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II SEMINÁRIO DE ENSINO DE LÍNGUAS DA UFRRJ

 É com a grata sensação de que estamos implementando no Curso de Letras da UFRRJ uma prática de 
reflexões sobre o ensino de línguas que publicamos os resultados de 13 pesquisas apresentadas no II Seminário 
de Línguas da UFRRJ, ocorrido em outubro de 2015. Trata-se de textos de professores que participam tanto do 
exercício do magistério em escolas do ensino fundamental e médio quanto da prática de pesquisa nos níveis de 
Doutorado e Mestrado, tanto profissional, quanto acadêmico, unindo, pois, duas pontas do processo de ensino 
e estudo da Língua Portuguesa usada pelos brasileiros. Embora o referido evento tenha sido direcionado a 
professores e estudiosos de outras línguas, infelizmente só recebemos textos sobre o ensino de Português 
como língua materna. 

 O primeiro artigo, “A importância do ensino do gênero oral debate regrado público”, de Marinázia 
Cordeiro Pinto, apresenta resultados de uma pesquisa-ação, desenvolvida no âmbito do Mestrado profissional 
em Letras (Profletras), sobre o gênero “debate”. Discute-se, ainda, a importância do uso de gêneros orais no 
ensino fundamental. O segundo texto, de Marli Hermenegilda e Flávia Cardoso, “Ampliando letramentos a 
partir do gênero poesia e a leitura tutorial desenvolvida no contexto escolar”, tal como o primeiro, também 
apresenta resultados de uma dissertação do Mestrado Profissional sobre o uso de gênero no ensino de Língua 
Portuguesa. No caso dessa pesquisa, trata-se de gênero escrito: o gênero poético.  Em “A expressão variável 
do acusativo anafórico na escola: pesquisa linguística e ensino de gramática”, Antônio Anderson Marques de 
Souza propõe atividades didáticas de leitura, análise e produção textual para o ensino do acusativo anafórico 
a partir dos resultados de pesquisas sociolinguísticas sobre as realizações desse fenômeno linguístico, também 
tratado como objeto direto anafórico. 

 No quarto artigo, “O gênero webquest e o ensino de língua materna: desafios para a pesquisa colaborativa”, 
Michele Cristine Silva de Sousa apresenta uma proposta de ensino com base num gênero digital: webquest. 
Ela propõe atividades didáticas que exigem o uso da Internet, um recurso cada vez mais presente no processo 
ensino-aprendizagem de línguas. Em “Fonemas e grafemas: um estudo linguístico acerca das relações de 
desvios recorrentes na escrita de alunos da educação básica”, o quinto artigo apresentado, Bianka Thompson 
Alves e Tatiane Mano França Leite refletem sobre os desvios cometidos na escrita dos discentes sob o viés das 
relações fonológico-grafêmicas. O acusativo anafórico é também tema do texto “Estratégias de referenciação 
para o uso de clíticos em posição acusativa por alunos do sexto ano do ensino fundamental”, de Aline Alves 
Ferreira e Cléa Daniele Cruz de Lima. Carla Fernandes e Flávia Freitas, em “Produção escrita escolar: um 
processo além do ato mecanicista de ler e escrever”, discutem, com base na teoria sociointeracionista de 
Bakhtin, questões relacionadas à produção textual nas aulas de Língua Portuguesa, além de apresentarem uma 
proposta didática de produção de paródia para uma turma do 8º ano do Ensino Fundamental.

  O texto de Daiane Alves Cordeiro Brites e Fernanda Lessa Pereira, oitavo artigo apresentado, 
“Sequências tipológicas, gêneros textuais e ensino de produção de textos: uma tríade essencial para a 
obtenção da competência metagenérica dos alunos do segundo segmento do ensino fundamental em suas 
práticas sociocomunicativas”, apresenta atividades didáticas para o ensino dos gêneros textuais com o intuito 
de desenvolver a produção oral e escrita de alunos do segundo segmento do ensino fundamental de escolas 
públicas municipais. O artigo seguinte, de Jefferson Evaristo do N. Silva, “A inter-relação entre o dito e 
o não-dito na produção textual: (re)discutindo a escrita”, reflete sobre as possibilidades para o ensino de 
produção textual na escola pública básica e sobre um trabalho produtivo com a língua portuguesa na escola, 
especificamente sobre a produção de textos e as práticas de leitura e escrita.

  Bismarck Zanco de Moura, em “ O ensino de sintaxe – contribuições à prática de produção textual 
na escola”, defende a hipótese de que a aprendizagem das categorias sintáticas sujeito e adjunto adverbial 
possa auxiliar o processo de desenvolvimento das competências de leitura e produção textual. Defende, 
ainda, que a aprendizagem da terminologia gramatical pode servir de auxílio às atividades textuais. No artigo 
“Metacognição, situatividade e ensino de leitura: compreensão de narrativas de terror’, Viviane Ignacio Rosa 



Cortez apresenta as situatividades dos estudantes de uma escola estadual em relação à compreensão leitora 
de narrativas de terror. Tem o objetivo de verificar se os estudantes do sétimo ano do ensino fundamental 
encontram-se situados como compreendedores em leitura, promovendo a compreensão de narrativas de terror 
a partir da metacognição.

  “Cognição cultural: perspectiva metateórica de Michael Tomasello”, artigo escrito por Helena Horvat 
de Farias Cesar e Lilian de Oliveira Silva Rosa, fornece subsídios teóricos acerca da cognição humana, de 
modo a contribuir com o planejamento de ações educativas que contemplem um processo de aprendizagem 
que considere e compreenda os aspectos envolvidos na cognição cultural. Por fim, em “Negligência com a 
consciência fonológica: problemas e possíveis soluções”, o décimo terceiro e último artigo deste livro, Gisele 
Gomes Guedes e Tainara Batista Ramos apresentam estratégias didáticas para a reflexão sobre os desvios 
de ortografia no ensino fundamental. As autoras propõem atividades que visam a desenvolver a consciência 
fonológica dos alunos. 

A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DO GÊNERO ORAL DEBATE REGRADO PÚBLICO

Marinazia Cordeiro PINTO
Secretaria Municipal de Educação

marinazia@gmail.com

Resumo: O objetivo geral deste artigo é, a partir da descrição e análise do trabalho realizado com os gêneros 
orais em sala de aula e da observação do que é proposto para esses gêneros nos PCN de Língua Portugue-
sa, discutir o conceito de oralidade e suas implicações pedagógicas.  Trata-se de um artigo que tem como 
base a realização de uma pesquisa-ação que partiu de uma fase exploratória em que foram coletados dados 
utilizados para compor uma descrição do tempo aplicado nas aulas de Língua Portuguesa para o ensino dos 
gêneros orais.  Da análise dos dados, concluiu-se que, nas aulas de Língua Portuguesa observadas, apesar da 
publicação dos PCN em 1998, os gêneros orais, como objeto de ensino sistematizado, estão ausentes.  Com 
a aplicação de uma Sequência Didática, constatou-se que, mesmo com as muitas dificuldades encontradas na 
escola, o trabalho com os gêneros orais contribui para uma maior autonomia do aluno, para o aprimoramento 
de sua capacidade de expressão oral e também escrita; além de promover o desenvolvimento da habilidade de 
escuta e avaliação do seu discurso e do discurso do outro.  É uma proposta de reflexão sobre a importância e 
as implicações do trabalho com o gênero oral debate.

Palavras-chave: Ensino de língua portuguesa; Oralidade; Debate.

Introdução

A escola está inserida numa sociedade que supervaloriza a escrita, uma sociedade grafocêntrica.  Este 
artigo teve como motivação o fato de que quase a totalidade do fazer pedagógico realizado na sala de aula gira 
em torno dos gêneros escritos.  Segundo Moita Lopes (1996), a maioria dos projetos de pesquisa de cursos 
de pós-graduação na área de Linguística Aplicada está voltada para o texto escrito; essa realidade parece não 
ter se alterado.  Mesmo reconhecendo a importância do ensino da escrita, este artigo trata da necessidade de 
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desenvolver em sala de aula a oralidade dos alunos por meio da identificação, escuta e produção de gêneros 
orais, em consonância com as propostas presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Língua 
Portuguesa.  

 Os PCN de Língua Portuguesa datam de 1998.  Até a promulgação dessas orientações, praticamente 
não se tratava em nosso país da questão da oralidade como algo a ser considerado de forma sistemática em sala 
de aula pelo professor de língua portuguesa.  Não fazia parte dos projetos pedagógicos da escola e do fazer 
pedagógico de uma forma geral a compreensão de que, especialmente em crianças oriundas de ambientes de 
pouco favorecimento ao letramento, - entendido aqui como uma capacidade relacionada aos usos linguísticos 
inseridos em situações de demandas sociais, uma capacidade mais abrangente do que a que se adquire apenas 
pelo processo de alfabetização; uma capacidade que não se encerra em nenhuma etapa da vida, desenvolve-
se durante toda a vida de um indivíduo - a oralidade precisa ser aprimorada com vistas a fornecer ao aluno 
ferramentas para o bom desempenho acadêmico e profissional, e também para o exercício de uma cidadania 
efetiva.

 A escola é o lugar de aprender o que dificilmente se aprende fora dela.  Falar todo mundo aprende 
naturalmente.  A partir dessa perspectiva, o trabalho sistematizado com os gêneros orais tem sido pouco 
considerado no ambiente da educação formal, mesmo após o advento dos PCN de Língua Portuguesa.  
Comprova-se com esse fato que não se resolvem as demandas da escola brasileira apenas redigindo documentos 
oficiais em Brasília.  É necessário eco nos programas de graduação; os currículos das licenciaturas precisam 
ser modernizados para que formem professores voltados para uma tarefa de trabalho com a língua que seja 
relevante para o cotidiano no mercado de trabalho, no mundo acadêmico e na vida em sociedade de uma forma 
geral que se segue após os níveis fundamental e médio.  

