELA, de Graves e Graves. Essas abordagens trazem em comum 

que a compreensão do texto não se encerra na sua leitura, mas na ativação dos 

conhecimentos prévios, na interpretação da mensagem comunicada pelo autor e na 

ressignificação da obra a partir do trabalho com ela, seja na releitura por meio de 

quadros/escrita, na retextualização entre outras atividades. 

Considerando a possibilidade de que esses docentes não sejam fluentes na Libras, 

faz-se necessário destacar a importância da parceria entre o professor da classe regular e 

o intérprete da Libras, de modo que possam trazer marcas da Literatura e da Cultura Surda 

para serem discutidas nas aulas. Desse modo, os docentes estarão valorizando a 

diversidade humana, conteúdo atitudinal fundamental para a vivência em uma sociedade 

que se propõe a ser, cada dia mais inclusiva. 
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RESUMO 

O presente trabalho visa discutir a problemática do professor de língua inglesa na escola 

pública, a partir de alguns apontamentos acerca da frequente ausência da habilidade de 

falar em inglês na sala de aula. É nítido que muitos profissionais, em especial de língua 

estrangeira, possuem inúmeras dificuldades com relação ao ensino e isso é compreensível 

quando observamos fatores como a carga horária, as salas superlotadas, ausência de 

ferramentas facilitadoras, por exemplo. Com isso, este trabalho visa identificar quais são 

as implicações que a ausência da fala em inglês na aprendizagem dos alunos e 

explorarmos as razões pelas quais o professor recorre a esta abordagem que não prioriza 

a habilidade do speaking. Para tanto, sustentamos nosso trabalho em autores que também 

discutiram acerca desta problematização, tais como Leffa (2011), Gimenez (2011), 

Oliveira e Paiva (2011), dentre outros autores, além das orientações constantes nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e na Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC).  De cunho bibliográfico, este estudo nos possibilitou perceber que a ausência 

do speaking nas aulas de língua inglesa implica de maneira direta na aprendizagem dos 

alunos em relação a essa habilidade a qual é imprescindível para a proficiência da língua 

estrangeira.  

 

Palavras-chave: língua inglesa; ensino; speaking.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O ensino da língua inglesa sempre foi rodeado de crenças e mitos, principalmente 

no que diz respeito ao contexto da escola pública. Mas por que a escola pública? De onde 

vêm esse preconceito? Este preconceito está presente em professores, alunos, nas músicas 

e até nos PCNs. É um preconceito sofrido por pessoas que sabem acerca da língua inglesa 

e até mesmo por aqueles que não sabem e se recusam a aprendê-la, por acreditar que não 

precisa ou por achar que a língua Inglesa (LI) é aquela utilizada por elites e que não 

compete a ela sabê-la.  

É bem verdade que o contexto situacional das escolas públicas pode ser, muitas 

vezes, dificultoso para a aprendizagem. Isto por várias razões, entre elas: carga horária 

reduzida; professores que não possuem saberes necessários para exercer a profissão, por 

se tratarem até mesmo de profissionais de outras áreas da educação; escolas que não 

possuem materiais necessários e suficientes e, não menos importante, um problema que 

independe de qualquer escola, pública ou privada, alunos desmotivados. No entanto, esses 
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fatores não impedem que a aprendizagem aconteça, pois “expandir o olhar para além da 

sala de aula quando ensinamos inglês significa, por exemplo, ver a língua como 

mediadora de relações entre pessoas de diferentes línguas maternas, não nativas, 

produtora e consumidora de cultura” (GIMENEZ, 2011, p. 49).   

Inicialmente, é interessante se pensar: porque uma grande maioria dos alunos 

especificamente da escola pública não conseguem alcançar e abraçar uma segunda língua 

(L2) depois de tantos anos de estudo? Porque esses mesmos alunos não lidam com a 

língua inglesa de forma séria e responsável como quem lida com a língua portuguesa ou 

matemática, por exemplo? Ou, porque não são fornecidos a esses alunos as ferramentas 

mínimas e necessárias para a aprendizagem. Quem deixou de fazê-los?  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Acerca da primeira questão levantada, Leffa (2011) destaca pelo menos três razões 

que levam ao insucesso da L2 na escola pública; o professor que é responsável pelo ensino 

e assim, o centro do nosso estudo; o aluno e o Governo. 

Por se tratar do ser que lida diretamente e mais de perto com a “aprendizagem” 

que deveria acontecer, talvez, o professor seja aquele que mais é considerado culpado 

pela ausência do conhecimento, afinal, é quem deveria dispor do conhecimento suficiente 

para ensinar. Como ensinar algo que não se sabe? É bastante nítido a ausência de 

professores de línguas estrangeiras (LE) nas escolas, em algumas delas, se quer existem 

professores que, de fato, possuem seus títulos correspondentes as disciplinas que 

lecionam. Majoritariamente, são aqueles professores, de Artes, Educação física, química 

e até Inglês que ensinam  tudo, excerto a disciplina que estudou  por tantos anos para 

ensina-la. Acerca disso, o autor comenta que mesmo isentando os casos de professores 

que vêm de outras disciplinas e os que apenas complementam a carga horária, ainda assim 

sobram muitos professores que são da disciplina e que têm um diploma que lhes outorga 

um conhecimento que não possuem. (LEFFA, 2011) 

 Nessa mesma perspectiva, podemos considerar duas outras vertentes. A primeira 

é como os alunos se sentem diante de um professor que não possui nenhum conhecimento 

do conteúdo que exerce. Certamente, aquele que já trata a disciplina com desinteresse irá 

desmotivar-se ainda mais e aquele que realmente quer aprender, não irá confiar sua 

aprendizagem a um professor que pouco ou nada sabe.   

Ainda acerca desses professores Leffa (2011) relata que,   
 

O domínio de uma língua estrangeira não é uma competência que possa 

ser disfarçada[...] na aprendizagem de uma língua, não só o sucesso, 

mas também o silencio fala alto [...] no caso da língua estrangeira, no 

entanto, a mudez é irrecuperável; o sujeito não fala porque não sabe, 

deixando sempre bem claro para o interlocutor que bastaria falar para 

provar o contrário. 

 

Isso também é visível quando o aluno sai da escola, tendo estudado a língua 

estrangeira durante anos e, ainda assim, muito pouco sabe sobre a mesma. 

Os parâmetros curriculares nacionais irá explicam que os professores de língua 

inglesa não precisam ser especialistas em fonética e fonologia, mas que é necessário que 

os mesmo tenham conhecimento sobre determinados conteúdos que interferem sobre a 

aprendizagem dos alunos. 
 

No que se refere ao ensino de pronúncia, embora o professor não tenha 

de ser um especialista em fonética/fonologia, precisará conhecer alguns 
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elementos que podem vir a atuar sobre o processo de aprendizagem, tais 

como: a interferência uso do sistema fonético/fonológico da língua 

materna que não corresponde ao da língua estrangeira, Gerando 

incompreensões. São fontes de problemas:  fonemas existentes na 

língua estrangeira e não existentes na língua materna (e vice-versa); 

fonemas que apresentam diferente distribuição na língua estrangeira e 

na língua materna;  fonemas que apresentam diferentes realizações 

fonéticas; a relação entre ortografia e pronúncia, que não é a mesma nas 

diferentes línguas. (BRASIL, 1998, p. 102 ) 

 

Porém, a realidade de algumas escolas públicas brasileiras não condiz com o 

mínimo esperado. Ocorrem que os professores com formação em outras áreas de ensino, 

em muitas das vezes, acabam sendo submetidos a ensinarem a disciplina de língua inglesa 

com finalidade de completarem a carga hora exigida. Mas, como um professor que não 

tem conhecimento acerca da língua pode ensina-la ? Como este professor irá conseguir 

entender as particularidades de uma língua se ele não estudou sobre aquilo?. 

Provavelmente, tais circunstâncias estão inteiramente ligadas ao ensino insatisfatório de 

língua inglesa, principalmente no que se refere ao ensino da oralidade em sala de aula .  

Os professores sem formação em língua inglesa, sem conhecimento sobre a 

fonética e a fonologia que interfere diretamente para o ensino da pronuncia, isto é, os sons 

da língua, os fonemas e como os sons estão organizados dentro da língua. Tornaram assim 

incapacitados para trabalhar a oralidade em sala de aula.  

Casos de professores que não sabem o que ensinam não é um caso isolado, e com 

isso podemos pensar sobre o que o governo está fazendo para que não tenhamos outros 

casos como este? Quais os tipos de fiscalização e garantias de que isso não acontecerá 

novamente? Acerca disso, Leffa (2011) ressalta que, 
 

Com as leis que restringem o acesso à língua estrangeira na escola 

pública, não dando as condições mínimas para a sua aprendizagem, seja 

pela carga horária escassa, pela falta de materiais para o aluno, pela 

descontinuidade do currículo, deixa-se de dar ao aluno nem mesmo o 

conhecimento de uma única LE. Isso é responsabilidade do Governo” 

(LEFFA, 2011, p.18). 

 

A ausência de recursos pedagógicos e a falta de investimento na formação 

continuada de professores são, claramente, aspectos que também influenciam no 

desenvolvimento e aprendizagem do aluno. Assim, os parâmetros curriculares nacionais 

firmam que o ensino de uma disciplina se faz necessários porque propicia ao aluno a 

inserção ao mundo cada vez mais globalizado, porém, em contramão, os órgãos 

responsáveis de educação não investem para que tal objetivo seja alcançado nas escolas 

publicas.  

É sabido que a língua inglesa é o idioma mais ensinado nas escolas brasileiras 

como língua estrangeira e que por ser considerada uma língua universal está presente em 

vários segmentos da sociedade, por exemplo, em programas de televisão, filmes, jogos, 

jornais, artigos e entre outros. Porém, os próprios parâmetros curriculares irão destacar 

que o ensino de língua estrangeira ainda é visto por muitos como sendo um elemento sem 

importância na formação dos alunos.  
 

A primeira observação a ser feita é que o ensino de Língua Estrangeira 

não é visto como elemento importante na formação do aluno, como um 

direito que lhe deve ser assegurado. Ao contrário, frequentemente, essa 

disciplina não tem lugar privilegiado no currículo, sendo ministrada, em 
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algumas regiões, em apenas uma ou duas séries do ensino fundamental. 

Em outras, tem o status de simples atividade, sem caráter de promoção 

ou reprovação. (BRASIL, 1998, p. 24 ) 

 

Como mencionado pelos PCNs, a crença existente em torno do ensino de língua 

estrangeira como sendo inferior as demais disciplinas do currículo, abre caminho para 

uma serie de novos estereótipos a respeito da inserção da disciplina na grade curricular. 

Tais como: “não possível aprender inglês como língua estrangeira em escolas públicas”, 

“ se os alunos não aprendem nem o português que é a língua materna, que dirá outro 

idioma”. Tais concepções errôneas e preconceituosas que, infelizmente, interferem no 

ensino da língua inglesa em escolas públicas.  

O preconceito sofrido pela LI nas escolas públicas também foi percebido por 

Oliveira e Paiva (2011). Referindo-se a uma pequena parte deste documento, Oliveira e 

Paiva (2011) comenta acerca da sua insatisfação para com o documento que aponta a 

inviabilidade do ensino de línguas estrangeiras na escola pública e, ao mesmo tempo que 

expõe algumas razões responsáveis pelo insucesso da LE, o mesmo não apresenta 

proposta para uma política de qualificação de professores, por exemplo. 

Infelizmente, os próprios parâmetros curriculares nacionais também apresentam 

concepções estereotipadas a respeito do ensino da oralidade em sala de aula. Mesmo o 

documento mostrando a importância da inserção da disciplina de língua estrangeira nos 

currículos dos estudantes, tais evidenciais acerca de crenças a respeito do ensino da 

oralidade fica explicito quando menciona que apenas uma pequena parcela da população 

pode fazer uso da língua estrangeira como instrumento de comunicação oral fora ou 

dentro do próprio país. Mas, levando em consideração o ensino da língua inglesa como 

disciplina de língua estrangeira nas escolas públicas e sabendo que é considerada uma 

língua universal, ou seja, em qualquer lugar do mundo existirá pessoas que fazem o uso 

desta língua para comunicação, além de está presente em vários segmentos da sociedade 

que está cada vez mais globalizada. Isto é, a comunicação oral por meio do uso da língua 

inglesa poderá ocorrer desde um simples jogo online onde os participantes se comunicam 

durante a partida até a comunicação estabelecida em um emprego onde seja necessário o 

uso oral da língua inglesa.  
 