Trata-se de uma mudança que será gradual.  Os professores que já estão na ativa, normalmente, não 
organizam suas atividades a partir da constatação de que a língua é um fenômeno interacional.  A proposta de 
mudança no ensino de Língua Portuguesa de uma base gramatical para uma base comunicativa resultou numa 
crise profissional para grande parte dos professores em atividade, confortáveis em seu fazer pedagógico.  Esses 
profissionais parecem ter perdido a clareza do que ensinar nas aulas de Língua Portuguesa e de como ensinar.  
Mas o trabalho com os futuros professores, a partir do que se propõe nos documentos oficiais e nas teorias 
científicas mais recentes dos estudos da língua, tende a mudar o cenário nacional de ensino e aprendizagem 
de língua.  É necessário também, neste contexto, que os concursos de ingresso no sistema público de ensino 
contemplem essa perspectiva e sejam mais criteriosos.  Todas essas adaptações somadas à valorização do 
profissional compõem a receita capaz de alavancar os índices hoje tão desmoralizantes da educação em nosso 
país, principalmente no que diz respeito ao entendimento do aluno dos textos que lhe são apresentados.

 Diante desse quadro, defende-se, neste trabalho, a importância de desenvolver atividades pedagógicas 
voltadas para o ensino da oralidade, que apenas recentemente foi incluída como objeto a ser estudado 
(ASSUNÇÃO, MENDONÇA e DELPHINO, 2013); mais especificamente, dos gêneros orais mais formais 
como o Debate Regrado Público.   

 A noção de língua presente neste artigo é de língua como interação social (KOCH, 2000).  Não língua 
como uma entidade abstrata que deve ser descrita e dissecada fora do contexto do uso (MARCUSCHI, 2001).  
A língua é tratada como uma atividade situada, sempre inserida em uma situação de comunicação.    

 Um dos gêneros orais por excelência democrático é o Debate Regrado Público porque diz respeito ao 
exercício da língua falada num contexto em que o participante precisa saber respeitar o momento da fala de 
cada um e, a partir da escuta das falas de todos os participantes, modalizar a sua própria fala, o seu próprio 
posicionamento.  O debate permite que o assunto tratado seja observado por vários ângulos e que, devido 
a isso, ao final, os participantes tenham uma visão abrangente do tema debatido.  Assim, acredita-se que o 
trabalho com esse gênero auxilie substancialmente a competência comunicativa do discente, tornando-o capaz 
de defender, com propriedade, suas ideias acerca da realidade que o circunda.

Este artigo baseia-se em uma pesquisa-ação que partiu de uma fase exploratória em que foram coletados 
dados utilizados para compor uma descrição do tempo utilizado nas aulas de Língua Portuguesa para o ensino 



dos gêneros orais.  Observaram-se aulas e consultaram-se profissionais do ensino da língua para entender o 
cenário atual do estudo com os gêneros orais.  Se o tempo em sala de aula é em parte dedicado aos gêneros 
orais e, caso seja, qual o grau de consciência do trabalho que é realizado com esses gêneros?

A partir da coleta de dados por meio de observação de aulas, análise de material didático e questionários 
preenchidos por professores de Língua Portuguesa, traçou-se um diagnóstico e elaborou-se uma proposta de 
intervenção que pode servir como base para outras propostas de trabalho com os gêneros orais.  Tratou-se, 
portanto, de uma pesquisa qualitativa e participativa que, segundo Thiollent (2009), caracteriza-se por coletar 
e interpretar os dados de forma interativa; com colaboração, em maior ou menor grau, entre o pesquisador e 
os participantes da pesquisa.

Como aporte teórico, baseamo-nos em textos de estudiosos voltados para uma pedagogia de ensino 
que inclui a modalidade oral como Maciel (2013), Elias (2011), Queiroz (2006), Schneuwly e Dolz (2004), 
Signorim (2001) e Marcuschi (2001). 

A relevância desta pesquisa está no aperfeiçoamento do trabalho com o ensino da língua no que diz 
respeito ao desenvolvimento da oralidade pelo aluno, considerando que o aperfeiçoamento da oralidade 
tem como consequência o aperfeiçoamento do gênero escrito, da leitura e do raciocínio lógico por parte dos 
discentes; nesse processo, destaca-se o estudo com o gênero oral debate regrado público.  Essa capacitação 
numa sociedade que valoriza de forma crescente o envolvimento do cidadão comum nas decisões tomadas 
pelos governos por meio de conselhos participativos, orçamentos participativos em que os momentos de 
debates tornam-se cada vez mais recorrentes é condição indispensável para a devida participação do aluno 
no exercício de sua cidadania (MARQUES, 2009).  Em uma sociedade pluralista em que inúmeras demandas 
convivem e entram em conflitos, a existência de normas para regular os conflitos pode ser o caminho para uma 
sociedade em que os diferentes posicionamentos se chocam sem que a violência se estabeleça.

O conceito de oralidade e suas implicações pedagógicas

 O oral é aquilo que é dito de forma audível.  O termo oral origina-se do latim os, oris (boca); diz 
respeito ao que é transmitido pela boca; está relacionado à linguagem falada, cujo suporte acústico é a voz 
(DOLZ; SCHNEUWLY e HALLER, 2004).  Na Antiguidade, a oralidade era muito valorizada no processo 
de ensino, pois era a única forma de transmissão de conhecimentos.  Essa realidade fica patente no método 
socrático de educação denominado maiêutica em que Sócrates questionava seus discípulos acerca de um 
determinado tema, eles respondiam e Sócrates que, a princípio, parecia concordar com a resposta ia, aos 
poucos, conduzindo o pensamento deles, fazendo-os refletir sobre a superficialidade de sua resposta e levando-
os a uma profundidade de raciocínio jamais prevista pelos discípulos  que eram levados a dar à luz novas 
ideias; um método totalmente baseado na verbalização de professor e aluno (ASSUNÇÃO; MENDONÇA e 
DELPHINO, 2013). 

 O conceito de oralidade presente neste trabalho parte da aceitação do fato de que, apesar de apresentarem 
características específicas, a oralidade e a escrita não se diferenciam e não se opõem na essência (ANTUNES, 
2003).  Tanto uma quanto a outra dizem respeito ao uso da língua nos mais diversos gêneros e nas mais 
diversas situações de interação social.  Nas palavras de Inês Signorini (2001, p.11), “as modalidades oral 
e escrita de uso da língua são vistas como de função complementar nas práticas letradas de comunicação” 
o que explicaria a utilização de uma modalidade e não da outra num determinado contexto (LOURDES e 
MATÊNCIO, 1994).  Encontramos essa mesma visão nos estudos de Marcuschi (2001) que ainda acrescenta 
que ambas constituem atividades interativas.  Ou seja, oralidade e escrita são modalidades distintas, mas 
não dicotômicas (MARCUSCHI, 2001; KOCH, 2000).  Segundo Lourdes e Matêncio (1994), fala e escrita 
possuem diferenças de natureza estrutural; trata-se de diferenças físicas, situacionais e funcionais.  



 No ambiente pedagógico, a oralidade não deve ser considerada como algo da natureza humana, que não 
precise ser aprimorado e cuja consciência de uso não precise ser aprendida.  Não podemos negar que, do ponto 
de vista da ontogênese, os alunos adquirem a linguagem oral nos ambientes de interação anteriores à escola 
(DOLZ; SCHNEUWLY e HALLER, 2004; PRETI, 2003; MARCUSCHI, 2001).  A oralidade na humanidade 
e na vida de cada indivíduo precede à escrita (MARCUSCHI, 2001).  E também não se pode questionar o fato 
de que a oralidade está muito presente nas salas de aula.  O que se percebe é a ausência em sala de aula de 
um trabalho consciente e planejado de desenvolvimento dessa oralidade (DOLZ; SCHNEUWLY e HALLER, 
2004), um aprimoramento que não acontece espontaneamente, depende de um mediador (ASSUNÇÃO; 
MENDONÇA e DELPHINO, 2013).  É cada vez mais comprovada a necessidade de que os profissionais 
da língua desenvolvam uma metodologia pertinente ao domínio dos gêneros orais (MARCUSCHI, 2005).  
É necessário, já na formação do docente de língua, que se tenha claro o que significa ensinar oralidade na 
sala de aula, o que ensinar e como ensinar (ELIAS, 2011).  É fundamental que os estudos científicos sobre a 
linguagem cheguem aos cursos de formação de professores e, desta forma, alcancem a sala de aula, diminuindo 
os problemas existentes no ensino no Brasil; muitos deles decorrentes, inclusive, da falta de entendimento 
consciente do que seja o processo ensino-aprendizagem (LOURDES e MATENCIO, 1994).

 A linguagem oral precisa ser, ao mesmo tempo, meio utilizado pelo professor na interação com o aluno 
no processo ensino-aprendizagem (LOURDES e MATENCIO, 1994) e objeto de ensino.  A fala também não 
deve ser caracterizada exclusivamente pela espontaneidade, falta de planejamento e despreocupação com as 
regras gramaticais (ILARI e BASSO, 2006; ANTUNES, 2003; MARCUSCHI, 2001), como se coubessem 
apenas à escrita a correção e o planejamento.  

 É necessário desfazer de forma contundente o mito de que falamos como escrevemos (ILARI e 
BASSO, 2007) e de que o papel da escola seria o de “corrigir” a fala do aluno com o objetivo de aprimorar a 
sua escrita.  Tanto a fala quanto a escrita podem ser inseridas em um contínuo de variação que vai desde o uso 
mais monitorado ao uso menos monitorado, entre um e outro extremo existem graus de monitoramento que 
dependem do momento e do gênero de que se faz uso na interação linguística (MOLLICA, 2007; MARCUSCHI, 
2001; SIGNORINI, 2001; RAMOS, 1997; LOURDES e MATENCIO, 1994).  Desta forma, deve-se realizar 
na escola um trabalho de integração entre fala e escrita (ELIAS, 2011); um trabalho que considere que se trata 
de modalidades distintas de uso da língua, mas pertencentes a um mesmo contínuo tanto de caracterização 
quanto de uso e não a uma dicotomia (MACIEL, 2013; MARCUSHI, 2001).  É exatamente a imagem de um 
contínuo em que os gêneros orais e escritos, por vezes, aproximam-se e, por vezes, distanciam-se, à proporção 
em que um ou outro gênero é mais ou menos prototípico de uma ou outra modalidade.  

 O docente precisa ter em mente que algumas habilidades presentes na produção de um texto escrito 
também se fazem presentes na produção de um texto oral (RAMOS, 1997).  Qualidades como coerência e 
coesão, mesmo que com características próprias, devem estar presentes tanto nos textos orais como nos textos 
escritos.  As duas modalidades da língua podem ser usadas na transmissão de raciocínios em exposições 
formais e informais (MARCUSCHI, 2001).

 Contudo, existem habilidades que são necessárias à elaboração de um texto oral, como entonação 
da voz, posição do corpo, gestos e outras, que não são necessárias à elaboração de um texto escrito.  Em 
consequência dessa constatação, tem-se a relevância de um trabalho pedagógico de Língua Portuguesa que 
contemple de forma planejada o desenvolvimento da capacidade oral dos alunos (CASTILHO, 1990 apud 
RAMOS, 1997).  Deve-se trabalhar com os alunos gêneros especificamente orais; tais como, exposição oral, 
debate público, entrevista, recitação/leitura de textos literários e outros (PCN, 1998).  O trabalho com os 
gêneros permite que os alunos observem as condições sociais em que o texto é produzido e recebido (MACIEL, 
2013).  Muitas vezes, o professor considera que está trabalhando o eixo da oralidade no ensino da língua 
simplesmente porque proporciona às suas turmas aulas participativas e é receptivo às falas de seus alunos; ou 
mesmo porque propõe atividades de leitura audível.  No entanto, o trabalho com o eixo oralidade deve ir além 
dos usos de produção informal e da oralização de textos escritos, deve se dar também por meio dos gêneros 
orais; o professor deve trabalhar as características e contextos de usos de cada gênero especificamente.  Tanto 
os gêneros utilizados no contexto escolar como as exposições, discussão em grupo, relato de experiência, 
seminários; quanto os gêneros de uso na vida pública como debate, entrevista, negociação, testemunho devem 
ser ensinados nas escolas porque serão solicitados dos alunos em sua vida acadêmica e fora dela.  Trata-se 



de gêneros que exigem planejamento antecipado; em decorrência disso é necessária uma ação pedagógica 
organizada e também antecipada com o objetivo de capacitar o aluno a realizar esse planejamento e uso do 
discurso oral.  Não é suficiente apenas disponibilizar para o aluno o contato com os gêneros em uso por meio 
de textos escritos ou material audiovisual; é necessário que ele aprenda a construir textos com características 
específicas de cada gênero (MACIEL, 2013).

O debate regrado público no contexto de ensino

O ensino do gênero oral Debate Regrado Público permite que se desenvolva a capacidade de organizar as 
suas próprias razões, defender um ponto de vista como cidadão efetivo na sociedade de forma a ser entendido 
e aceito.

Não existe apenas um tipo de debate passível de ser trabalhado no ensino formal.  Existem pelo menos 
três tipos de debates: o debate de opinião de fundo controverso, aquele pelo qual os participantes têm a 
oportunidade de conhecer os vários aspectos de um assunto polêmico; o debate deliberativo em que cada 
participante apresenta seus motivos que compõem juntamente com os motivos dos demais participantes a 
deliberação de uma ação a ser executada; debate para resolução de problemas em que os alunos exercitam sua 
capacidade de solucionar problemas a partir de seus próprios posicionamentos e da escuta dos posicionamentos 
dos outros debatedores (DOLZ; SCHNEUWLY; PIETRO, 2004).

 O debate de opinião de fundo controverso diz respeito a uma discussão sobre uma questão polêmica.  
Essa discussão conta com vários participantes que apresentam suas opiniões acerca do assunto em questão.  
Essas opiniões são apresentadas com vistas a persuadir os demais debatedores e o público na construção de 
uma conclusão sobre o tema debatido (PEREIRA; SILVA, 2009).  Segundo afirma Plantin (2008), pode-se 
considerar que o debate está inserido numa prática argumentativo-dissertativa porque se desenvolve em torno 
de uma questão específica sobre a qual ocorrem falas entre iguais que objetivam alcançar um conhecimento.  
Essas falas circulam livremente, mas sob regras preestabelecidas.

Nesse sentido, esse gênero tem o potencial de contribuir para a prática da democracia já que as colocações 
acerca de uma questão polêmica seguem determinados procedimentos, permitindo que os cidadãos sejam 
capazes de dialogar inseridos em seus conflitos, chegando a um melhor entendimento de um determinado 
tema.  Ocorre nesse processo o uso reflexivo da língua, à medida que um busca entender as colocações do 
outro, convencê-lo ou ser convencido por ele no que se refere a um tema coletivo ou a um problema que é de 
todos; trata-se, portanto, de um embate racional de argumentos, em que o respeito e a reciprocidade fazem-se 
presentes e a aprendizagem reflexiva é uma realidade.  O aprendizado desse gênero municia os alunos a terem 
autonomia e serem respeitados na sociedade.  Em se tratando de alunos das redes públicas, diz respeito a um 
grande avanço já que, muitas vezes, eles têm dificuldades de se expressarem convenientemente por falta de 
habilidades; essa realidade, somada à realidade das desigualdades econômicas tem sido o grande entrave na 
participação política autônoma de muitos cidadãos (MARQUES, 2009).

 Embora seja o debate um gênero oral por excelência, a escrita não se faz ausente nesse processo.  
Esse gênero não se efetiva apenas de forma visível; antes do momento de visibilidade, existe uma preparação 
que inclui leitura e escrita; por meio das quais os interlocutores empreendem uma busca de informações que 
permite que eles reflitam e aprimorem os seus argumentos (MARQUES, 2009).  A escrita pode ser percebida 
em dados utilizados pelos debatedores, em documentos que são consultados para maior conhecimento do 
assunto, em tópicos escritos para que o debatedor não se perca em seus argumentos, em anotações realizadas 
durante a fala de outro debatedor para preparar a resposta ou refutação ao que está sendo colocado.  Dessa 
forma, não podemos excluir a escrita desse processo também na escola (DOLZ; SCHNEUWLY; PIETRO, 
2004).  



 Esse gênero inclui capacidades como: administração da palavra entre os debatedores, audição da 
fala do outro, retomada da palavra, intervenções e outras.  Essas capacidades estão relacionadas com outras 
aptidões: no âmbito linguístico, porque dizem respeito ao uso da linguagem em um gênero específico; no 
âmbito cognitivo, porque exigem que o participante tenha capacidade crítica; no âmbito social, porque 
impõem a capacidade de ouvir e respeitar o outro; no âmbito individual, porque o participante precisa se situar, 
posicionar-se diante das questões propostas em um reflexo de sua própria identidade (DOLZ; SCHNEUWLY; 
PIETRO, 2004).

 O ensino do gênero Debate Regrado Público deve partir do trabalho com a estrutura e os tipos 
de argumentos, o uso dos conectivos, a organização do debate, a escuta da fala alheia, a reformulação do 
argumento, as formas de refutação e outras técnicas a serem ensinadas aos alunos (DOLZ; SCHNEUWLY; 
PIETRO, 2004).  Essas competências devem ser exercitadas pelo aluno no decorrer das aulas separadas para 
desenvolver o gênero debate.

 O trabalho com o gênero oral Debate Regrado Público pode ser realizado desde muito cedo na escola, 
porque as crianças possuem a capacidade de dar opiniões e apresentar argumentos para sustentar essas opiniões. 
Ademais, o exercício das técnicas relacionadas ao gênero Debate Regrado Público resulta no enriquecimento 
da capacidade de argumentação dos alunos, a partir do domínio das técnicas de reformulação e modalização 
do discurso (DOLZ; SCHNEUWLY; PIETRO, 2004).

Na organização do debate, precisa-se definir o local, o tempo a ser utilizado, os participantes e o público. 
Todo trabalho com a organização de um debate deve partir da identificação da controvérsia, atividade em que 
os alunos, normalmente, apresentam alguma dificuldade.  Embora muito importante, não é suficiente que o 
tema da controvérsia seja de interesse dos alunos.  Se o objetivo é que se desenvolva um debate de opinião e 
não, por exemplo, um debate deliberativo, tem-se que ter muito cuidado na escolha do tema da controvérsia.  
Devem-se evitar temas que os alunos não conhecem ou não conhecem o suficiente para construir argumentos; 
por outro lado, não devem ser excessivamente simples a ponto de não ser possível estabelecer um debate.  O 
tema separado para um debate deve permitir o desenvolvimento dos alunos e estar relacionado a questões de 
suas próprias vidas ou de seu interesse.  Não podem ser temas de situações imaginárias, as situações precisam 
ser reais e corresponderem à possibilidade de intervenção dos alunos.

 Ao não compreenderem um objeto de controvérsia, os alunos não conseguem desenvolver argumentos 
que desencadeiem o debate.  Embora o tema precise estar relacionado ao contexto do aluno, essa relação não 
pode ser ao ponto de não permitir que ele se distancie e alcance o aprendizado.  Não basta para o desenvolvimento 
de um debate que se coloquem afirmações isoladas e justapostas; essas afirmações isoladas não redundam em 
generalizações sobre o tema e fazem com que o grupo gire em círculos em suas falas (DOLZ; SCHNEUWLY; 
PIETRO, 2004).  

 Enfim, a definição do tema da controvérsia deve levar em consideração questões relacionadas às 
motivações e às capacidades cognitivas dos alunos, à implicação social e à possibilidade de redundar em 
aprendizagem (DOLZ; SCHNEUWLY; PIETRO, 2004).  Se o tema apresentar dificuldade de entendimento 
para a turma ou parte dela, é necessário prever um momento de pesquisa/busca de informações sobre o assunto 
em questão. O ensino desse gênero promove/reforça o aprendizado de acessar documentos, saber consultá-
los com vistas a produzir argumentos para o debate.  Devem-se estabelecer momentos de consultas e leituras 
coletivas sobre o assunto da controvérsia.  Na medida do possível, devem-se colocar à disposição da turma 
documentos orais; tais como, debates televisivos, pesquisas de opinião na rua, gravações de um especialista 
sobre o tema e outros.  