No Brasil, tomando-se como exceção o caso do espanhol, 

principalmente nos contextos das fronteiras nacionais, e o de algumas 

línguas nos espaços das comunidades de imigrantes (polonês, alemão, 

italiano etc.) e de grupos nativos, somente uma pequena parcela da 

população tem a oportunidade de usar línguas estrangeiras como 

instrumento de comunicação oral, dentro ou fora do país. (BRASIL, 

1998, p. 20 ) 

 

Como mencionado anteriormente, sobre crenças e estereótipos criados a respeito 

do ensino de língua inglesa como língua estrangeira em escolas publica, que juntamente 

com outros fatores, como por exemplo, sala superlotada, carga da disciplina reduzida em 

relação as demais disciplinas, falta de apoio por parte da direção da escola e entre outros 

fatores que consequentemente são responsáveis pela a desvalorização da disciplina por 

parte da sociedade e dos próprios alunos que acabam não enxergando a importância da 

disciplina para sua vida escolar e social.  
 

Deve-se considerar também o fato de que as condições na sala de aula 

da maioria das escolas brasileiras (carga horária reduzida, classes 

superlotadas, pouco domínio das habilidades orais por parte da maioria 

dos professores, material didático reduzido a giz e livro didático etc.) 
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podem inviabilizar o ensino das quatro habilidades comunicativas. 

(BRASIL, 1998) 

 

   A importância de aprender a língua inglesa como fonte de inserção dos jovens 

brasileiros na sociedade globalizada será destacada na base nacional comum curricular, 

ficando explicito quando é enfatizado que aprender a língua proporciona o 

desenvolvimento e a participação dos alunos no meio social ao qual estão inseridos.  
 

Aprender a língua inglesa propicia a criação de novas formas de 

engajamento e participação dos alunos em um mundo social cada vez 

mais globalizado e plural, em que as fronteiras entre países e interesses 

pessoais, locais, regionais, nacionais e transnacionais estão cada vez 

mais difusas e contraditórias. Assim, o estudo da língua inglesa pode 

possibilitar a todos o acesso aos saberes linguísticos necessários para 

engajamento e participação, contribuindo para o agenciamento crítico 

dos estudantes e para o exercício da cidadania ativa, além de ampliar as 

possibilidades de interação e mobilidade, abrindo novos percursos de 

construção de conhecimentos e de continuidade nos estudos. (BRASIL,   

, p. 241 ) 

 

A base nacional comum curricular irá apresentar os eixos organizadores propostos 

para a língua inglesa. Iremos aqui nos deter a falar somente de um deles que é o eixo da 

oralidade. Neste eixo, será englobado as praticas de linguagem de uso oral da língua 

inglesa com objetivo na compreensão, isto é, na escuta, e na produção oral, que diz 

respeito à fala dos alunos. 
 

O eixo da oralidade envolve as práticas de linguagem em situações de 

uso oral da língua inglesa, com foco na compreensão (ou escuta) e na 

produção oral (ou fala), articuladas pela negociação na construção de 

significados partilhados pelos interlocutores e/ou participantes 

envolvidos, com ou sem contato face a face. Assim, as práticas de 

linguagem oral presenciais, com contato face a face – tais como debates, 

entrevistas, conversas/diálogos, entre outras –, constituem gêneros orais 

nas quais as características dos textos, dos falantes envolvidos e seus 

“modos particulares de falar a língua”, que, por vezes, marcam suas 

identidades, devem ser considerados. BRASIL, p. 243 ) 

 

A importância de trabalhar a oralidade em sala de aula durante as aulas de língua 

inglesa será explicada na base nacional comum curricular. O ensino da oralidade irá 

oferecer aos alunos o desenvolvimento de novos comportamentos e de atitudes. De acordo 

com a base comum curricular os alunos irão arriscar-se e também irão tentar compreender 

os outros colegas de classe durante uma conversação, um debate ou dialogo produzido. 

Tais atitudes que irão colaborar para o desenvolvimento de um ambiente mais harmonioso 

e de parceira entre os próprios alunos. De acordo com a nossa BNCC, a oralidade também 

proporciona o desenvolvimento de uma série de comportamentos e atitudes – como 

arriscar-se e se fazer compreender, dar voz e vez ao outro, entender e acolher a perspectiva 

do outro, superar mal-entendidos e lidar com a insegurança, por exemplo.” BRASIL, 

2016. 

A base comum curricular nacional também irá trazer orientações e sugestões a 

respeito do trabalho pedagógico , onde é explicado os diferentes recursos midiáticos 

verbo-visuais, como por exemplo, cinema, televisão, teatro e entre outros que são de 

grande valia quando usados para o desenvolvimento de praticas orais em sala de aula. 
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Pois, irá trazer aspectos dos cotidianos dos alunos, mostrando que, a língua inglesa não 

está apenas dentro da sala de aula como uma disciplina sem uso real, mas que ela vai 

muito além dos murros da escola se fazendo presente no contexto social dos próprios 

alunos. 

Por fim e não menos importante, temos o aluno. Mas como o aluno é culpado pelo 

seu insucesso na aprendizagem da LI? O autor nos mostra uma discussão acerca do aluno 

versus estudante, onde relata que essas diferenças entre aluno e estudante impõe ao aluno 

a opção de ser estudante, com a obrigação de estudar, de se desvencilhar do professor, de 

ir além dele. (LEFFA, 2011, p.23). É nesta perspectiva que podemos afirmar que para 

garantir o desenvolvimento e fluência de uma língua é crucial que o aluno não dependa 

única e cegamente do professor. Além disso, é importante saber que para o entendimento 

da complexidade da LI serão necessários muito mais que 1h30min semanais em contato 

com a língua. 

 

DISCUSSÃO 

 

Com isso, apresentamos uma série de razões que nos levam ao insucesso da 

aprendizagem da LI nas escolas públicas. Entre elas, o nosso objeto de estudo, o ensino 

do speaking. A ideia do ensino está diretamente relacionada a quem instrui, a quem 

orienta, isto é, ao professor. 

No entanto, por trás deste mesmo ensino existem inúmeras ferramentas que 

facilitam ou não o ensino e consequentemente, a aprendizagem. Por isso, viu-se a 

necessidade de explicitar alguns deles, podendo destacar a escola, o aluno, o governo e 

até mesmo o preconceito sofrido pelo ensino da LI na escola pública. 

É indiscutível a existência dessas pedras no caminho do ensino e da aprendizagem. 

Todavia, buscamos discutir a razão de alguns profissionais desta área recusassem a expor 

a LI se a única ferramenta necessária é a sua própria força de vontade. Leffa (2011) e 

Oliveira e Paiva (2011) discutindo acerca da narrativa 14 apresentada no livro: Inglês em 

escolas públicas não funciona, uma questão, múltiplos olhares. A narrativa nos apresenta 

um aluno narrando a sua experiência com o seu professor de LI que se recusava a se expor 

e utilizar a habilidade comunicativa do speaking em sala de aula e, quando questionado 

acerca dessa postura, o mesmo relata que “simplesmente inglês em escolas públicas não 

funciona”. 

Esta postura e, em especial, este comentário é, sem duvidas, esclarecedor. Dado 

que este discurso nos diz muitas coisas acerca de quem o enuncia. Em primeiro lugar, 

sabemos que este professor, apesar de “ensinar” a língua, não acredita no seu próprio 

método de ensino, ou, não acredita que o seu ensino possa de fato desenvolver alguma 

aprendizagem naqueles alunos. O que desencadeia também o preconceito exercido pelo 

professor sobre a classe estudantil das escolas publicas. Porque ele não funciona lá? 

Talvez por se tratar de uma escola frequentada por indivíduos de classes menos 

favorecidas? Por não acreditar nesses alunos? O preconceito sofrido por essas classes é 

um fato histórico, e não somente cometido por alguém que, de fato, saiba o inglês, 

algumas vezes são simplesmente indivíduos que se recusam a aprender e até usá-lo. 

Oliveira e Paiva (2011) citando um sambista brasileiro João nogueira, apresentou uma 

estrofe de uma de suas músicas:” Eu não falo gringo, só falo brasileiro, meu pagode foi 

criado lá no Rio de janeiro, minha profissão é bicho, canto samba o ano inteiro. Eu 

aposto um eu te gosto contra dez I love you, bem melhor que hot dog é rabada com angu.” 

A partir desta estrofe, pode-se perceber o preconceito contra a LI e, paralelamente, a 

valorização da cultura e da língua portuguesa.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Consideramos neste estudo várias vertentes que podem influenciar diretamente na 

aprendizagem do aluno, como por exemplo, o governo, o próprio aluno, o professor e o 

preconceito enraizado nas mentes e práticas de alunos, professores e sociedade.  

Acreditamos que estes são aspectos negativamente somados e que interferem diretamente 

no ensino e na aprendizagem. No ensino, pois sem o auxilio, acompanhamento e politicas 

do governo voltadas para a LI na escola pública inviabiliza-se o ensino da mesma, vindo 

a contar com a ausência de material, as classes superlotadas e profissionais que não estão 

devidamente preparados para lidar com a complexidade do ensino de uma nova língua. 

 Alunos, por não decidirem comprometer-se com a língua. Vemos que se o aluno 

apenas restringe-se ao conteúdo, as atividades e orientações dadas em sala de aula pelos 

professores que por ele passaram/passam, certamente será mais um que apenas irá 

concluir seu ensino médio sem saber se quer, a conjugação do bom e velho verb to be, 

que parece ser todos os anos, o ponto de partida e de chegada. Desta feita, ressalvamos 

novamente a importância do aluno buscar os seus próprios meios de aprendizagem da LI, 

pois a escola por si só não é capaz lhe proporcionar esta habilidade comunicativa. 

Além desses fatores já mencionados, o professor, nosso objeto central, quando 

nega-se a fazer uso dessa habilidade, do speaking, está também negando o aluno de 

participar de uma comunidade discursiva. Para Oliveira e Paiva (2011) “participar de uma 

comunidade discursiva, o aprendiz depende do engajamento com outros membros da 

comunidade, de interação, negociação de sentido, aprendizagem das normas que regem 

essa comunidade”. É neste sentido que podemos perceber a interação entre professor-

aluno é uma questão indiscutível para o sucesso na aprendizagem do aluno. Nascemos e 

crescemos ouvindo a nossa língua materna de outras pessoas, sempre em uma constante 

interação, estabelecendo comunicação com os outros. No ambiente da escola pública o 

outro é o professor e é este o responsável pela mediação.  

Esta não é uma realidade isolada, na verdade, casos de professores de LI que não 

buscam instigar os seus alunos na busca fluência são bastante comuns. Falar em fluência 

para o contexto público educacional chega a ser uma utopia para alguns. Todavia, é no 

mínimo intrigante que para alunos que passam toda a sua vida estudando a LI saiam de lá 

sem nenhum arcabouço em termos de vocabulário, gramatica e, pronuncia.  

Acerca do estudo realizado para o desenvolvimento deste trabalho, foi possível 

identificar que o nosso resultado vai de encontro com a hipótese inicialmente testada, 

onde acreditávamos que a ausência da habilidade comunicativa (speaking), de fato, teria 

implicações diretas no desenvolvimento e na aprendizagem do aluno, haja visto que é a 

partir dessa interação entre aluno e professor que, muitas vezes é garantido ao aluno o seu 

primeiro contato com a língua.  

Desta forma, é possível inferir que a melhor maneira de obter-se desenvolvimento 

e aprendizagem por parte dos alunos e ainda um melhor desempenho profissional de 

professores de LI é a partir a utilização da própria, levando em conta a sua complexidade. 

Para isso, é necessário a capacitação do profissional que lida com a língua, para que o 

mesmo seja capaz de atuar em diferentes situações, dessa forma, ele poderá utilizar outras 

técnicas, haja visto que outras problemáticas irão sempre surgir. Algumas aulas, por mais 

parecidas que sejam, nunca será a mesma. Assim, deve-se saber modificar, modernizar e 

até refazê-la, se preciso for. Sendo assim, o professor é capaz de administrar sua aula em 

inglês, de acordo com o nível dos falantes (alunos) e, ao mesmo tempo, também usar a 

sua língua materna para situação problemas e estabelecimento de pontes de ligação entre 

língua materna e alvo. Ainda podemos pensar na possibilidade de uso da língua enquanto 
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prática social, tendo em vista que assim trabalhamos a língua de forma significativa para 

os alunos, o que desperta curiosidade e motivação pela aprendizagem. 