 Definido o objeto de controvérsia, faz-se necessário, então, definir a pessoa que fará o papel de 
modalizador.  Aquele que é responsável por sintetizar as colocações feitas e recolocar as questões reformuladas 
para os debatedores.  

 As normas relativas a esse gênero devem considerar se o que está sendo colocado é compreensível e 
adequado ao debate, se tem coerência, se há respeito às regras linguísticas.  O professor ou alguém escalado 
por ele deve intervir quando uma dessas questões é esquecida.  Essa intervenção pode acontecer no momento 



do debate em que a fala com problemas é colocada; ou o interventor pode anotar para ser trabalhado com a 
turma num momento posterior.  Para isso, é muito útil que o debate seja gravado.

 Ao fim do processo de ensino e aprendizagem desse gênero, espera-se o aprendizado por parte dos 
alunos do que seja um debate regrado público; como se reformular, retomar e refutar uma fala; como utilizar 
adequadamente os conectivos para introduzir e reformular argumentos.  Aprendizado que lhes permitirá 
alargar pontos de vista, questionar posicionamentos a partir da visão dos demais debatedores.

 A possibilidade de ensino dos gêneros orais implica o envolvimento de professores que percebam a 
importância das habilidades relacionadas a esses gêneros na vida do aluno e um ambiente escolar em que 
esse profissional tenha autonomia para a gestão do tempo de aula; dedicando-se a desenvolver com o aluno as 
habilidades relacionadas ao desenvolvimento do gênero.  Muitas adversidades se apresentam nesse processo; 
entre elas, pode-se citar a grande quantidade de conteúdos que são exigidos que o professor trabalhe com suas 
turmas, conteúdos que são aferidos por provas externas, colocando sobre o professor uma pressão excessiva 
e uma total falta de autonomia; pode-se citar, também,  o despreparo do professor em função de cursos de 
formação descontextualizados e falta de capacitação continuada; acrescenta-se a essa situação o fato de que, 
na maioria das escolas brasileiras, o tempo de permanência do aluno no ambiente escolar é muito reduzido 
(quatro a cinco horas, no máximo), não permitindo que o professor possa trabalhar com calma as sequências 
didáticas para o ensino dos gêneros orais e até dos gêneros escritos.  Nesse processo, é preciso tempo para que 
o aluno seja protagonista de seu próprio aprendizado em sequências que ele possa avaliar a sua produção e, em 
conjunto com o professor-mediador e com a turma, contrapor o que foi ensinado ao que foi capaz de fazer.  

Conclusão

   A proposta deste artigo é contribuir com reflexões sobre a importância e as maneiras como o ensino 
dos gêneros orais pode ser efetivado nas salas de aula de forma a despertar o interesse dos alunos e de forma 
a ser útil para esses alunos frente a diversas demandas sociais.  O ensino do gênero debate regrado público 
é relevante no que diz respeito a levar o aluno a compreender as diversas situações de uso do gênero e não 
somente no que diz respeito ao ensinar aos alunos as técnicas de reformulação, refutação e modalização.  

 O trabalho com os gêneros orais e, especificamente, com o gênero oral Debate Regrado Público 
apresenta muitos aspectos positivos; tais como, o desenvolvimento da capacidade de leitura e de escrita.  
O aprimoramento também da disciplina da escuta do outro, uma competência valorosa numa sociedade 
democrática em que é necessário o reconhecimento dos posicionamentos alheios, mesmo que esses sejam 
diferentes de seus próprios posicionamentos; trata-se de um exercício de respeito ao outro, elemento importante 
na vida em sociedade.  Pode-se citar também que o aluno, nesse processo de ensino-aprendizagem, tem a 
oportunidade de entrar em contato com tópicos gramaticais relacionados ao gênero.  É a reflexão do uso como 
ponto de partida para o aprendizado da semântica dos conectivos e do uso da língua formal.

 No exercício desse gênero, o aluno desenvolve a sua capacidade de argumentação, de análise do 
discurso do outro e do seu próprio discurso.  Após a participação ou a escuta de um evento do gênero Debate 
Regrado Público, o aluno tem o senso crítico e o conhecimento mais aprofundado sobre um determinado tema.  
Além de perceber que o uso da oralidade deve ser adaptado às circunstâncias de discurso formal público.  
Trata-se de um uso mais monitorado da língua oral, um uso que precisa ser aprendido e ensinado na 
escola.

 Ensinar os gêneros orais é também instrumentalizar o aluno para a vivência acadêmica.  Isso se dá 
porque, quando o aluno adentra um curso de nível superior, é solicitado que ele apresente as competências 
relacionadas aos gêneros como seminários, exposições e debates.  É fundamental que o aluno saiba falar em 



público e saiba se posicionar de forma clara e respeitosa diante de questões que lhe sejam apresentadas.  Esse 
aprendizado também tem importante utilidade na vivência do aluno enquanto cidadão que precisa ter senso 
crítico para analisar as diversas questões e posicionamentos que surgem em seu dia a dia.  Um aluno que 
aprende a argumentar de forma organizada é um cidadão capaz de se colocar de forma organizada e eficiente 
frente às variadas demandas sociais que surgem no cotidiano.

 Em uma sociedade em que as pessoas têm acesso, por meio dos recursos tecnológicos, a todos os tipos 
de informações, faz-se necessária a capacidade de reflexão e de observação atenta dos inúmeros dados a que 
têm acesso, percebendo a intencionalidade de cada informação para posicionar-se de forma madura frente a 
uma demanda tão abundante de informações.  O processo de aprendizagem do gênero oral Debate Regrado 
Público contribui para a formação desse cidadão competente.

 Mesmo diante de tantas dificuldades, é urgente que o ensino da língua se torne o ponto de partida 
para a mudança necessária no sistema educacional; pois tanto a oralidade quanto a escrita são essenciais para 
atuação na sociedade.  O importante é entender os contextos e papéis de ambas as modalidades.  A perspectiva 
do aprendizado da língua culta é de enriquecimento e não de desprezo da maneira de falar do aluno; é um 
aprendizado que deve partir de sua individualidade e da história de sua comunidade.  Urge que o aluno não se 
sinta excluído da escola mesmo estando fisicamente dentro dela.  É necessário que o respeito ao aluno passe 
pelo respeito à sua maneira de falar e que esse falar seja aprimorado a fim de atender às demandas acadêmicas 
e sociais a que o aluno será exposto em sua trajetória, em uma perspectiva denominada por Magda Soares 
(1993) como bidialetalismo transformador.  Escolas silenciadoras precisam dar lugar a escolas que são espaços 
de reflexão e troca de experiências culturais e linguísticas.  
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Resumo: No ensino da Língua Portuguesa, a leitura pode ser o eixo norteador de práxis que amplie a compe-
tência leitora e o conhecimento da própria gramática da língua. Desta maneira, este trabalho tem por objetivo 
principal analisar uma proposta de Projeto de Letramento, envolvendo a prática de leitura, a partir do gênero 
poesia de alunos do sexto ano de uma unidade escolar da rede municipal do Rio de Janeiro. O desenvolvi-
mento deste projeto se deu a partir de Eventos de Letramentos ocorridos na escola interligados ao Projeto 
Político Pedagógico da Escola: Sonhos. A metodologia desta pesquisa está ancorada à pesquisa-ação segundo 
o pensamento de Thiollent (2009), inserida na área da Linguística Aplicada. O gênero poético serviu para criar 
contextos diversos a partir das hipóteses levantadas: que este gênero estimula o trabalho pedagógico e que a 
interligação de leituras, destaque para a leitura tutorial, permite o desenvolvimento de diversos letramentos. 
Houve a análise de uma prática literária com o livro O Menino no Espelho de Fernando Sabino envolvendo 
a leitura tutorial (BORTONI-RICARDO, MACHADO e CASTANHEIRA, 2013). Assim, a pesquisa apre-
senta resultados qualitativos e quantitativos observados na realização do Conselho de Classe ao final do ano 
letivode 2014. Esses resultados podem corroborar com diversos estudos no que tange à construção de práticas 
pedagógicas eficientes e singulares no trabalho que contemple leituras mais inferenciais e que proporcionem 
a ampliação dos letramentos no contexto escolar.

Palavras-chave: Leitura; Projeto de Letramento; Agente Letrador;

O trabalho com leitura é fundamental para o desenvolvimento e ensino de conteúdos de qualquer 
disciplina pedagógica no que tange à formação de alunos críticos e autônomos (BORTONI-RICARDO, 
MACHADO e CASTANHEIRA, 2013, p. 16). Evidencia-se ainda mais na disciplina de Língua Portuguesa 
o desenvolvimento da competência leitora que amplia os letramentos dos educandos. Desta maneira, neste 
artigo, serão tecidas algumas reflexões acerca do trabalho com a leitura e com estratégias de ensino voltadas 
para a leitura tutorial no desenvolvimento de letramentos.
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Na sociedade contemporânea, atividades discursivas envolvendo várias práticas de letramentos fazem 
parte do dia a dia dos alunos. Rojo (2009) afirma que o texto na escola não deve ser visto como “pretexto” 
para o ensino de regras e nomenclaturas gramaticais. Para tanto, há necessidade de se buscar, segundo 
Paulo Freire (1996), uma educação que envolva práticas dialógicas no cotidiano escolar. O autor considera 
ainda que: “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua 
construção” (FREIRE, 1996, p. 21). Sendo assim, é fundamental e urgente repensar práticas escolares nas salas 
de aulas principalmente das escolas públicas brasileiras. A pesquisa por caminhos e trabalhos educacionais 
que promovam Projetos de Letramentos torna-se práxis significativa para garantir o que é apresentado nos 
PCN do Ensino Fundamental: 

Para tornar os alunos bons leitores — para desenvolver, muito mais do que a capacidade de ler, o gosto e 
o compromisso com a leitura —, a escola terá de mobilizá-los internamente, pois aprender a ler (e também 
ler para aprender) requer esforço. Precisará fazê-los achar que a leitura é algo interessante e desafiador, algo 
que, conquistado plenamente, dará autonomia e independência. Precisará torná-los confiantes, condição para 
poderem se desafiar a “aprender fazendo”. Uma prática de leitura que não desperte e cultive o desejo de ler 
não é uma prática pedagógica eficiente. (PCN DE LÍNGUA PORTUGUESA DE 5ª A 8ª SÉRIE, 1998; p. 17).

1-Ensino de Língua Portuguesa e o trabalho com a leitura

De acordo com o PNLD 2014, o trabalho com o ensino de língua portuguesa deve contemplar o 
desenvolvimento das habilidades de leitura dos diferentes gêneros de forma proficiente, levando o aluno a 
interagir com os textos, de acordo com o contexto, nas práticas sociais vivenciadas.  Nos anos finais do ensino 
fundamental, o trabalho com a língua portuguesa, segundo o PNLD, deve proporcionar:

(...) a proficiência em leitura e escrita no que diz respeito a gêneros discursivos e tipos de texto 
representativos das principais funções da escrita em diferentes esferas de atividade social. (PNLD, 2014, p. 
16).

Levando em consideração o trabalho com o texto, de acordo com o PNLD, as atividades de leitura têm 
a finalidade de desenvolver, no aluno, a proficiência em leitura. Desta forma, essas atividades alcançarão sua 
função na medida em que: 

1. encararem a leitura como uma situação de interlocução leitor/autor/texto socialmente contextualizada; 2. 
respeitarem as convenções e os modos de ler próprios dos diferentes gêneros, tanto literários quanto não 
literários; 3. desenvolverem estratégias e capacidades de leitura, tanto as relacionadas aos gêneros propostos 
quanto as inerentes ao nível de proficiência que se pretende levar o aluno a atingir. (PNLD, 2014, p. 18).

É fundamental, segundo o material, que os alunos vivenciem experiências significativas observando 
se o livro didático “favorece o letramento do aluno e incentiva professores e alunos a buscarem textos e 
informações fora dos limites do próprio LD” (PNLD, 2014, p. 34).



Na questão do ensino da leitura, o processo avaliativo ocorre observando-se “as atividades de leitura 
colaboram efetivamente para a (re)construção dos sentidos pelo leitor, especialmente no que diz respeito à 
compreensão global” (PNLD, 2014, p. 42). 

Outra grande contribuição no que tange a orientação para o trabalho com o texto partindo de práticas 
dialógicas nos contextos escolares foi a criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) lançados em 
1997.  Esse material oferece orientações fundamentais com relação ao trabalho com leitura na perspectiva 
de se ampliar os letramentos dos educandos contribuindo para a formação de sujeitos leitores críticos e 
participativos. 

Esses documentos devem contribuir na construção do Projeto Político Pedagógico de cada unidade de 
ensino servindo de orientação na criação das propostas curriculares. Como também, eles devem fundamentar 
e orientar a prática dos docentes, seus projetos, planos das disciplinas e das aulas.  Com relação ao trabalho 
com Língua Portuguesa, os PCN ressaltam que a linguagem deve ser desenvolvida a partir de diversas práticas 
sociais.

No Ensino Fundamental, espera-se que o aluno deva desenvolver, em relação à linguagem, competências 
capazes de permitir a resolução de problemas da vida, o acesso aos bens culturais e a participação no mundo 
letrado, interpretando diferentes textos, e que possa também assumir a palavra, como cidadão, produzindo 
textos eficazes nas mais diferentes situações de vida (PCN, 1996, p.6).

A competência leitora é ressaltada como meio fundamental para o desenvolvimento do educando em 
todas as disciplinas. Assim, segundo as orientações dos PCN, torna-se essencial a construção de práticas de 
leituras em sala de aula.

 
Um leitor competente é alguém que, por iniciativa própria, é capaz de selecionar, dentre os trechos que circulam 
socialmente, aqueles que podem atender a uma necessidade sua. Que consegue utilizar estratégias de leitura adequada 
para abordá-los de formas a atender a essa necessidade. (PCN de Língua Portuguesa de 5ª a 8ª Série,1998,p.15). 

Os projetos de leitura são destacados pelos PCN como situações didáticas que propiciam a oportunidade 
do trabalho com as diferentes linguagens. A leitura feita pelo professor é uma prática descrita como fundamental 
de se trabalhar ao longo de todo período escolar.

Sendo assim, a escola, segundo as orientações presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais, deve 
articular as estratégias de leituras de acordo com seus projetos desenvolvidos. 

O projeto é definido como a organização didática que “tem um objetivo compartilhado por todos 
os envolvidos, que se expressa em um produto final em função do qualtodos trabalham e que terá, 
necessariamente, destinação, divulgação e circulação social” na escola ou fora dela (idem, p.87). São 
apontadas, no texto, várias vantagens pedagógicas da organização por projetos, tais como: a flexibilização 
do tempo; o compromisso e o envolvimento dos alunos com as atividades e com a própria aprendizagem; a 
inter-relação necessária entre as práticas de uso da linguagem e de reflexão sobre a linguagem; e seu caráter 
interdisciplinar e a possibilidade que apresentam de tratamento dos temas transversais. (ROJO, 2000, p. 36).

Desta maneira, o professor assume seu papel de mediador neste processo pedagógico partindo de 
orientações que busquem levar em consideração momentos como apresenta SOLÉ (1998, p.73-4) que ocorrem 
antes, durante e depois da leitura. 



2-A estratégia da leitura tutorial e o desenvolvimento dos letramentos a partir do gênero poesia

É importante destacar que esteartigo foi construído a partir do desenvolvimento de uma pesquisa que 
procurou propor um trabalho em sala de aula a partir de leituras interligadas por um gênero “âncora” que 
abordasse temáticas atreladas ao Projeto Político Pedagógico da Unidade de Ensino.  Esta pesquisa-ação 
partiu de uma realidade inicial que a turma apresentava - além da falta de estímulo para realizar as atividades 
propostas, ela se encontrava com um nível de leitura relacionado apenas à compreensão literal dos textos não 
conseguindo construir interpretações mais inferenciais. Desta forma, a pesquisa partiu de uma intervenção 
didática ligada a um Projeto de Letramento, que interligou contextos diversos para ampliar os letramentos 
dos educandos, relacionado à participação ativa da turma na construção de leituras mais inferenciais. Houve 
o destaque para a leitura tutorial com processos de andaimagem e a realização de eventos de letramento 
que corroboraram com a construção dessas práxis discursivas. A pesquisadora também esteve integrada ao 
processo, pois ela era professora da turma em análise. Portanto, foi uma pesquisa-ação que necessitou, a todo 
o momento, de intervenção, a partir de uma análise constante dos resultados alcançados. 

(...) a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação 
com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos 
da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. (THIOLLENT, 2009, p. 16)

Nesta pesquisa-ação, o enfoque esteve sobre um problema específico “Como ampliar a competência leitora 
dos educandos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem em análise, estimulando o desenvolvimento 
de letramentos?”, a partir de um cenário específico: o contexto da sala de aula.  Desta maneira, a professora 
passou a ser uma mediadora desse processo assumindo um caráter de investigadora da sua própria prática 
didático-pedagógica. Assim, a rotina desta pesquisa qualitativa partiu de um projeto piloto que permitiu a 
criação de um ambiente propício para aplicação de práticas interdisciplinares.O gênero poesia foi escolhido 
para ser o articulador do trabalho com leitura e desenvolvimentos de letramentos ao longo de um ano letivo 
de uma turma do sexto ano do Ensino Fundamental. Este gênero foi escolhido, principalmente, por dois 
motivos: familiaridade e afinidade dos educandos com o gênero, demonstradas no início das aulas e, também, 
indicação do trabalho com poesia no sexto ano. A cada bimestre era apresentada uma poesia “âncora” que 
perpassava todo o período, sendo sempre lembrada e retomada nas aulas. A professora procurava mediar à 
interligação dessas poesias aos outros textos trabalhados junto com a participação ativa de cada educando, 
dando sempre destaque ao Projeto Político Pedagógico da escola e estimulando a produção de poesias por 
todos os educandos. Como o Projeto Político Pedagógico da escola trabalhava a questão do Sonho, o Projeto 
de Letramento, desenvolvido na disciplina de Língua Portuguesa, procurou interligar, através de debates, 
reflexões e diversas atividades desenvolvidas ao longo do ano, esta temática às poesias “âncoras” culminando 
sempre com eventos realizados em sala de aula.

 Desta maneira, o professor foi o mediador desse processo pedagógico e, procurou ser um agente 
letrador nas atividades desenvolvidas. Esses processos envolveram pistas de contextualização, dentre outras 
formas, para se analisar metáforas, intertextualidades e variadas questões que contribuíram na construção 
dos conhecimentos propostos – partindo, desta maneira, de uma leitura literal para uma leitura inferencial. 
Neste sentido, a leitura tutorial foi escolhida na pesquisa como uma das estratégias desenvolvidas ao longo do 
Projeto de Letramento. Assim, houve o trabalho com leituras a partir de práticas em sala de aula que pudessem 
ampliar a competência leitora dos alunos.



Entende-se como leitura tutorial aquela em que o professor exerce papel de mediador durante o processo 
de leitura e compreensão; nessa proposta, o professor deve atuar fazendo intervenções 
didáticas, por meio das quais interage com os alunos, a fim de conduzi-los á compreensão 
do texto. (BORTONI - RICARDO, MACHADO e CASTANHEIRA, 2013, p.51)

Por conseguinte, levando-se em consideração todos esses aspectos que foram explicitados, serão 
apresentados a seguir alguns registrosa partir da estratégia da leitura tutorial, do livro O menino no espelho de 
Fernando Sabino, desenvolvida em uma turma de sexto ano a partir de três etapas:

3-Primeira etapa: preparando-se para a leitura tutorial

 Neste contexto, destacou-se a motivação da Sequência Básica de RildoCosson (2006) aplicando-se 
a dinâmica do espelho com a turma.Foi feita uma roda em sala de aula com os alunos sentados para o início 
da dinâmica. Uma caixa com um espelho colado no fundo foi passada para que cada aluno conseguissever 
refletido dentro a imagem do seu próprio rosto.  Cada educando ia percebendo a sua própria aparência ao longo 
do recebimento da caixa sem relatar o fato para o colega. A professora mediadora, antes de iniciar a dinâmica, 
fez a seguinte pergunta: Quem é responsável pela realização dos seus sonhos? Após a passagem da caixa, os 
alunos debateram sobre a imagem do rosto deles no espelho e a relação com a pergunta feita. Nessa dinâmica, 
já se iniciou um processo de andaimagem enfatizando o aspecto das pistas de contextualização, destacando-se 
os traços prosódicos cinésicos (sorrisos e decoração facial de alegria ao ver a imagem no espelho e não poder 
falar aos colegas). Essa expectativa gerou mais curiosidade com relação à leitura, motivando a vontade dos 
educandos em ler a história para descobrir o assunto. 