 É a partir deste contato que os alunos irão familiarizar-se com a língua, mesmo 

que seja compreensível que a fluência não se dará apenas com o momento de interação 

na sala de aula e, por esta razão, é necessário comprometimento dos próprios alunos e o 

seu pleno engajamento com a língua. Quanto ao ultimo responsável, espera-se a 

implementação de condições mínimas de aprendizagem para que assim consigamos fazer 

funcionar o ensino da LI no contexto situacional publico. 
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RESUMO 

Este artigo consiste em apresentar discussões sobre a démarche73 interdisciplinar, 

fundamentada em autores como Japiassu (1976) e Frigotto (2008) e, a partir disso, tecer 

considerações e reflexões sobre as possibilidades e limites de operacionalizar um projeto 

de cunho interdisciplinar no âmbito do componente curricular Arte. As quatro linguagens 

artísticas (Artes Visuais, Dança, Música e Teatro) presentes no componente curricular 

Arte possuem suas características e abordagens próprias, considerando que cada 

linguagem se constitui enquanto campo epistemológico possuidor de aspectos 

específicos. Todavia, independentemente de sua formação, o professor desse componente 

deve, por lei, contemplar o ensino dessas quatro linguagens, o que provoca 

questionamentos e reflexões de como esse ensino deve ser e que tipo de relação deve ter 

entre as linguagens.  

 

Palavras-chave: Interdisciplinaridade em Arte; Componente curricular Arte; Ensino de 

Arte. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

Frente a atual conjuntura social e os problemas sociais cada vez mais complexos 

por ela postos, como saúde mental, criminalidade, estrutura do meio ambiente, educação, 

realidade socioeconômica e preparação para o mercado de trabalho, percebe-se que há a 

necessidade de elencar possibilidades abrangentes, que direcionem os esforços de forma 

mais efetiva às resoluções desejadas. Tal complexidade é notada a nível de pesquisa, 

ensino, formação e atual profissional, exigindo certa mudança de pensamento e atitude. 

O discurso interdisciplinar emerge frente a tais necessidades, exigindo certa compreensão 

e ação mais globais e contextualizadas, que culminem em soluções mais consistentes. 

Diante desse cenário e, considerando a fragmentação do horizonte do 

conhecimento que, consequentemente, favoreceu a especialização exacerbada a partir, 

sobretudo, do século XIX, é posta a abordagem interdisciplinar com o intuito de 

restabelecer as conexões entre as fronteiras das disciplinas, propondo uma pedagogia das 

interações e interconexões (JAPIASSU, 1976).  

Tendo como direcionamento inicial o pensamento até então exposto, este trabalho 

tem por objetivo discorrer sobre a interdisciplinaridade, apresentando discussões sobre 

esse tema e apontando alguns limites e possibilidades de operacionalizar um projeto de 

cunho interdisciplinar no âmbito do componente curricular Arte.  
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Interdisciplinaridade: primeiras aproximações 

 

Ao discorrer sobre interdisciplinaridade, percebe-se que muitas são as abordagens 

e perspectivas adotas. Destacaremos aqui duas que, ao nosso ponto de vista, parecem 

caracterizar bem a démarche interdisciplinar. Em primeiro momento, explicitaremos 

características das abordagens multidisciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar e 

transdisciplinar, na tentativa de evitar ambiguidades, dúvidas e/ou considerações 

precipitadas acerca da interdisciplinaridade. 

Para evidenciar as diferenças entre as abordagens supracitadas, fundamentamo-

nos no pensamento de Japiassu (1976) que elucida diferenças entre cada modalidade. Por 

multidisciplinaridade, entende-se como várias disciplinas postas simultaneamente sem, 

no entanto, tornar evidente as relações que podem existir entre elas. Nesse sentido, não 

há necessariamente o desenvolvimento de um trabalho coletivo e colaborativo.  

A pluridisciplinaridade, por sua vez, consiste na justaposição de disciplinas, 

dispostas em um mesmo nível hierárquico, fazendo com que haja colaboração e trocas 

entre elas. Todavia, não há coordenação, fator visível na démarche interdisciplinar 

(JAPIASSU, 1976).  

Ao direcionar-se à interdisciplinaridade, Japiassu (1976) destaca a presença de 

colaboração e coordenação entre as disciplinas que, organizadas em um sistema de dois 

níveis, onde um é ligeiramente superior ao outro, introduz a noção de finalidade. Com 

ideia aproximada, a transdisciplinaridade opera enquanto sistema de diversos níveis e 

objetivos, conduzindo as disciplinas e, consequentemente os distintos níveis, a 

convergirem em um sentido único, uma finalidade comum. Vale enfatizar que “Numa 

primeira abordagem, convém ressaltar que o campo das pesquisas multi e 

interdisciplinares parece desafiar toda e qualquer tentativa de definição” (JAPIASSU, 

1976, p. 49). Assim, não nos empenharemos em definir a démarche interdisciplinar. 

É prudente ressaltar que o domínio interdisciplinar se encontra nas chamadas 

pesquisas orientadas, contemplando a abordagem teórica e prática. Nesse sentido, os 

estudos e discussões teóricas são desenvolvidos com finalidade que transcende o 

progresso das ciências propriamente dito, buscando também a resolução de problemas e 

necessidades de ordem social, interessando às universidades, ao poder público e à 

indústria.  

Frigotto (2008) pontua a interdisciplinaridade sob duas perspectivas: enquanto 

necessidade e enquanto problema. Na qualidade de necessidade, a interdisciplinaridade 

remete a um processo de produção do conhecimento baseado no caráter dialético da 

realidade social. Consiste em compreender fenômenos a partir da totalidade concreta, 

considerando as múltiplas determinações e mediações históricas que os constituem, sem 

se reduzir a uma única linha de raciocínio e sem isolar o fenômeno de seu contexto social. 

Como problema, a interdisciplinaridade torna-se distante em virtude da limitação que 

existe em tentar constituí-la a partir de uma visão isolada da realidade, considerando toda 

a complexidade que constitui o contexto (FRIGOTTO, 2008).  

Frigotto (2008) ainda destaca que a interdisciplinaridade não é efetivada caso 

direcione-se ao reducionismo estruturalista, que desconsidera o âmbito histórico-

empírico e frisa o plano discursivo. Como também, não se concretiza frente a 

incapacidade de transcender a fragmentação epistemológica, ou seja, quando o 

especialista se centra em sua especialidade e não considera as possíveis contribuições que 

as trocar e conexões com outros campos epistemológicos podem proporcionar. 

Com raciocínio semelhante, Japiassu (1976) pontua algumas dificuldades de 

estabelecer interconexões entre as disciplinas e entre os especialistas, ao buscar 
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restabelecer pontes entre as fronteiras que delimitam cada campo epistemológico. A 

busca pela autoafirmação e consolidação da carreira profissional parece, por vezes, 

sobrepor a preocupação da evolução científica, colocando o desenvolvimento do 

horizonte epistemológico em segundo plano ao priorizar as especialidades. 

Nota-se, na visão dos citados autores, que o processo interdisciplinar mobiliza as 

diversas disciplinas para convergirem em um único sentido, em um movimento interativo 

e colaborativo. Todavia, destaca-se o fato de que desenvolver os saberes de forma 

interdisciplinar não implica necessariamente na anulação de cada especificidade. 

Destarte, deve-se considerar o trabalho das particularidades de cada disciplina, assim 

como as conexões entre elas, procurando reconhecer os avanços e limites dos distintos 

campos do saber, com vistas a entrelaçá-los e direcioná-los em um sentido único.  

Japiassu (1976) ainda afirma que a interdisciplinaridade não se trata, pois, de 

moda, mas sim de uma etapa de desenvolvimento do conhecimento, podendo adotar 

diversos caminhos, métodos e procedimentos em seu processo de efetivação. No entanto, 

não se trata de instaurar novos programas educativos, mas sim de fazer as disciplinas 

convergirem a partir do estabelecimento de elos e pontes que se direcionem as mesmas 

situações. 

 

INTERDISCIPLINARIDADE EM ARTE 

 

Ao longo de anos, muito tem-se discutido sobre o tipo de trabalho a ser 

desenvolvido em Arte na educação Básica. Em 1971 foi implantada a Educação Artística 

no âmbito do 1º e 2º grau, a partir da Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971 (BRASIL, 

1971). Em 1996, com a Lei de Diretrizes e Bases – LDB 9.394/96, a expressão “Educação 

Artística” é substituída por “ensino de arte”. No entanto, em ambas leis anteriormente 

citadas, há uma indefinição e certa ambiguidade no tocante ao que seria trabalhado em 

Arte. Já nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte – PCN/Arte, o ensino de arte é 

subdivido em algumas linguagens artísticas (Artes Visuais, Dança, Música, Teatro) 

(BRASIL, 1998). 

Com a Lei nº 11.769 de 18 de agosto de 2008, a música é enfatizada e 

regulamentada enquanto conteúdo obrigatório do componente curricular Arte (BRASIL, 

2008). Substituindo-a, a Lei nº 13.278, de 2 de maio de 2016, estabelece que Artes 

Visuais, a Dança, a Música e o Teatro são as linguagens que constituirão o componente 

curricular Arte (BRASIL, 2016). A Base Nacional Comum Curricular – BNCC também 

faz menção às quatro linguagens que devem ser contempladas no ensino do componente 

Arte (BRASIL, 2017). Outros estudos retratam o processo de inserção da Arte no 

currículo escolar brasileiro, destacando leis, resoluções e pareceres (PENNA, 2004a, 

2004b). Nessa perspectiva, o professor(a) responsável pelo componente curricular Arte 

deve, por lei, contemplar o ensino das quatro linguagens artísticas estabelecidas.  

Além do trabalho individual que se pode desenvolver em cada linguagem, 

percebe-se que trabalhar Artes Visuais, Dança, Música e Teatro consiste, ou deveria 

consistir, em um processo interdisciplinar, considerando o diálogo e entrelaçamento 

existente entre as quatro linguagens (BRASIL, 1998, 2017; RIZOLLI, 2007; SALGADO; 

CONSOLINO; SANTOS, 2012; CALDAS; HOLZER; POPI, 2017). No entanto, nota-se 

que a formação do professor(a) desse componente curricular é direcionada a uma das 

linguagens artísticas ou a uma área de conhecimento específica, culminando em 

profissionais especialistas em cada linguagem ou em outras áreas e não mais professores 

generalistas.  

Como identificado por Silva L. (2007), o componente curricular Arte é lecionado 

também por professores que não possuem formação específica em uma das linguagens 
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artísticas (Letras, Teologia, Pedagogia), o que gera dúvidas de como está acontecendo o 

ensino de Arte na educação básica.  

Nota-se que pode ocorrer um processo individual e/ou interdisciplinar entre as 

linguagens artísticas, como colocado nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte – 

PCN/Arte, “Uma das modalidades de orientação didática em Arte é o trabalho por 

projetos [...] a serem desenvolvidos em caráter interdisciplinar, ou mesmo referentes a 

apenas uma das linguagens artísticas (Artes Visuais, Dança, Música, Teatro)” (BRASIL, 

1998, p. 101). Destaca-se nesse sentido, que independente do trabalho individual ou 

interdisciplinar, as quatro linguagens devem ser contempladas em Arte, exigindo do 

docente saberes específicos de cada linguagem, bem como a capacidade de articular os 

conhecimentos entre elas. 

A BNCC enfatiza a importância de se considerar a relação de diálogo que deve 

ser estabelecida entre as citadas linguagens artísticas. Nessa perspectiva, 

[...] espera-se que o componente Arte contribua com o aprofundamento 

das aprendizagens nas diferentes linguagens – e no diálogo entre elas e 

com as outras áreas do conhecimento –, com vistas a possibilitar aos 

estudantes maior autonomia nas experiências e vivências artísticas 

(BRASIL, 2017, p. 201). 

Diante disso, é perceptível o trabalho entre as próprias linguagens do componente 

curricular Arte, como transcendente a elas, quando se coloca o diálogo entre outras áreas 

do conhecimento, sugerindo que a interdisciplinaridade de Arte ultrapassa o âmbito das 

quatro linguagens artísticas.  

 

OPERACIONALIZAÇÃO DE UM PROJETO INTERDISCIPLINAR EM ARTE: 

possibilidades e limites 

 

Apontar possibilidades e elucidar limites existentes ao se desenvolver um projeto 

de cunho interdisciplinar em Arte exige, inicialmente, o reconhecimento de que cada 

linguagem artística é um campo do conhecimento, possuidor de seus próprios objetos 

materiais e formais, bem como de seus próprios conceitos e teorias.  

Japiassu (1976) destaca que uma disciplina pode ser compreendida como a 

exploração científica especializada em determinada área de estudo, o que implica no 

estabelecimento das fronteiras que constituem cada âmbito epistemológico. Nesse 

sentido, entende-se que cada linguagem artística possui seus métodos, conceitos, 

terminologias, finalidades, os quais tenta incorporar durante sua exploração.  

Frente a isso, a interdisciplinaridade possui a intenção de reestabelecer, fortificar 

e/ou tornar as interconexões entre as fronteiras mais recíprocas. Não se trata, pois, de 

simplesmente tomar de empréstimo certos conceitos e métodos, atribuindo-lhes mera 

finalidade de auxiliar as demais disciplinas.  

Em primeiro momento, um fator que dificulta a abordagem interdisciplinar em 

Arte é a formação especializada em uma das linguagens artísticas ou em outra área de 

conhecimento. Possuir formação em uma das linguagens não implica afirmar que se tona 

fácil transcender a fragmentação epistemológica, porém, não possuir formação em 

algumas das linguagens artísticas parece dificultar ainda mais o estabelecimento das 

interconexões entre as fronteiras disciplinares, considerando o profissional que é 

especialista em um campo de conhecimento muito distinto (Química, Física, Geografia, 

etc.). 
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O docente do componente curricular Arte pode trabalhar na perspectiva de 

projetos interdisciplinares, mobilizando as quatro linguagens artísticas em um sentido 

único, buscando alcançar um objetivo comum, tal como sugerido nos PCN/Arte 

(BRASIL, 1998). No entanto, a orientação dos PCN não torna claro o entendimento do 

que seriam esses projetos interdisciplinares.  

Projetos interdisciplinares em Arte, na tentativa de (re)estabelecer as 

interconexões entre as disciplinas, devem possuir, em primeira instância, a essência da 

démarche interdisciplinar, isto é, possuir o teor teórico e prático presente nas pesquisas 

orientadas. A partir dos objetivos postos, deve-se estabelecer a linguagem que ficará a 

nível de coordenação, para que o processo não se resuma a uma abordagem 

pluridisciplinar, marcada pela colaboração entre as disciplinas sem, no entanto, possuir a 

ideia de finalidade gerada pela coordenação que parte do nível levemente superior.  

 Ao considerar o pensamento de Caldas, Holzer e Popi (2017, p. 161) que “A arte 

surge no mundo como forma de transformar a experiência vivida em objetos de 

conhecimento que demonstram percepção e imaginação [...]”, percebe-se objetivos 

múltiplos como a finalidade que ela pode ter em educação de “[...] inserir saberes 

culturais, estéticos e trabalhar a produção e apreciação artística que são importantes para 

construir o saber significativo nesta área” (CALDAS; HOLZER; POPI, 2017, p. 161).  

Nesse sentido, considera-se de equivalente importância desenvolver o senso 

crítico, expressivo, aguçar a percepção e sensibilidade artística, bem como fortalecer as 

diversas culturas através do estudo e desenvolvimento da Arte. Nesse raciocínio, Caldas, 

Holzer e Popi (2017, p. 164) salientam que: 

À medida em que o aluno percorre o seu espaço cultural e desenvolve 

sua capacidade criativa, é possível trabalhar sua percepção visual e seu 

olhar estético, considerando as mais diversas manifestações artísticas e 

culturais (poemas, músicas, textos, esculturas, pinturas, entre outros). 

Para o trabalho e desenvolvimento dessas potencialidades, pode-se buscar a 

compreensão do fenômeno em sua totalidade, a partir de projetos temáticos, 

desenvolvidos de forma interdisciplinar. Por exemplo: em determinado tipo de dança, 

tendo como objetivo compreender a manifestação dentro de seu contexto histórico-

cultural para que seja possível representa-la de forma consciente e condizente com a 

realidade, procurando entender cada aspecto nela presente, pode-se considerar as formas 

pelas quais cada linguagem artística se integra ao fazer artístico.  

À Música, caberia o estudo e desenvolvimento do ritmo e pulsação (que também 

são indissociáveis da dança), significado da letra (quando existente); às Artes Visuais 

caberia a investigação sobre as significações de cada elemento visual utilizado durante o 

fazer artístico e sua importância à constituição do mesmo; ao Teatro seria designado o 

estudo e desenvolvimento da expressividade; por fim, a Dança se encarregaria de 

comparar e convergir os resultados, levando-os a compor a manifestação em sua 

totalidade. No entanto, a finalidade não é simplesmente a preparação de uma 

apresentação, mas sim o favorecendo e desenvolvimento de aspectos como o senso 

crítico, expressivo, artístico, ao buscar compreender e interpretar o fenômeno em sua 

totalidade.   

Diante disso, percebe-se que esse tipo de trabalho possibilita a expansão das 

experiências culturais, favorecendo a compreensão e promovendo conhecimentos mais 

significativos e contextualizados acerca de distintas manifestações artístico-culturais, 

contribuindo com a tolerância e respeito pela cultura do “outro”, como também a 

compreensão da própria cultura. 
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Um fato que pode dificultar o desenvolvimento de projetos dessa natureza é a 

formação especializada do docente responsável pelo componente curricular Arte que, 

sendo em uma linguagem específica ou não, acaba por limitar os conhecimentos acerca 

das linguagens artísticas, para que possa comparar e convergir os métodos, terminologias 

e resultados de cada área de estudo.  

Frente a isso, o docente deve buscar superar a fragmentação epistemológica e 

limites de seu campo de formação. Pode-se buscar estabelecer parcerias com profissionais 

formados em cada linguagem, tanto para o conhecimento das outras áreas como para o 

desenvolvimento de projetos interdisciplinares em Arte. Contudo, essa articulação 

também necessita de um espaço favorável à sua constituição. É neste sentido que entra a 

importância de um âmbito construtivo, propício à colaboração e empenho nos trabalhos 

que exigem a mobilização de distintos órgãos operacionais.  

Nessa perspectiva, encontra-se a ideia da Escola Reflexiva como uma conjuntura 

educacional favorável ao diálogo e colaboração entre toda a comunidade educativa 

(ALARCÃO, 2011), o que possibilita o desenvolvimento de um projeto de cunho 

interdisciplinar, seja no âmbito de Arte ou entre outras áreas do conhecimento. 

Posto isso, o docente de Arte, enquanto profissional reflexivo que repensa suas 

escolhas e ações, num cenário que cria condições de reflexibilidade tanto individuais 

como coletivas, considerando sempre as melhores formas de gerir as situações de ensino 

e aprendizagem, pode optar por arquitetar projetos interdisciplinares, desenvolvendo os 

conteúdos das quatro linguagens artísticas de forma mais efetiva e contextualizada. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

Ao apresentar discussões sobre a démarche interdisciplinar, evidenciando 

possibilidades e limites de operacionalizar um projeto de cunho interdisciplinar no âmbito 

do componente curricular Arte, esperamos contribuir de alguma forma com reflexões e 

ações que possam surgir a partir do pensamento exposto e/ou somar às discussões já 

apresentadas nesse sentido. 

Percebemos que a interdisciplinaridade propõe a constituição do campo 

epistemológico de uma forma mais horizontal, indo em contramão à especialização 

exacerbada e à propagação de conhecimentos extraídos de seu contexto geral. A formação 

integral do ser é, diante disso, valorizada, entendida como uma formação mais ampla que 

possibilita melhor se posicionar frente a cada realidade social.  

O desenvolvimento de projetos de cunho interdisciplinar em Arte parece, de fato, 

apresentar dificuldades, a começar pela formação específica do docente que atua nessa 

área. No entanto, há possibilidades de estabelecer interconexões entre as fronteiras 

disciplinares postas em cada linguagem artísticas e promover a colaboração e 

coordenação em um sentido único, favorecendo, portanto, a concretização da démarche 

interdisciplinar.  

Acreditamos ser pertinente refletir sobre o ensino de arte para a educação básica 

de forma a transcender os conteúdos apreendidos pelos docentes durante sua formação, 

onde os mesmos venham a compreender que para o âmbito da educação básica, o ensino 

de arte seja um ponto de convergência para ligação não só das diversas linguagens 

artísticas, assim também como diversos outros campos epistemológicos. 

O método ao qual o interdisciplinar está vinculado, bem como os passos que 

podem orientar reflexões e ações, podem ser conferidos em alguns autores que abordagem 

essa temática, como, por exemplo, Japiassu (1976). Tais norteamentos podem contribuir 

com o desenvolvimento de projetos interdisciplinares, sejam em Arte ou em outras áreas 

do conhecimento. 



176 
 

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019 

Dessa forma, o que observamos ser possível de realizar é a busca do ponto de 

encontro entre as disciplinas, sendo futuramente, um aspecto de reflexão para que cada 

vez mais possamos romper com essa perspectiva de unilateralidade, ou falando de outra 

forma, possa ser possível ver o mundo para além dos olhares disciplinares. Dito isso, 

achamos pertinente levantar provocações e estímulos aos docentes em formação e aos 

que estão atuando com o ensino de Arte, haja vista a dimensionalidade a qual estamos a 

discorrer neste trabalho.  

É imprescindível pensarmos em integração como ponto crucial para formação 

humana, e principalmente esta formação enquanto objetivo primário para a educação 

básica. Esperamos poder ter contribuído de forma a vir despertar o pensamento e as 

concepções dos que trabalham com o ensino de arte para o âmbito educacional 

supracitado. Assim também, como ponto de reflexões para outros campos 

epistemológicos.  
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LÍNGUA ESTRANGEIRA ATRAVÉS DA PERSPECTIVA MULTIMODAL 
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RESUMO 

A nova proposta da Base Nacional Comum Curricular – BNNC (2018), em meio às 

atividades de ensino de Língua Inglesa, considera de fundamental importância os estudos 

sobre os gêneros textuais e suas práticas sociais. Sendo papel do professor buscar 

estratégias para mostrar que aprender a produzir gêneros textuais exige conhecer como o 

gênero se organiza, com que finalidade se produz e, principalmente, para quem é dirigido. 

Em face dessa realidade, pretendemos desenvolver uma pesquisa com proposta teórico-

metodológica com vistas a analisar a multimodalidade (interação entre diferentes modos 

semióticos; neste estudo o visual e textual) em diversas formas de textos, a fim de 

compilar uma sequência didática que relacione gêneros textuais orais e escritos nas 

práticas de ensino de produção de textos em Inglês como Língua Estrangeira (doravante 

ILE). Para tanto, reunimos como aporte teórico a visão sóciocognitiva e interacional da 

linguística de texto (CAVALCANTE et al, 2010; KOCH, 2006; 2008, MARTELOTTA, 

2013, entre outros), considerando os aspectos da escrita. Em seguida, relacionamos a 

multimodalidade em diferentes gêneros textuais de língua inglesa (BARROS, 2009; 

OTTONI et al, 2010; SOUZA, 2011) e por fim, descrevemos o modelo de Sequência 

Didática (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004), apresentando a proposta didática para 

elaboração de atividades em língua inglesa. No ensino de Inglês como Língua Estrangeira 

(doravante ILE), os materiais didáticos impressos têm apresentado o recurso imagético 

como elemento fundamental de aprendizagem, com o objetivo de proporcionar melhor 

compreensão e fixação dos conteúdos por parte dos alunos. Tal recurso, quando associado 

ao texto escrito, empresta, aos materiais, um aspecto multimodal, ou seja, os materiais 

passam a ter textos multimodais explorados de maneira tal que possam ocasionar a 

otimização do ensino (CAVALCANTI, 2008). Logo, a pesquisa correlaciona esses tipos 

de materiais para análise sobre os diferentes formatos e estruturas dos textos na língua 

alvo. Esta pesquisa pretende contribuir para práticas de ensino de ILE, mas também 

resgatando outros conhecimentos de modo interdisciplinar, através de textos 

contemporâneos, considerando a realidade e aspectos culturais diversos, uma vez que 

associamos a linguagem como meio de interação social.  