Desta forma, as pistas facilitaram no processo de andaimagem interligando a dinâmica à leitura do texto 
como também à temática desenvolvida no PPP Sonhos. A pergunta, feita pela professora mediadora, articulou 
o processo de andaimagem ligado ao modelo tripartite IRA (iniciação, resposta, avaliação) em que ela iniciou 
com uma pergunta seguindo de sucessivas respostas dos alunos e ao final a avaliação e retomada do professor 
adentrando na questão da importância de se sonhar e buscar aquilo que ele precisa com esforço e dedicação. 
Com isso, a professora utilizou o Caderno Pedagógico do 4º Bimestre e realizou uma releitura compartilhada 
de alguns textos e atividades realizadas que abordavam essa temática estabelecendo uma conexão entre o que 
foi estudado e o que seria apresentado. 

Após compartilhar visões e experiências apreendidas nestas atividades, a professora fez a seguinte 
pergunta: Vocês já sonharam em ser personagens das histórias que leram, desenhos a que assistiram? Como 
era a brincadeira de vocês? Nesse momento, muitos alunos falaram e compartilharam brincadeiras com 
seus colegas imaginando aventuras e personagens. A professora retomou a discussão expondo o objetivo 
da próxima leitura: descobrir como um autor pode compartilhar suas próprias experiências de infância com 
história, ilustrações e muita criatividade convidando os alunos para adentrar nessa nova experiência O menino 
no espelho de Fernando Sabino. Para um diagnóstico do que os alunos sabiam acerca do livro, ativar e/
ou atualizar os conhecimentos prévios foram feitas as questões abaixo para ajudá-los a adentrar na própria 
história que seria lida:

A - Observem a capa do livro e digam o que mais chamou a atenção de vocês?

B – Qual a diferença de sentido entre “o menino no espelho” e “o menino do espelho”?

C – Vocês já leram esse livro ou assistiram ao filme baseado nessa obra? (Nenhum aluno havia lido a 
obra e apenas um assistido ao filme).



 Enfatizam-se, também, a previsão e a inferência com as próximas questões realizadas na sequência do 
debate:

Outra atividade relevante antes de iniciar a leitura é a realização de previsões sobre o texto. Para 
ler, é preciso que o leitor aporte ao texto objetivos, ideias e experiências prévias. De acordo com 
Solé (1998), para isso, o leitor precisa envolver-se em um processo de previsão e inferência 
contínua, e em um processo que permite encontrar evidências ou rejeitar as previsões e inferências 
antes mencionadas. (BORTONI-RICARDO, MACHADO E CASTANHEIRA p. 57, 2013). 

D- O que vocês conseguem depreender (o que pode ser pensado a partir) do título do livro? (Os alunos 
fizeram inferências à dinâmica realizada e que a história seria de um menino preso a um espelho).

E – Qual a pergunta ou curiosidade vocês tem com relação à capa e ao título do livro? Formule uma 
hipótese sobre a história. (Os alunos levantaram questões relacionadas à imagem do menino no espelho 
destacando o fato de ele está preso ou triste e a história ser sobre esses aspectos). Nota-se o fato de os alunos, 
até esse momento da leitura,estarem muito presos à leitura literal não realizando leituras mais inferenciais.

4- Segunda etapa: no momento da leitura tutorial

Após as atividades apresentadas anteriormente, foi realizada uma leitura compartilhada com toda a turma. 
Cada aluno trouxe para o início da leitura uma fotografia que ele pudesse contar o que estava acontecendo/
vivenciando no momento em que foi tirada a foto. É importante observar que apenas 11 alunos, em uma 
sala com 30 educandos, trouxeram as suas devidas fotos, então os demais, ou seja, 19 alunos, assistiram aos 
colegas. Ao analisar os desenhos iniciais do livro, comentou-se sobre a sua qualidade e o que eles expressavam. 
É importante ressaltar que o Projeto Ler e Conviver contou com uma atividade de leitura que estimulava os 
desenhos livres dos alunos, esses desenhos estavam articulados aos livros que, por iniciativa pessoal, eram 
escolhidos na biblioteca para a própria leitura de cada um, compartilhando, logo após, as experiências com 
os seus colegas na roda de partilha. Nessa atividade, eles liam o livro, escreviam um relato e realizavam um 
desenho.

Portanto, os alunos recordaram os seus desenhos e abriu-se um espaço para a observação das ilustrações 
do livro e a comparação com as suas produções. Os alunos perceberam que os desenhos pareciam que haviam 
sido feitos por uma criança, não era algo feito em computador, fazendo uma analogia com seus próprios 
desenhos (nesse momento as práticas de desenho que a turma fez o ano todo passaram a ter mais valor por eles 
próprios no contexto discursivo elucidado). 

Assim, ao observar as ilustrações presentes no livro O menino no espelho, que apresentam as mesmas 
características do modo de desenhar apresentado na capa,os alunos comparavam-nas com os seus próprios 
desenhos realizados - havendo já uma familiaridade com a obra, pois os desenhos se assemelhavam às práticas 
dos educandos. Para Bortoni-Ricardo, Machado e Castanheira (2013, p. 57) “É importante frisar que, na 
realização da leitura, deve ser dada ao aluno a oportunidade de assumir uma postura ativa diante do texto”.  

Passou-se então para a leitura do Prólogo. Os alunos tiveram curiosidade em saber o significado da 
palavra realizando o levantamento de algumas hipóteses “os próprios alunos devem selecionar as marcas do 
texto, formular hipóteses e verificá-las, enfim, construir interpretação” (BORTONI-RICARDO, MACHADO 
E CASTANHEIRA, 2013, p. 57). Dois alunos usaram os recursos tecnológicos disponíveis na sala de aula, um 



computador e um celular, para pesquisar no Dicionário Online de Português os significados dessa palavra1.É 
interessante destacar a disponibilidade de todos em pesquisarem no meio eletrônico, causando uma grande 
agitação na sala, a ordem da escolha era de acordo com sorteio no diário para não haver maiores problemas. 
Alguns alunos trouxeram dicionários das suas casas e a professora disponibilizou também alguns na sua mesa. 
Houve então a pesquisa e a troca de informações e, por conseguinte, a conclusão em conjunto do que seria um 
prólogo. A professora mediou todo o processo contribuindo com a definição da turma (Prólogo – texto inicial 
do livro... uma introdução da história... pode conter características da história...). Ao término da leitura 
compartilhada do Prólogo, com destaque para a conversa entre o homem e o menino, houve a releitura da 
poesia âncora “Infância” de Carlos Drummond de Andrade, já trabalhada no quarto bimestre.

 Houve uma comparação entre os textos,construindo uma interligação a partir da reflexão do menino da 
poesia e o menino do livro. Foi criada uma curiosidade na turma em saber como seria contada a história do 
menino do livro, pois o da poesia já era algo conhecido por eles. Ao longo da leitura tutorial, vários aspectos 
foram refletidos e compartilhados pela turma com a mediação da professora. No momento da leitura,foi 
considerado o desenvolvimento do texto na sua dimensão sintático, semântico e pragmático.

 Ao longo da realização da leitura pausada e compartilhada pela turma, característica da própria 
leitura tutorial, a professora mediadora desenvolveu práticas que contribuíram para a compreensão de: 
intertextualidades, metáforas, questões linguísticas, campo semântico das palavras e inferências. 

5- Terceira etapa: após a leitura tutorial

 Após a leitura do texto, deu-se início à roda da partilha. Os alunos estavam bastante envolvidos com 
a obra literária devido às inúmeras analogias, inferências e intertextualidades construídas com outras leituras, 
contextos e letramentos desenvolvidos no projeto. Como também é importante ressaltar a fantástica história 
contada neste romance de Fernando Sabino – uma prosa simples, poética e próxima do registro coloquial – 
leitura fundamental para o fechamento deste Projeto de Letramento com destaque para a poesia. Além de 
conter aspectos linguísticos, semânticos, pragmáticos, que contribuem para a análise e compreensão da práxis 
da própria Língua Portuguesa presentes em meio a momentos de uma narrativa (situação inicial, conflito, 
clímax e desfecho) que são questões desenvolvidas e trabalhadas ao longo de todo sexto ano.

Portanto, para início da discussão/ troca de ideias, a professora mediadora convidou os alunos para que 
identificassem o tema da história (de que se tratava o texto?). Foi pedido que os alunos relacionassem com as 
previsões e hipóteses realizadas antes da leitura do texto e a comparação com o desfecho da obra literária. A 
turma participou, com bastante entusiasmo, conseguindo estabelecer ligações e comparações das suas visões 
anteriores à leitura e o que a obra trazia. Desta forma, a construção e conclusão do tema da obra literária (o 
relato da infância de um homem, a memória da sua infância...) foi algo de domínio da turma.  Em seguida, foi 
dado início ao processo de andaimagem para a compreensão do sentido do texto. Neste momento, por se tratar 
de uma obra literária, houve uma análise da construção de sentidos figurados com relação ao desenvolvimento 
da ideia explicitada na obra. 