   

Palavras-chave: Ensino de Língua Inglesa. Multimodalidade. Escrita. Sequência 

Didática.   

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Como professora de língua inglesa em cursos livres de idiomas, pude perceber não 

só a importância da comunicação multimodal na sala de aula, como também observar esse 
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fenômeno no contexto da escrita em um idioma estrangeiro. Ao observar o desempenho 

de alunos da educação básica na disciplina de língua inglesa, sobretudo em atividades de 

leitura e produção de texto na Língua Estrangeira (doravante LE), foram observados 

inúmeros graus de dificuldades. Grande parte dos alunos promove a crença de que sequer 

domina a própria língua, que com isso, aprender uma língua estrangeira requer extrema 

capacidade intelectual e que, portanto, não possui o perfil requerido. A maior dificuldade 

não está presente no vocabulário, tão somente, que muitas vezes é traduzido nas 

atividades, mas de modo geral em analisar os textos, expor as ideias neles apresentadas e 

compreender a estrutura que permeia os gêneros textuais utilizados nas atividades de 

leitura. 

As dificuldades de escrita que os estudantes brasileiros apresentam ficam 

evidentes nas avaliações realizadas pelo MEC em todos os níveis de ensino. Com isso, 

defendemos que é papel do professor demonstrar diversas formas de gêneros textuais 

mais corriqueiras, ensinar a finalidade e estrutura que gêneros textuais exigem e, 

principalmente, para quem os textos são dirigidos. Cabe ao professor, no ensino de 

gêneros textuais, proporcionar aos alunos o contato com várias amostras de gêneros, 

estabelecendo conexões entre os padrões textuais, a relação de interação entre eles e os 

contextos diversos em que os gêneros são inseridos.  

Em face dessa realidade, pretendemos desenvolver uma pesquisa com propostas 

teórico-metodológicas que visa analisar a multimodalidade (interação entre diferentes 

modos semióticos; neste estudo o visual e textual) em diversas formas de textos, a fim de 

compilar uma sequência didática que relacione diversos gêneros textuais nas práticas de 

ensino de textos em Inglês como Língua Estrangeira (doravante ILE). Para tanto, 

pretendemos desenvolver propostas de atividades no ensino do ILE com foco na escrita, 

considerando as dimensões textuais em meio a perspectiva sociocognitivo-interacionista.  

Em se tratando de gêneros textuais da escrita, podemos afirmar que requer 

domínio e aptidão linguística, portanto o ato de produzir textos está relacionado ao 

reconhecimento e interpretação de textos, além de participação colaborativa em propagar 

informações de modo objetivo e racional (KOCH, 2014). Nessa perspectiva, sugerimos, 

ao professor de língua inglesa, atividades com base no modelo de sequência didática 

proposto por Schneuwly e Dolz (2004), que estimulem o aluno a elaboração da crítica, e 

não tão somente do seu “ponto de vista”. Partimos do pressuposto de que a exposição de 

pontos teóricos e ideias são relevantes no processo de tal forma que seja perceptível a 

diferença entre leitor e produtor proficiente de textos.    

O aporte teórico desta pesquisa reúne a visão sociocognitiva e interacional da 

linguística de texto (CAVALCANTE et al, 2010; KOCH, 2006; 2008, MARTELOTTA, 

2013, entre outros), considerando os aspectos da escrita. Em seguida, relaciona 

multimodalidade em diferentes gêneros textuais de língua inglesa (BARROS, 2009; 

OTTONI et al, 2010; SOUZA, 2011) e por fim, esclarece o modelo de Sequência Didática 

(SCHNEUWLY; DOLZ, 2004), apresentando a proposta didática para elaboração de 

atividades em língua inglesa.  

Dentre algumas atividades, a leitura deve ser envolvida no processo de escrita, 

além disso, deve considerar o contexto socio cultural dos alunos, com gêneros textuais 

mais usuais, incluindo as dimensões multimodais dos textos. Esse processo de ler para 

aprender, refere-se a uma proposta embasada em princípios linguísticos e discursivos, 

introduzindo ao aluno técnicas de análise e interpretação de textos escritos (LEFFA, 

1996). No ensino de ILE, os materiais didáticos impressos têm apresentado o recurso 

imagético como elemento fundamental de aprendizagem, com o objetivo de proporcionar 

melhor compreensão e fixação dos conteúdos por parte dos alunos. Tal recurso, quando 

associado ao texto escrito, empresta, aos materiais, um aspecto multimodal, ou seja, os 
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materiais passam a ter textos multimodais explorados de maneira tal que possa ocasionar 

a otimização do ensino (CAVALCANTI, 2008).  

A sequência didática, por sua vez, proporciona melhorias no desempenho dos 

alunos para a produção de gêneros textuais da escrita. Ela pode ser reformulada, uma vez 

que é possível avaliar o desempenho dos alunos em meio às atividades propostas. Esse 

resultado garante uma dinâmica de (re)construção contínua, para atender às necessidades 

dos alunos em um contexto estabelecido.  

Esta pesquisa, portanto, parte das seguintes questões: a) quais são as principais 

dificuldades dos alunos na elaboração de textos na língua inglesa? b) como se dá a 

organização retórica dos gêneros textuais apresentados no livro escolar? C) como 

organizar uma proposta de sequência didática para o processo ensino-aprendizagem da 

escrita em sala de aula? d) quais as técnicas e atividades que podem ser utilizadas na 

construção de sentidos de textos em língua inglesa? Tais perguntas servirão de base para 

nossa investigação partindo da hipótese de que os aspectos que envolvem estudos sobre 

gêneros textuais e textos multimodais facilitam a aprendizagem as habilidades que 

envolvem a escrita em LE.  

Para isso, o nosso objetivo geral é propor atividades em meio a uma sequência 

didática que desenvolva a competência textual em língua Inglesa, de alunos da educação 

básica através de uma perspectiva sociocognitivo-interacionista. A seguir apontamos os 

nossos objetivos: a) analisar os recursos semióticos responsáveis pelas marcas 

sinalizadoras dos gêneros textuais; b) elaborar uma proposta de atividades escolares com 

base em diferentes gêneros textuais da escrita; c) propor uma sequência didática voltada 

para a produção de textos na língua inglesa; d) avaliar o desempenho dos alunos, após a 

experiência de produção sob a ótica das dimensões sociocognitivistas e interacional.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A perspectiva sociocognitivo-interacionista  

 

Tendo em vista que as ciências cognitivas clássicas comparam a diferença entre 

os processos cognitivos como sendo o que acontece dentro da mente dos indivíduos e os 

processos que acontecem fora dela, a perspectiva sociocognitivo-interacionista, por sua 

vez, inclui a cultura e vida social como parte desse ambiente externo, bem como a 

representação, na memória, de conhecimentos especificamente culturais. A concepção de 

mente desvinculada do corpo, conforme pressuposto nas teorias cognitivistas clássicas, 

perdeu espaço para várias áreas da ciência, como a neurobiologia e a antropologia, que 

se dedicam a investigar esta relação, propondo que a maioria dos processos mentais 

partem da percepção e atuação física no mundo (KOCH, 2006).   

A partir dessa nova concepção da cognição como um fenômeno situado de 

interrelação entre os eventos mentais e sociais, surge, então, a Perspectiva Interacionista 

da Linguística Textual, segundo a qual, a linguagem é concebida como uma ação 

compartilhada que percorre em duplo percurso na relação sujeito/realidade, exercendo 

função intercognitiva (sujeito/mundo) e intracognitiva (linguagem e outros processos) em 

relação ao desenvolvimento cognitivo (MARCUSCHI, 2008). Koch (2006, pg. 30-31) 

esclarece essa junção interacional sujeito/mundo e linguagem e outros processos quando 

afirma:  

 
[...] São, pois, ações conjuntas aquelas que envolvem a coordenação de 

mais de um indivíduo para a sua realização, por exemplo, dois pianistas 

executando um dueto ao piano, um casal dançando, duas pessoas 

remando uma canoa. [...] Uma ação conjunta se diferencia de ações 
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individuais não meramente pelo número de pessoas envolvidas, mas 

pela qualidade da ação, pois nela a presença de vários indivíduos e a 

coordenação entre eles é essencial para que a ação se desenvolva.   

    

Dentro desse conceito, as ações verbais e não-verbais, que permeiam o texto são 

ações conjuntas, pois segundo Koch (2006, pg. 31) “[...] usar a linguagem é sempre 

engajar-se em alguma ação em que ela é o próprio lugar onde a ação acontece, 

necessariamente em coordenação com os outros”. Desse modo, o contexto social e os 

papéis distribuídos socialmente devem ser considerados em meio a ação da linguagem.  

As abordagens interacionistas consideram a linguagem como uma ação 

compartilhada que envolve a relação sujeito/realidade ou indivíduo/experiências no 

desenvolvimento cognitivo. Assim sendo, torna-se integrante dessa concepção uma noção 

de Contexto mais ampliada, ou seja, partindo do co-texto – partes textuais precedentes e 

subsequentes ao fenômeno em estudo – (fase das análises transfrásticas), passando pela 

abordagem pragmática – abrangência do entorno sócio-histórico-cultural, representado 

na memória – (modelos cognitivos) e constituindo na perspectiva sociocognitivo-

interacionista, a própria interação e seus sujeitos: o contexto constrói-se, em grande parte, 

na própria interação (GARCIA; VEGINI, 2010). 

 Com isso, em consequência do grande interesse pela dimensão sociointeracional 

da linguagem, criamos uma série de aspectos e questões envolvendo os estudos da 

linguagem, como referenciação, progressão referencial, formas de articulação etc. Esses 

processos ajudam a construir esse lugar da interação – que é o texto – e os interlocutores, 

sujeitos ativos que – dialogicamente – nele se constroem e por eles são construídos. Logo, 

é possível criar uma sequência didática capaz de treinar e praticar os diferentes aspectos 

que envolvem o texto.  

No próximo tópico, estabelecemos os aspectos pertinentes à multimodalidade 

presente nos diferentes gêneros textuais, a fim de desenvolver estratégias de ensino para 

abarcar a concepção sociointeracionista presente na linguagem e no texto de modo geral.  

 

Aspectos da multimodalidade para o ensino de línguas 

 

Em nossas práticas sociais, comunicamo-nos não apenas por meio de palavras, 

mas também de sinais, gestos e imagens, entre outros recursos semióticos, configurando 

a comunicação como um evento multimodal que agrega diversos modos e recursos 

semióticos, independente do meio pela qual ela se realize – oral ou escrito, impresso ou 

digital. Nesses modos, a multimodalidade tem atraído a atenção de pesquisadores nas 

diferentes esferas do conhecimento, sobretudo em se tratando do ensino de línguas.  

A linguagem do mundo atual privilegia modalidades diferentes da escrita, 

portanto, esses eventos devem ser vistos sob nova perspectiva. Essa modalidade torna-se, 

cada vez mais, apenas um dos modos de representação cultural. Mesmo ao constatar a 

pluralidade de linguagens, em termos de estudos linguísticos, o que se verifica é o enfoque 

na escrita, que não basta mais para revelar a totalidade dos usos da língua e de seus 

fenômenos.  

Essas mudanças significativas trazem à tona um novo tipo de texto, bastante 

recorrente nas práticas sociais pós-modernas: o texto multimodal. Para a Teoria da 

Multimodalidade, o texto multimodal é aquele cujo significado se realiza por mais de um 

código semiótico, Kress & van Leeuwen (1996). Ainda segundo os autores, um conjunto 

de modos semióticos está envolvido em toda produção ou leitura dos textos; cada 

modalidade tem suas potencialidades de representação e de comunicação, produzidas 

culturalmente; tanto os produtores quanto os leitores têm poder sobre esses textos; o 
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interesse do produtor implica a convergência de um complexo de fatores; histórias sociais 

e culturais, contextos sociais atuais, inclusive perspectivas do produtor do signo sobre o 

contexto comunicativo. Para Van Leeuwen (2011, p. 668), nesse novo cenário, 

multimodalidade se refere ao “[...] uso integrado de diferentes recursos comunicativos, 

tais como linguagem (texto verbal), imagem, sons e música em textos multimodais e 

eventos comunicativos. 

A multimodalidade é concebida de acordo com a semiótica social de Kress e van 

Leeuwen (2001, p. 20), para a qual a produção de sentidos é considerada um evento social, 

sendo a comunicação definida como “[...] um processo no qual um produto ou evento 

semiótico é tanto articulado ou produzido como interpretado ou usado”. Entretanto, 

ressalta-se a afirmação desses autores de que, para que a comunicação se materialize, faz-

se necessário um conjunto de ações envolvendo todos os participantes do evento 

comunicativo, o que, portanto, vai depender de uma comunidade interpretativa que 

necessita, por sua vez, comungar conhecimentos semióticos em quatro níveis: produção, 

distribuição, design e discurso (KRESS; VAN LEEUWEN, 2001, p. 8).  

Os materiais didáticos virtuais se utilizam dessa combinação constantemente. Por 

isso, a escolha dessa abordagem para realizar a análise dos recursos multimodais que 

estão presentes nos referidos conteúdos elaborados pelos professores. 

Kress e van Leeuwen (1996, 1998) apresentam alguns pressupostos teóricos e 

aspectos da multimodalidade: 

• Todos os textos são multimodais. Nenhum texto é elaborado em um único 

modo. Multimodalidade significa que a linguagem é parte de um conjunto 

multimodal. 

• Linguagem verbal ainda é considerada o modo de comunicação mais 

importante, especialmente nos contextos de ensino e aprendizagem. 

• Existem textos e objetos que existem predominantemente em um modo ou em 

outros modos além da linguagem. Há sistemas de comunicação e 

representação que são reconhecidos na cultura como sendo multimodais, 

embora todos os sistemas sejam multimodais.  

• Os significados são construídos, distribuídos, recebidos, interpretados e 

refeitos na interação dos modos comunicativos e representacionais. Todas as 

interações são multimodais. O olhar, o gesto e a postura tendem a dar suporte 

à fala, reforçando ou modificando-a. A imagem é pensada estar em relação de 

apoio à escrita. 

• Cada modo semiótico em um conjunto multimodal é considerado como 

realização de trabalho comunicativo diferente. 

• A abordagem multimodal busca compreender a articulação dos diversos 

modos semióticos utilizados em contextos sociais concretos.  

No mundo moderno no qual vivemos não há como pensar o ensino de língua sem 

considerar a presença de outras linguagens nos textos. Certas composições textuais, tais 

como o cartão postal, propagandas em outdoors, em flashes de sites na Internet ou 

cartazes publicitários em lojas, por exemplo, só podem ser devidamente compreendidas 

em função da associação do conjunto de palavras e imagens.  

Considerando esses aspectos da multimodalidade sobre o ensino de línguas e 

novas abordagens, Ticks (2005) salienta a necessidade de o professor de línguas “pensar 

o material didático através da ótica do seu público e do contexto ao qual ele pertence” 

(TICKS, 2005, p. 17). A autora propõe, então, um trabalho com a proposta pedagógica 

do “ciclo australiano” (A Roda/The Wheel, incialmente proposta por Jim Martin (1999, 

apud TICKS, 2005, p. 39). Essa proposta também é conhecida como pedagogia de gênero 

pois prevê o ensino de produção textual com base em gêneros e é constituída por três 
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fases 1) negociação do campo e a desconstrução; 2) a negociação conjunta e 3) construção 

independente (TICKS, 2005, p. 39-40). Proposta esta que possui características 

semelhantes ao propósito dessa investigação.  

No próximo tópico, passamos a descrever alguns aspectos sobre gêneros textuais 

e escrita a fim de estabelecer o corpus da pesquisa.  

 

Gêneros textuais e modelo de sequência didática 

 

O estudo de gêneros textuais já pode ser considerado multidisciplinar, pois a 

definição de gênero envolve muito mais que análise de texto; engloba a análise do 

discurso, da descrição da língua, componentes da comunicação, visão de uma sociedade, 

e ainda tenta solucionar questões relacionadas a natureza sociocultural de maneira geral. 

(MARCUSCHI, 2008). 

Com base na afirmação de Schneuwly e Dolz (2004): “[...] o gênero é que é 

utilizado como meio de articulação entre as práticas sociais e os objetos escolares, mais 

particularmente no domínio do ensino da produção de textos orais e escritos”. Portanto, 

a competência necessária para o funcionamento da linguagem deverá estar atrelada à 

performance de interiorização das significações de uma prática social, atendo-se as 

aptidões e capacidades iniciais do aprendiz (SCHNEUWLUY; DOLZ, 2004). 

Motta-Roth (2002), por sua vez, acredita que a concepção de gênero deve ser a 

base da inserção cultural pela qual se desenvolve os repertórios. Com isso, ela convida a 

analisar o discurso do gênero resenha sob a ótica de questões relacionadas às variações 

no status científico, ao passo que se atravessa fronteiras interdisciplinares.  

Todo e qualquer gênero textual recorre a situações e estruturas que compõem a 

sua categoria comunicativa/funcional, sem desconsiderar a realidade de seu tempo e 

inovação organizacional (MARCUSCHI, 2011). Sendo assim, a universidade pode ser 

vista como um suporte de gêneros escritos e orais, ou seja, o meio de transmissão de 

diferentes exigências da escrita. 

Em relação ao ensino da prática de textos escritos, Silva (2012, pg.97) elucida:  

 
[...] a escrita é vista como uma habilidade básica de empregar 

corretamente as regras ortográficas e estruturais da língua. Acredita-se 

que, uma vez dominada esta habilidade, o indivíduo estará 

suficientemente preparado para atender às diferentes demandas de 

escrita que venham a aparecer no decorrer da sua vida, sobretudo 

àquelas relacionadas ao exercício de cidadania, da atividade acadêmica 

e profissional.     

 

O autor retrata a crença de que o conhecimento gramatical normativo é suficiente 

para compreender textos e analisá-los. Silva (2012) sugere também a discussão da escrita 

acadêmica como uma prática social situada e individualizada conforme disciplinas e 

interações comunicativas são expostas. Ele retrata as diferentes expectativas dos 

professores em relação aos textos de seus alunos. Professores de português e física, por 

exemplo, que realizam trabalhos como a resenha, avaliam o texto conforme parâmetros 

particulares da disciplina, sob princípios e ideologias pluralistas e diferentes entre si.  

Com base na proposta de Motta-Roth (2010) que trata a concepção de linguagem 

como gênero e revela os critérios determinantes para o pensamento lógico e crítico do 

formato resenha, foi desenvolvido as atividades de ensino de gêneros textuais.   Além 

disso, o modelo de sequência didática proposto por Scheuwly e Dolz (2004) que 

estabelece um esquema sequencial próprio para adequar-se a qualquer formato de texto, 

foi tomado como base para o projeto em análise. A elaboração da sequência didática 
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considera as várias etapas que fazem parte do processo: a) contexto situacional da turma; 

b) discussão sobre a organização retórica da resenha acadêmica; c) escolha, leitura e 

discussão dos textos-fonte que serão resenhados; d) produção da resenha; e) correção dos 

textos; f) reescrita dos textos.  

O esquema da sequência didática engloba desde a apresentação dos critérios 

necessários para elaboração de qualquer gênero textual; considerando outras atividades 

como seminários, debates, ou fórum de debates, dentre outros; até a produção final do 

gênero; os alunos aprenderão a editar os textos e recriar novos formatos de textos, 

conforme demonstra a figura 1:  

 

Figura 1 – Modelo de Sequência Didática 

Fonte: Adaptação de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, 98). 

 

A produção do texto, acompanhada pelo professor, relaciona os aspectos textuais 

com o discurso e fatores pragmáticos a serem revelados na avaliação ou crítica. A 

linguagem é monitorada, assim como a apresentação do conteúdo formulado no texto. 

Em meio a essa atividade, segundo Motta-Rott (2010) o professor poderá monitorar: 

• o progresso ou evolução do aluno em relação a escrita; 

• o domínio do conteúdo ou do tema representado na resenha; 

• a revisão e reescrita dos alunos em meio as possíveis falhas e limitações. 

É importante que o professor tenha conhecimento das principais limitações e 

dificuldades da turma, a fim de concentrar-se em formular estratégias para solucionar 

essas possíveis dificuldades. Para tanto, poderá ser realizado um questionário ou 

atividades específicas, relacionando essas habilidades, com a finalidade de sondar o 

conhecimento dos alunos a respeito da escrita do gênero objeto de estudo desta pesquisa. 

Na próxima seção, apresentamos a metodologia da pesquisa envolvendo as 

questões que direcionam a nossa investigação.    

 

METODOLOGIA 

 

O estudo que iremos desenvolver enquadra-se no paradigma de pesquisa 

interpretativista de cunho qualitativo. Nosso foco será as práticas de produção e análise 

de gêneros textuais da escrita através da perspectiva sociocognitivo-interacionista, em 

meio a ótica da multimodalidade.  

Para desenvolver as atividades de ensino de gêneros textuais, consideramos como 

referência a proposta de Motta-Roth (2010) que trata dos critérios de elaboração do 

gênero resenha acadêmica e o modelo de sequência didática proposto por Scheuwly e 

Dolz (2004). A elaboração da sequência didática considerará as várias etapas que fazem 

parte do processo: a) contexto da sala de aula; b) discussão sobre a organização retórica 

do gênero textual abordado; c) escolha, leitura e discussão dos textos multimodais; d) 

produção de diferentes gêneros textuais da escrita; e) correção dos textos; f) reescrita dos 

textos.  
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A pesquisa será desenvolvida em uma escola pública do estado do Rio Grande do 

Norte, mais especificamente na cidade de Governador Dix-Sept Rosado. Consideramos a 

realidade de uma turma do 1º ano do ensino médio, em meio a disciplina de língua inglesa.  

O corpus será composto por atividades de produção da escrita, envolvendo diversas 

habilidades e competências que associadas podem aperfeiçoar a produção de gêneros 

textuais da escrita na língua Inglesa. Como se trata de uma pesquisa qualitativa, faremos 

um recorte, a ser definido, na fase da análise dos dados. 

O primeiro passo para a realização do plano didático é observar as causas das 

possíveis dificuldades dos alunos nesse primeiro estágio do ensino médio. A observação 

inicial recai sob o rendimento desses alunos, que deverá ser realizada através de 

questionário com uma amostra de alunos e outro questionário com o professor 

responsável pela turma. Em seguida, passamos a analisar o livro didático, utilizado pela 

escola. Através desse material podemos verificar formas de abordar diferentes tipos de 

texto e atividades, a fim de enquadrar novos textos no programa e conteúdo curricular.  

A variável dependente da pesquisa é o próprio modelo didático, contendo diversas 

atividades a fim de correlacionar habilidades e competências da escrita da língua Inglesa. 

A proposta do trabalho envolve elaborar um plano de ensino que envolva diferentes 

gêneros textuais, com diferentes materiais (através de textos fora do livro didático), a fim 

de estimular a escrita e aperfeiçoar aptidões da linguagem escrita. Em nossa pesquisa 

selecionamos alguns gêneros textuais, predominantemente da escrita, como: resumo, 

narrativa, blog, e-mail, tirinha, folder publicitário, artigos de revista, entre outros.  

Esses diferentes gêneros serão trabalhados em sala de aula, com vistas a relacionar 

os aspectos textuais com o discurso e fatores pragmáticos que serão inseridos na avaliação 

e na crítica. A linguagem deverá ser monitorada, assim como a apresentação do conteúdo 

formulado no texto.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A utilização da linguagem multimodal no contexto educacional vem crescendo, 

devido ao intenso desenvolvimento tecnológico nas últimas décadas quando surgiram 

novas mídia e novas tecnologias, que permitem uma realidade baseada em conexões, 

entre o usuário e o conteúdo, bem como entre os membros de comunidades formadas no 

contexto digital, com múltiplos objetivos, entre os quais pode estar o de aprendizado. Ao 

confrontar esses aspectos com modelos e práticas de ensino adaptados à realidade dos 

aprendizes de ILE, é possível desenvolver novas formas de intermediar a aquisição da 

língua alvo de modo interdisciplinar.  