Assim, iniciou-se a análise do que o eu-lírico queria expressar com a questão do próprio título da obra “O 
menino no espelho”. A turma construiu interpretações que saíram do sentido literal (expressa antes da leitura) 
para visões e versões de sentido inferencial fundamentação de todo desenvolvimento do projeto. Podem-se 
exemplificar algumas conclusões como (todos nós temos um menino, uma menina dentro de nós... o meu pai 
já foi um menino um dia e ele pensa como menino às vezes...brinca comigo...não sou criança...rsss ...mas 

1  Essa prática foi estimulada ao longo de todo projeto para o desenvolvimento dos multiletramentos dos 
educandos na própria práxis escolar e que, conforme já foi explicitado, é permitida pela lei por se destinar a 
uma finalidade pedagógica.



tenho um menino dentro de mim..sempre vou ter minha infância junto comigo...). Conclusão em coletivo na 
roda de partilha mediada pela professora: “Nós passamos por transformações, mas nossas emoções, vivências, 
experiências e aprendizagens estão dentro de nós e contribuem para o que somos no presente e sonhamos para 
o nosso futuro – quem nós somos realmente”.

 Nesse contexto de letramento, três alunos quiseram realizar um resumo da obra de acordo com sua 
compreensão leitora e a turma participou com comentários e opiniões. Para interligar esses momentos com 
o PPP da escola foi construída uma andaimagem a partir da pergunta: “Qual passagem do mundo também 
fantasioso, imaginário e simples narrado na história (a identidade secreta de Odnanref, a sua aprendizagem em 
voar como os pássaros, como ensinou a galinha a falar, a sua visita ao sítio do Pica-Pau Amarelo, a conversa 
com o espelho...) mais chamou a atenção de cada um com relação aos sonhos e brincadeiras de infância? 
Nesse momento, os alunos narraram fatos de sua infância, deram suas opiniões e trocaram experiências e 
vivências pessoais. Assim, fez-se uma análise e estabeleceu-se uma comparação com o valor que a própria 
construção dessa obra literária dos eventos do dia a dia com o cair da chuva, a goteira da casa dentre outras 
situações envolvendo a construção de sentido a partir de experiências diversas e singulares dos próprios 
educandos. Essas análises foram comparadas à beleza e ao valor dos versos da própria poesia em resgatar o 
que, aparentemente, é efêmero para construir sentidos e letramentos diversos. Encerrando essa análise com a 
releitura da poesiaIdentidade de Pedro Bandeira, trabalhada ao longo do projeto.

Ao final foram construídos, no quadro branco, organizadores gráficos a partir da elaboração de um 
quadro contendo aspectos semânticos, linguísticos e pragmáticos trabalhados ao longo da leitura do livro 
para que a turma identificasse com exemplos na história. E como atividade envolvendo também aspectos dos 
multiletramentos foi reservada uma aula para que a turma assistisse ao filme baseado na obra.

6- Considerações Finais

A grande dificuldade com relação ao desenvolvimento da leitura no sexto ano do Ensino Fundamental 
é algo notório em muitas escolas públicas brasileiras. O problema enfrentado pela pesquisa, que este artigo 
aborda, na realidade em que se encontrava a turma em análise no início do ano letivo, contribui para esta 
reflexão.Neste sentido, não se pode mensurar o nível que cada aluno alcançou, em particular, mas sabe-se que, 
em uma perspectiva de continuum de letramento,conforme Tfouni (1995) denomina, determinado por relações 
de força de cunho social, cada educando ampliou e aumentou seus letramentos.

Desta maneira, este artigo contemplou algumas análises de uma pesquisa que propôs a interligação 
de leituras a partir do gênero poesia e analisou práxis desenvolvidas no fazer pedagógico sendo o professor 
o agente letrador de todo processo. Como também, é mencionada a importância de um ensino de Língua 
Portuguesa voltado para uma pedagogia que procura enfrentar a dificuldade dos alunos em realizar leituras mais 
inferenciais na perspectiva dos letramentos e multiletramentos.Por conseguinte, uma Pedagogia da Leitura, 
conforme defendem Bortoni-Ricardo, Machado e Castanheira (2013), pode ser um caminho significativo na 
construção de uma educação em que os alunos tenham voz, vez e lugar nas escolas.
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Resumo: O propósito principal deste trabalho é aliar resultados de pesquisas sociolinguísticas ao ensino de 
língua portuguesa. Em primeiro lugar, apresento estudos sobre a realização variável do acusativo anafórico, 
que se manifesta através de quatro formas variantes: (i) clítico acusativo o(s) e a(s); (ii) pronomes nominativos 
ele(s) e ela(s); sintagma determinante (SD) anafórico e (iv) apagamento do objeto, conhecido como Objeto 
Nulo. Diversas pesquisas com base na fala do PB, como as de Omena (1978), Duarte (1986;89) e Freire (2000) 
atestam o uso majoritário de Objetos Nulos, seguidos de SDs anafóricos, índices pouco expressivos de pro-
nomes nominativos e, por fim, taxas inexpressivas - senão a completa ausência - do clítico acusativo. Estudos 
com base na escrita de estudantes (AVERBUG, 2000) e da imprensa (FREIRE, 2005) mostram que os índices 
de clíticos aumentam enquanto diminui o uso de objetos nulos e quase desaparecem os pronomes nominativos, 
à medida que se eleva o grau de escolaridade. Com base nisso, meu objetivo é criar atividades pedagógicas 
relacionadas ao uso consciente das quatro estratégias de representação do acusativo anafórico. Acredito que, 
por meio dessas atividades, os alunos podem desenvolver sua competência linguística, quer na expressão oral, 
quer na expressão escrita, uma vez que eles podem variar proposital e conscientemente as formas de recuperar 
um antecedente em seus textos orais e escritos. 

Palavras-chave: acusativo anafórico; sociolinguística variacionista; ensino de gramática. 

Introdução

Este trabalho procura articular a realidade acadêmica à realidade escolar, na medida em que oferece 
alternativas de práticas pedagógicas a partir das práticas descritivas da pesquisa sociolinguística. Com base 
nisso, acreditamos que os estudos científicos da linguagem são imprescindíveis para a reflexão e formulação 
de propostas pedagógicas para o ensino de língua portuguesa na escola. 

Objetivamos, portanto, oferecer atividades de leitura, análise e produção textual a partir dos resultados 
de inúmeras pesquisas sociolinguísticas sobre as realizações do acusativo anafórico, também conhecido em 
inúmeros trabalhos como objeto direto anafórico. Decidimos optar pelo termo “acusativo” no lugar de “objeto 
direto” pelo fato de haver contextos em que não só objetos diretos podem receber caso acusativo, conforme 
se vê abaixo: 

Dona Irene – [Uma aranha]i enorme me atacou. Quebrei a vassoura esmagando [ela]i.

(No coração do Brasil, Miguel Falabella, 1992) 

2  É licenciado em Português-Inglês pela UFRJ e atualmente é mestrando bolsista (CAPES) do Programa de Pós-Gra-
duação em Letras Vernáculas (Língua Portuguesa) pela mesma instituição.
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Considerando que as relações de correferência são indicadas pelo símbolo i, o pronome nominativo [ela] 
correferente ao sintagma determinante [uma aranha] desempenha em (1), um exemplo do corpus utilizado em 
meu trabalho de conclusão de curso com base em peças de teatro, a função sintática de objeto direto e recebe 
caso acusativo do seu predicador. Mas também constatamos que, além dos objetos diretos, sujeitos também 
podem receber excepcionalmente caso acusativo, como a seguir: 

Luisa – vai ver quem é (Eulália vai, mas volta logo)

Eulália – [O senhora Doutor Martins]i.

Luisa – Manda-[[o]i entrar].

(As doutoras, França Júnior, 1989)

Neste exemplo, também do meu trabalho de conclusão de curso, o clítico acusativo [o] desempenha a 
função sintática de sujeito da oração completiva infinitiva do verbo causativo mandar, predicador verbal da 
oração principal. Como verbos no infinitivo não atribuem caso, cabe ao predicador da oração principal esse 
papel, atribuindo caso acusativo ao sujeito da oração completiva reduzida de infinitivo. Nesse exemplo, o 
antecedente é recuperado por um clítico acusativo [o], embora hoje seja muito mais comum ouvirmos e até 
mesmo escrevermos “manda ele entrar”.

Estamos diante, portanto, de um fato linguístico variável que possibilita a realização de quatro estratégias 
linguísticas para recuperar um antecedente que já tenha sido dito ou escrito. As quatro formas variantes do 
acusativo anafórico são estas: (i) clítico acusativo o(s) e a(s); (ii) pronomes nominativos ele(s) e ela(s); 
sintagma determinante (SD) anafórico e (iv) apagamento do objeto, conhecido como Objeto Nulo.

 Acreditamos, portanto, que o professor de língua portuguesa não deve ficar indiferente à rica variação 
linguística desse fenômeno, aproveitando os resultados das pesquisas sociolinguísticas para criar práticas 
pedagógicas que desenvolvam as competências linguísticas do estudante. Isso significa que não cabe ao 
professor a função de julgar negativamente os alunos quando utilizam uma variante de menor prestígio social. 
Quanto à realização do acusativo anafórico, o pronome nominativo em função acusativa constitui uma forma 
estigmatizada por grande parte dos professores de português, puristas e gramáticos. 

Como será visto na próxima seção, inteiramente dedicada aos resultados das pesquisas sociolinguísticas, 
o pronome nominativo não constitui a principal estratégia de recuperar um antecedente, contrariando 
o imaginário de muitas pessoas ao afirmarem que as taxas de ele(s) e ela(s) acusativos são altíssimas no 
PB. Além disso, é importante frisar que o uso dessa variante não é restrito à fala de pessoas com menor 
escolaridade, já que, a depender do contexto linguístico, o pronome nominativo é eleito a principal forma de 
realizar o acusativo anafórico, sem causar muita estranheza. O preconceito linguístico normalmente ocorre 
em frases cristalizadas e até artificiais pelo ensino escolar, como “A professora, eu vi ela”. Nesse caso, muitos 
professores até recorrem à cacofonia como uma justifica para não utilizar tal variante, elegendo o clítico 
acusativo (eu a vi) como uma forma de maior prestígio social. 