O modelo apresentado pela sequência didática fornece estratégias de 

implementar abordagens, envolvendo aspectos culturais e extralinguísticos do ILE. Dessa 

forma, o professor relaciona uma pluralidade de gêneros textuais em meio a diferentes 

aspectos da linguagem, em meio a exercícios práticos que consideram o contexto em que 

o aprendiz está inserido.  
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VAMOS FALAR SOBRE SEMINÁRIO? uma análise da etapa de apresentação a 

partir de um vídeo tutorial no youtube 

 

Rosângela Ívina Araújo dos Santos76 

Elaine Cristina Forte-Ferreira77 

 

 

RESUMO 

O estudo de uma sistematização voltada para as atividades com os gêneros orais em sala 

de aula é o foco de nossas pesquisas. Assim, o presente trabalho tem como objeto de 

estudo o gênero seminário e como objetivo analisar a maneira como a etapa de 

apresentação do gênero seminário é ensinada em tutoriais do YouTube. Para isso, 

tomamos como base teórica os estudos de Marcuschi e Dionísio (2007), Marcuschi 

(2008), Bakhtin (2011); Dolz, Pietro, Schneuwly e Zahnd (2004), Bueno (2008), Dolz e 

Schneuwly (2004). Nossa pesquisa é de natureza qualitativa (MINAYO, 2001) e 

exploratória (GIL, 2008). Para alcançarmos nosso objetivo, analisamos um vídeo em um 

tutorial no YouTube, cujo intuito é ensinar “como apresentar um seminário”. Utilizamos 

como procedimento metodológico a análise documental (GODOY, 1995) e o método 

comparativo (GIL, 2008). A partir da discussão dos dados encontrados, identificamos 

algumas lacunas no que diz respeito à abordagem da etapa de apresentação do gênero 

aqui estudado. Contudo, acreditamos que a iniciativa de propagar dicas que objetivam 

ajudar os alunos perante a elaboração e a apresentação do gênero seminário abre margem 

para discutirmos a importância do ensino dos gêneros orais também nos ambientes 

virtuais. 

 

Palavras-chave: Gênero seminário. Ensino. Tutoriais 

 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 Nossas ações advindas da fala estão presentes em nossa vida em diversas áreas 

das nossas relações interpessoais, desde às situações corriqueiras informais, até as áreas 

formais e públicas, partindo dessa afirmação, transferimos nosso pensamento para o 

campo do ensino, e tomamos o gênero seminário e questões pertinentes ao seu ensino 

como objeto de estudo, para, a partir disso, podermos centrar nosso olhar enquanto 

pesquisadoras para a sistematização voltada para as atividades com os gêneros orais em 

sala de aula.  

Escolhemos o gênero seminário como objeto de ensino, pois, dentre os gêneros 

orais, é aquele que mais se faz presente nas práticas em sala de aula, conforme afirma 

Bueno (2010). Ainda assim, por diversas vezes em nossa vida estudantil constatamos na 

prática as dificuldades que os alunos sentem no trato com o referido gênero. Por vezes, a 

produção do seminário é solicitada, mas não há o ensino de “como” e “o que” fazer, fator 

que implica no desempenho do aluno enquanto produtor do gênero.  
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Tendo em vista como nossas formas de comunicação, recepção e propagação de 

informações está inteiramente multifacetada a partir do advento da internet e dos diversos 

meios de compartilhar conteúdo, nos propomos a pesquisa sobre como o gênero 

seminário pode estar sendo apresentado em tutoriais do Youtube, tendo em vista que o 

conteúdo lançado nesse espaço virtual é muito acessível e alcança diversos públicos, 

tornando-se assim um meio fácil e rápido de pesquisa para alunos ou professores que  

possam estar buscando informações relacionadas ao seminário. 

O presente trabalho é um recorte da nossa pesquisa de conclusão de curso, que 

está inserida em um projeto maior, intitulado Gênero seminário em cursos de graduação: 

metodologia de ensino e critérios de avaliação, do grupo de pesquisa ORALE (Oralidade, 

Letramentos e Ensino), este que é coordenado pela Profa. Dra. Elaine Cristina Forte-

Ferreira. Assim sendo, o objetivo desse artigo é descrever a maneira como a preparação 

do gênero seminário é apresentada em tutoriais do YouTube. 

Apresentaremos no próximo tópico uma breve reflexão acerca da modalidade oral da 

língua e do gênero seminário. 

   

ORALIDADE, GÊNERO SEMINÁRIO E ENSINO: algumas questões teóricas 

 

Damos início a nossa discussão refletindo sobre a ideia que concebemos sobre 

língua e como ela é o fator determinante da humanidade dos sujeitos e, por isso, a 

impossibilidade de pensarmos em uma dissociação dos indivíduos e das práticas de 

língua(gem). A partir dessa compreensão, nos amparamos nos escritos de Bakhtin (2011) 

com o fim de tratarmos sobre os gêneros, esses que são o veículo pelo qual se 

materializam nossos discursos e, assim, dão vida as nossas práticas frente à sociedade.   

Os gêneros são constituídos de enunciados que refletem as esferas discursivas a 

qual estão inseridos, cada esfera é refletida através do conteúdo (temático), do estilo da 

linguagem e da construção composicional, e a partir dessa tríade são originados os 

gêneros do discurso (BAKHTIN, 2011, p.262). 

Partindo da definição de que são os gêneros que materializam nossos discursos, 

pensamos em como contemplar tais teorias dentro das perspectivas do ensino, para isso, 

dialogamos com Dolz e Schneuwly (2004, p. 172) sobre os gêneros sob a ótica do ensino 

e, conforme os autores, os gêneros atuam como ponto de referência para os alunos. Com 

isso, compreendemos a importância do trabalho do professor ao adequar os gêneros para 

sala de aula, não com o intuito de engessar o gênero, mas na formulação didática e 

adequada para a realidade da sala de aula, de modo que os alunos possam compreender 

as especificidades dos gêneros, sem tratá-los como algo inerte e inflexível.  

Optamos por adotar o gênero seminário como objeto de pesquisa, que é definido 

por Dolz, Pietro, Schneuwly e Zahnd (2004, p. 185) como um gênero: “(...) público, 

relativamente formal e específico, no qual um expositor especialista dirige-se a um 

auditório, de maneira (explicitamente) estruturada, para lhe transmitir informações, 

descrever-lhe ou explicar alguma coisa”. Partindo dessa definição, reforçamos nossa 

crença na sua eficácia enquanto gênero ensinável e meio para o desenvolvimento das 

práticas de oralidade e pensamento crítico do aluno, uma vez que, durante o exercício do 

seminário, o aluno precisa se posicionar, argumentar e explanar determinado assunto por 

meio da oralidade.  

Em completude às definições de seminário por nós adotadas, trazemos para campo 

os estudos de Bueno (2009), que também nos apresenta os fundamentos do gênero 

seminário, apresentando as duas etapas inerentes à construção do gênero, a saber: 

produção e apresentação; sendo uma inteiramente dependente da outra. Dentro das duas 

etapas existem as subdivisões, sendo elas as dimensões ensináveis do gênero.  
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Para o cumprimento da primeira etapa do gênero seminário, a produção, o aluno 

precisa realizar leituras prévias acerca do assunto que será tratado, programar um roteiro 

de apresentação, preparar materiais para serem utilizados, programar o tempo de 

apresentação, preparar o texto oral propriamente dito e estruturar a apresentação de 

maneira congruente.  

Após realizar todo o trabalho de preparação do seminário, o aluno se coloca diante 

de sua plateia – alunos e o professor – para então realizar a segunda etapa do seminário, 

a apresentação. É nesse momento que todo o trabalho realizado previamente é refletido, 

pois o aluno irá apresentar o conteúdo que foi estudado, dar exemplos, interagir com o 

público de maneira eloquente e satisfatória, demonstrar uma sintonia entre o grupo, bem 

como ser responsivo aos possíveis apontamentos ou questionamentos que lhes forem 

direcionados. Todos esses movimentos durante a apresentação do seminário só são 

possíveis quando a etapa de preparação é bem desenvolvida.  

Considerando do propósito do gênero seminário que é transmitir informações 

para um público sobre determinado tema, todo o trabalho deve estar estruturado numa 

ordem lógica, com as ideias interligadas entre si, de maneira que o aluno, a plateia e o 

professor consigam compreender o conteúdo explanado, assim, percebemos que o 

sucesso da etapa da apresentação caminha junto com a forma que o seminário foi 

elaborado. Em vista disso, ressaltamos que é importante voltar os olhos para o todos os 

passos que compõem o processo de construção de um seminário, e não o encarar como 

uma simples atividade de falar em público, sem que antes haja uma devida orientação 

e preparação para a realização da atividade de produção do seminário. 

Acreditamos que é possível tornar o ensino dos gêneros orais, sobretudo o 

seminário, mais eficaz e significativo para os alunos que estão nos bancos da escola ou 

da universidade, pois é preciso primar pela riqueza impressa em cada passo de 

construção desse gênero, desde as leituras iniciais para seleção de conteúdo, até a 

colocação da voz no momento da apresentação oral. E é por acreditarmos nessas 

premissas que saímos em defesa da tese de que o oral também se ensina e por isso deve 

estar presente no cotidiano dos ambientes de ensino e aprendizagem. 

Quando defendemos a presença da oralidade e dos gêneros nos espaços de ensino, 

defendemos também a necessidade de uma adequação didática do conteúdo e do gênero 

ao contexto em que este será inserido, de maneira que a maleabilidade do gênero seja 

mantida, sem deixá-lo inerte. Dessa forma, partindo de uma didatização do gênero, essas 

ações se tornam responsivas às necessidades do corpo discente, uma vez que o aluno 

estará ciente do “como”, “por que” e “para que” realizar o seminário na sala de aula.   

Ao direcionarmos nossa atenção para o YouTube, estamos considerando os 

espaços não institucionais como ambientes propícios para o aprendizado, uma vez que 

esse ambiente dispõe de diversos recursos verbais, visuais e sonoros para a criação e a 

disseminação de conteúdo, tornando-se práticos e funcionais para o leitor que buscar 

aprender algo novo,  seja sobre assuntos rotineiros do dia-a-dia, ou assuntos que irão 

servir no âmbito da atividade da escola ou na universidade. Na sequência apresentamos 

o percurso metodológico utilizado em nossa pesquisa.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Apresentaremos, portanto, os procedimentos por nós adotados para a realização 

da pesquisa, seguindo a seguinte ordem: tipo e universo da pesquisa; delimitação do 

corpus e, por fim, os procedimentos metodológicos em função do cumprimento do nosso 

objetivo.  
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Nossa pesquisa é de natureza qualitativa (MINAYO, 2001) e exploratória (GIL, 

2008), pois estamos buscando compreender o que está sendo posto no ambiente virtual 

YouTube, não com intuito de quantificar dados, mas para extrairmos informações e, a 

partir das análises, formularmos hipóteses e possíveis questionamentos para pesquisas 

futuras.  

Para construção do nosso corpus, realizamos uma pesquisa na plataforma 

YouTube.com a partir da seguinte questão: como apresentar um seminário? Optamos 

por não filtrar a pergunta entre “seminário na escola” ou “seminário na universidade” uma 

vez que queríamos ter uma visão geral do que circula na rede.  

Diante do quantitativo de 17.900 resultados, decidimos escolher um vídeo com base 

nos seguintes critérios: número de visualizações; posição no ranking de pesquisa; ser 

um profissional da educação; ter o caráter de ensinar como fazer um seminário. 

Escolhemos para a constituição do nosso corpus o vídeo denominado de “Como 

apresentar um seminário”, sua duração é de 12 minutos e 12 segundos, conta com 

239.112 visualizações e tem o caráter instrutivo próprio do gênero tutorial, sendo seu 

conteúdo composto por 10 dicas de como apresentar um seminário.  

Para atender ao nosso objetivo, que é analisar a maneira como a etapa de 

apresentação do gênero seminário é ensinada em tutoriais do YouTube, assistimos ao 

vídeo escolhido e fizemos uma análise da fala da professora acerca das dicas voltadas 

para a segunda etapa, a apresentação.  

Tratamos o material aqui estudado como um documento, tendo em vista que o vídeo 

esta disponibilizado em uma plataforma democrática de consumo de conteúdo, e este 

pode ser acessado por qualquer pessoa, e tendo em vista a função social a qual a 

professora se propõe a cumprir – dar dicas de como apresentar o seminário, entendemos 

nossa análise como documental (GODOY, 1995).  

Dado o exposto, partiremos agora para a análise dos dados, os resultados e as 

discussões acerca de como foi apresentada a etapa de apresentação do gênero seminário 

em um vídeo tutorial no YouTube.  

 

ANÁLISE DE DADOS, RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os dados que foram o nosso corpus são oriundos de um vídeo tutorial depositado 

no site YouTube, cujo objetivo é ensinar como apresentar um seminário. Para atingir o 

propósito do vídeo, a professora apresenta dez dicas para seus espectadores, dentre elas, 

três são voltadas para a etapa de preparação e sete são voltadas para a etapa de 

apresentação, e são para essas últimas que iremos centrar nossa análise, a saber: 

 

Dica 3: Olhe para todos, ou pelo menos, dê esta impressão 

 

A terceira dica, primeira de nossa análise, diz respeito ao modo como o aluno 

expositor deve olhar para sua plateia, ou seja, categorizamos essa dica como voltada para 

os elementos cinésicos, em específico o olhar. Ela inicia problematizando o fato de muitos 

alunos não estabelecerem uma ponte com a plateia através do olhar e enfatiza a 

importância do contato visual com todos os presentes, uma vez que a apresentação não é 

direcionada para uma pessoa só. 

A solução apontada é baseada na hipótese de que o aluno não olha para a plateia 

porque fica nervoso, então ela recomenda olhar por cima da cabeça de todos, pois essa 

técnica vai fazer com que pareça que o expositor está olhando para todos, quando na 

verdade não está olhando para ninguém. Ao final, ela afirma que o aluno não vai ficar 

nervoso e a aparência da apresentação será muito melhor. 
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Dar atenção aos elementos não linguísticos quando estamos realizando um texto 

oral é compreender o caráter multimodal, ou seja, os vários modos que são colocados em 

prática no momento da nossa produção. A questão da presente dica é voltada apenas para 

o olhar, contudo, é preciso observar os demais elementos cinésicos, uma vez que o texto 

oral reúne diversos outros elementos e todo o conjunto irá refletir no resultado da 

produção.  

 

Dica 4: Não leia e nem fale decorado na hora da explanação 

 

A professora inicia a dica número quatro, segunda em nossa análise, enfatizando 

que não se deve ler no momento da apresentação porque não é uma aula de leitura, 

julgamos ser um ponto muito interessante do vídeo, pois é comum denominar atividades 

de “oralização da escrita” como sendo uma “prática de gêneros orais”, mas é preciso saber 

que se trata de duas atividades distintas, e não condiz com o que defendemos enquanto 

exercício da oralidade.  

Mesmo sendo esse o ponto alto do vídeo, ela não contempla em sua fala a 

discussão sobre a diferença entre oralização da escrita X gêneros orais; apenas argumenta 

que o ato de ler durante a apresentação não faz com que o aluno demonstre o 

conhecimento, logo vai ficar explícito que não houve preparo e nem estudo para a 

apresentação.  

 Seguindo com a explicação, a professora fala sobre a ação de decorar textos para 

não ficar preso à leitura durante a apresentação, mas ela reforça que decorar também não 

faz com que o professor verifique o aprendizado do aluno, uma vez que esse estará apenas 

repetindo os escritos de outrem.  

 Essa dica está intimamente ligada à etapa de produção do seminário, uma vez que 

o aluno precisa ter pleno domínio do conteúdo que será abordado durante apresentação 

para poder produzir um bom texto oral sem ter que ficar preso à leitura ou ao texto 

memorizado.  

 

Dica 5: Enriqueça sua apresentação com recursos audiovisuais 

 

Na quinta dica, terceira em nossa análise, a professora recomenda o uso de 

recursos audiovisuais em favor da apresentação. Ressalta a importância de todos terem 

conhecimento do que estará posto no slide para que no momento da apresentação o aluno 

não fique perdido e saiba onde está a sua parte.  

Como forma de se protegerem de possíveis imprevistos no dia da apresentação, 

ela diz que o slide não deve ser de responsabilidade apenas de uma pessoa, uma vez que 

o aluno responsável pode, por ventura, faltar o dia da aula e assim os demais componentes 

do grupo ficariam prejudicados por não estarem em posse dos slides. Assim, é 

conveniente que todos do grupo tenham o material disponível em diversos dispositivos. 

No que toca ao conteúdo exposto no slide, a professora indica que não deve ter 

um volume grande de textos, dando preferências às imagens para dar suporte à explicação, 

alertando para o cuidado com as imagens que serão utilizadas, a fonte de pesquisa deve 

ser segura e o conteúdo que ela carrega deve ser condizente com a apresentação.  

Embora ela não o faça, acreditamos que nesse momento seria muito pertinente que 

ela retomasse a fala da primeira dica, para reforçar a importância da organização prévia 

do trabalho e da seguridade das fontes que serão pesquisas, assim podendo atribuir um 

pouco mais de ênfase à fase do planejamento do seminário.  

 

Dica 7: Dê exemplos dos conceitos explanados 
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A sétima dica dada pela professora, quarta em nossa análise, sinaliza para a 

importância do uso de exemplos junto aos conteúdos apresentados para melhor 

entendimento da plateia. Dolz, Pietro, Schneuwly e Zand (2004) afirmam que, ao 

utilizarmos exemplos, sejam eles explicativos ou ilustrativos, estamos, de certa forma, 

legitimando nosso discurso. Além da legitimidade, é importante a incorporação de 

exemplos ao texto para que aquele conteúdo que parece distante da realidade dos alunos 

possa desempenhar uma função de aproximar o leitor/plateia do expositor e do assunto 

vigente. 

Esse passo diz respeito à organização textual e enunciativa. É importante que 

todos os movimentos textuais sejam bem atendidos, uma vez que um texto dessa 

magnitude merece ser bem fundamentado, gerar reflexão e criticidade nos alunos 

produtores, pois não estamos tratando apenas da forma textual, mas da ação intelectual 

que os alunos vão desenvolver a partir e em cima do objeto estudado. 

Assim, atentamos para o que diz respeito ao conhecimento da situação 

comunicacional, que, no caso do seminário, é um momento de produção e troca de 

conhecimento entre alunos expositores, alunos espectadores e professor. Para que o aluno 

esteja consciente da sua condição de “especialista”, é importante ter domínio de conteúdo, 

e como um caminho para melhor apropriação do assunto, é importante que o aluno 

desenvolva suas próprias estratégias de estudo para sua melhor compreensão.  Como 

forma de marcar essa apropriação do assunto, a utilização de exemplos é bastante 

importante, pois demonstrará autenticidade e propriedade sobre o assunto que será 

repassado para terceiros posteriormente.    

 

Dica 8: Cuide da postura na frente da sala 

 

A oitava dica, quinta em nossa análise, aponta para a postura dos alunos frente à 

turma, ela é dada de maneira objetiva e não dispõe de muitas explicações. A professora 

recomenda que os alunos estejam alinhados, não se apoiem na lousa ou fiquem atrás da 

mesa do professor; não fiquem “amontoados” apenas em um canto da sala, mas estejam 

dispostos igualmente; assim como não se deve apresentar sentado. Contudo, acreditamos 

que a posição dos alunos – em pé ou sentados – irá depender da dinâmica estabelecida 

pelo professor.  

É importante destacarmos a flexibilidade dos gêneros, sobretudo os orais, pois se 

trata da interação momentânea, face a face. Portanto, assim como não se deve engessar o 

modo de falar, também não se deve dar orientações estanques no que diz respeito ao 

posicionamento dos expositores.  

As expressões corporais estão ligadas aos elementos não linguísticos, então, assim 

como a organização textual deve ser clara, a organização do grupo também vai refletir no 

que está sendo repassado. É importante prestar atenção na distância estabelecida entre o 

aluno que fala com a plateia, não dar as costas para os expectadores, bem como ficar em 

sintonia com os demais membros, para que não ocorram interrupções provenientes de um 

mau posicionamento. 

 

Dica 9: Cuidado com a linguagem utilizada 

 

A dica número nove, sexta em nossa análise, assim como a anterior também é 

rápida e concisa: cuidado com a linguagem. A professora orienta para o cuidado que os 

alunos devem ter com a linguagem, para não usar palavrões e nem gírias, e sim fazer uso 

da linguagem formal.  
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Quando tratamos sobre questões voltadas para o léxico, muitos alunos entendem 

que falar formal é falar palavras difíceis, Contudo, é preciso pontuar que se deve ter 

cuidado ao utilizar certas palavras, pois muitas vezes não conhecemos seus significados, 

utilizamos apenas por serem termos diferentes dos usuais e acabamos por falar algo que 

não é condizente com o que realmente tínhamos a intenção de dizer.  

Aqui mais uma vez caberiam apontamentos para o planejamento prévio da fala 

dos alunos, uma vez que, em encontros antecedentes à apresentação, o aluno precisa 

treinar a fala, com intuito de, além de esquematizar o texto de maneira coerente, corrigir 

os vícios de linguagem e as expressões coloquiais que estamos habituados a usar 

rotineiramente. 

Essa é uma das poucas dicas voltadas para os elementos linguísticos, mas ela não 

se aprofunda, de modo que acaba parando apenas na superfície textual. Quando se trata 

de um gênero dessa natureza, oral formal e público, já é sabido por nós que a linguagem 

utilizada deve ser a formal, diferente se estivéssemos tratando de um relato de vida, por 

exemplo. 

 

Dica 10: Use o humor com moderação 

 

A décima dica, sétima e última em nossa análise, é sobre ponderar o uso do humor 

na apresentação. A professora defende que não há erro em utilizar elementos humorísticos 

para fomentar a apresentação, mas é preciso medir o nível e as brincadeiras que, por 

ventura, serão utilizadas, bem como não devem ser acrescentadas ao momento de 

execução do seminário apenas por diversão, mas que estas venham também para 

conversar com o conteúdo.  

 Ela defende que essa prática está livrando o aluno de uma apresentação maçante, 

não somos contrários às pitadas de graças, todavia, acreditamos que a fluidez ou não da 

apresentação está muito mais ligada a composição textual e desenvoltura dos alunos 

expositores, o modo como eles conduzem a apresentação, do que a utilização de 

brincadeiras.  

 Chegando ao final de nossa análise, pudemos perceber que, embora a etapa de 

apresentação seja contemplada com mais dicas do que a etapa de produção, notamos um 

caráter muito técnico em tudo que é explanado pela professora, o que nos faz sentir falta 

de exemplos empíricos e aprofundados de como materializar isso no momento da 

apresentação propriamente dita.  

 Em meio a tudo que foi pontuado no vídeo, acreditamos que é preciso entender a 

natureza do gênero e todos os mecanismos que o compõem, como já mencionamos 

anteriormente, o seminário está fundado em duas grandes etapas, então é importante dar 

atenção minuciosa tanto para a etapa da preparação, quanto para a etapa da apresentação, 

para que o aluno possa compreender esse gênero em sua totalidade bem como a atividade 

crítica e discursiva que o engloba.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Objetivamos nessa investigação fazer uma análise da maneira como a etapa de 

apresentação do gênero seminário é ensinada em tutoriais do YouTube. A partir da análise 

aqui apresentada compreendemos que o número de dicas apresentadas no vídeo reflete 

uma preocupação muito mais voltada para o momento da apresentação, do que ao 

planejamento e organização das duas etapas, preparação e apresentação, em conjunto. 

Contudo, como já dito anteriormente, as dicas não se mostram muito aprofundadas no 
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que diz respeito à apropriação do conteúdo e do gênero como um tudo, mas sim a técnicas 

de comportamento frente à plateia.  

Mesmo diante de tais lacunas, acreditamos que a iniciativa de produzir e propagar 

esse tipo de material nos ambientes virtuais é importante para alunos e professores que 

possam estar buscando esse tipo de conteúdo, bem como é uma porta de entrada para 

discutimos sobre o ensino e a prática dos gêneros orais também na web, uma vez que se 

trata de um espaço democrático de acesso rápido e fácil.  

Por fim, é preciso compreender o seminário para além do simples ato de falar 

frente à sala, mas como um gênero que precisa ser estudado e compreendido para ser bem 

executado e melhor trabalhado nas práticas docentes e discentes, assim como ter ciência 

de toda a atividade crítica e discursiva que circunda essa prática de linguagem. 
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