As formas variantes do acusativo anafórico no PB

2.1. Resultados de pesquisas sobre a língua oral

Nesta seção, apresentamos um panorama geral dos estudos pioneiros que investigaram o clítico acusativo 
e as suas formas variantes, relacionando-as, necessariamente, aos condicionamentos tanto estruturais quanto 
sociais. Por meio da retomada de estudos anteriores, mostramos um quadro geral deste fenômeno linguístico 
variável. Mas, em primeiro lugar, é importante salientar que as variantes anafóricas tratadas aqui são as de 3º 
pessoa com função acusativa, excetuando, dessa forma, as de 1º e 2º pessoas, uma vez que estas se distinguem 
daquela justamente por fazerem referência aos interlocutores do diálogo, sendo, portanto, dêiticos e não 
anafóricos. 

Na linha histórica dos estudos variacionistas sobre a representação do acusativo anafórico na fala 
brasileira, a análise de Omena (1978) registra-se como um estudo pioneiro. Com base na fala de adultos ainda 
em processo de alfabetização, Omena revela que (i) o clítico em função acusativa estava completamente 
ausente na fala desses alunos do MOBRAL (movimento brasileiro de alfabetização) do RJ, (ii) além de 
constatar que o pronome nominativo não era a única estratégia de representação do acusativo anafórico.  Ela 
também constatou que o índice de realização da categoria vazia superava bastante o de pronomes nominativos, 
que eram favorecidos quando precedidos por antecedentes com traço [+humano]. Já o chamado Objeto Nulo 
era altamente favorecido quando seu antecedente possuía a mesma função. 

Em Duarte (1986;1989), confirma-se a ausência do clítico acusativo tanto em indivíduos com baixa 
escolarização quanto em alunos de ensino médio, oriundos da classe média. Além do clítico, do pronome 
lexical e do objeto nulo, Duarte também inclui em sua análise uma nova variante: o SN anafórico, com 
especificador modificado ou não. Em sua tese, a autora calcula de modo geral que há uma clara preferência 
pelas categorias vazias (63%) em detrimento dos clíticos (apenas 5%). Também no cômputo geral dos 1974 
dados analisados, os pronomes nominativos representam 15% e SNs anafóricos, 17% dos casos totais.  

A seguir, apresento alguns condicionamentos estruturais levantados pela autora:

Fatores de ordem morfológica: o tempo e a forma verbal

Os pronomes nominativos são fortemente condicionados por tempos verbais simples, pelo imperativo e 
pelas locuções verbais.

O clítico também é realizado com tempos simples do indicativo (próclise com o presente e o passado) e 
enclítico ao infinitivo.

Os objetos nulos e os anafóricos são aparentemente pouco influenciados por esses fatores. 

 Fatores de ordem sintática: a transitividade verbal e o estatuto do elemento acusativo

Objetos nulos são favorecidos em padrões oracionais S V OD e S V OD OI.

O clítico acusativo atinge maior índice de realização em tipos de estruturas oracionais SV OD OBL, em 
que, geralmente, os verbos selecionam uma subordinada infinitiva/gerundiva com função oblíqua, confirmando 
o que foi apontado acima sobre os fatores de ordem morfofonológica. Segundo Freire (2000), a preferência 
por clíticos pronominais de 3ª pessoa se dá pelo contexto fonotático da construção, em que a presença de um 
onset silábico permite a reestruturação silábica do vocábulo fonológico em questão.

Em estruturas complexas, isto é, em construções em que o elemento que recebe acusativo NÃO é um 
objeto, mas o sujeito de uma “minioração” ou de uma oração completiva infinitiva de verbos causativos, 
sensitivos e de permissão, a preferência recai sobre os pronomes nominativos, especialmente se associados a 
um referente com o traço [+humano]. 



Fator de natureza semântica 

Os pronomes lexicais são altamente favorecidos por antecedentes com o traço [+humano], especialmente 
se associado a estruturas complexas, como mencionado acima. 

A seguir, os fatores extralinguísticos apontados por Duarte (1986; 1989):

Escolaridade 

Não interfere na preferência pela categoria vazia, que é alta e regular entre os diferentes níveis.

O SN anafórico incide mais na fala dos mais escolarizados, o que pode ser interpretado como uma 
estratégia de esquiva às demais estratégias.

Os pronomes nominativos são mais realizados pelos falantes menos escolarizados, mas muito abaixo do 
objeto nulo.

O clítico acusativo está ausente na fala dos falantes com nível básico de escolaridade e na fala dos alunos 
de Ensino Médio e é de uso baixíssimo nos demais níveis. 

 Faixa etária

Há, de modo geral, equilíbrio da distribuição das variantes, se comparado com a distribuição de acordo 
com a escolaridade. 

Estilo

Na fala espontânea, há preferência pela categoria vazia, conforme relatado acima.

Na novela, há preferência pela categoria vazia, com índices muito próximos da fala espontânea.

Nas entrevistas de TV, há certo equilíbrio entre objetos nulos e SNs anafóricos, além de leve aumento do 
uso do clítico acusativo. As duas ocorrências de pronomes nominativos foram encontradas em uma estrutura 
complexa (que é o termo usado por Duarte para se referir às ocorrências de marcação excepcional de caso).

Dando continuidade à revisão, são apresentados a seguir, os resultados de 13 pesquisas que investigaram 
a representação do acusativo anafórico em PB falado (cf. DUARTE e RAMOS, no prelo). Todas elas revelam 
a mesma hierarquia na distribuição das estratégias para representação dos acusativos anafóricos: pronome 
clítico, pronome nominativo, SN anafórico e o amplamente realizado Objeto Direto Nulo (sendo muito raras 
as pesquisas que revelaram competição entre o SN anafórico e o objeto nulo).

Tabela 1. Realizações do acusativo anafórico na fala de analfabetos

Pesquisas OMENA

1979 – RJ

PARÁ

1997 – RJ

F. SILVA

2004 – BA
Instrução Analf. Analf. Analf.
Clítico 0% 0% 0%
Pronome 24% 14% 12%
SN (anafórico) - 24% 16%
Obj. nulo 76% 63% 72%
TOTAL 100% 100% 100%



Tabela 2. Realizações do acusativo anafórico na fala de indivíduos com dois níveis de 
escolaridade

Pesquisas MALVADOR

1992 – DF

BALTOR

2003 – PB

MARAFONI

2004 - RJ
Instrução 2 níveis 2 níveis 2 níveis
Clítico 1% 4% 0,7%
Pronome 25% 28% 13,1%
SN(anafórico) 28% 22% 19%
Obj. nulo 46% 46% 67,2%
TOTAL 100% 100% 100%

Tabela 3. Realizações do acusativo anafórico na fala de indivíduos com três níveis de 
escolaridade

Pesquisas DUARTE

1986 – SP

LUÍZE

1997 - SC

AVERBUG

1998 - RJ
Instrução 3 níveis 3 níveis 3 níveis
Clítico 4,9% 1% 0,3%
Pronome 15,4% 9% 15,1%
SN(anafórico) 17,1% 36% 41,5%
Obj. nulo 62,6% 54% 43,1%
TOTAL 100% 100% 100%

Tabela 4Tabela 4. Realizações do acusativo anafórico na fala de indivíduos com nível 
universitário

Pesquisas DUARTE

1986 - SP

FREIRE

2000 - RJ

NEIVA

2007 - BA

HORA e BAL-
TOR 2007 – 

PB
Instrução Univers. Univers. Univers. Univers.
Clítico 6,4% 3% 3% 4%
Pronome 9,8% 4% 3% 28%
SN(anafórico) 18,8% 34% 32% 22%
Obj. nulo 65,0% 59% 62% 46%
TOTAL 100% 100% 100% 100%



A partir dos resultados das 13 pesquisas, conclui-se que não há diferença expressiva entre a fala dos 
indivíduos mais letrados e a fala dos pouco letrados quanto à representação do acusativo anafórico. Também 
é possível inferir que nenhuma criança brasileira, durante seu período de aquisição da linguagem, adquire o 
pronome clítico em sua gramática internalizada, justamente porque a aquisição depende de dados robustos, 
frequentes, fato que não acontece com os pronomes clíticos, que ocorrem em percentuais que alcançam no 
máximo 6,4% na fala dos indivíduos com nível superior, que compõem parte da amostra de Duarte (1986) 
e 4% nas análises de Neiva (2007) com base em falantes do NURC-Salvador (amostra anos 1990) e Hora e 
Baltor (2007) para os falantes com nível universitário da amostra de fala pessoense. Os resultados apontam 
também que os índices de pronomes nominativos são bem baixos na fala culta e nunca superam as demais 
estratégias, além de serem preferidos em estruturas complexas, em que funcionam, de fato, como sujeito - o 
que contraria o que dizem gramáticos e professores ao elegerem-no uma das estratégias mais recorrentes (se 
não a mais) no português brasileiro, o que certamente se deve à sua saliência fônica. 

É interessante também observar que, embora seja a variante preferida, o objeto nulo, em algumas 
análises, apresenta índices de realização bem próximos aos de SNs anafóricos. A título de ilustração, em 
Averburg (1998), o SN anafórico chega a concorrer com a categoria vazia, representando 41,5% dos casos, 
em comparação aos 43,1% dos casos de objeto nulo. 

Por fim, cabe salientar que, diferentemente das pesquisas com base na fala de brasileiros, as baseadas 
na fala de portugueses revelam um panorama completamente diferente: ampla preferência pelos clíticos 
acusativos, seguidos de objetos nulos e anafóricos (Freire: 2000). 

2.2. O que dizem as pesquisas sobre o processo de aprendizagem dos clíticos e sobre a escrita dos 
indivíduos mais letrados

Interessadas em pesquisar o fenômeno linguístico em pauta e sua relação com o ensino de língua 
materna, Correa (1991) e Averbug (2000) investigaram até que ponto o nível de escolaridade pode influenciar 
na forma como os acusativos anafóricos se manifestam. Entre as perguntas levantadas pelas duas pesquisas, 
destacamos: como se dá a aprendizagem do clítico acusativo durante o processo de escolarização? Como se 
realiza preferencialmente o acusativo anafórico ao longo desse processo? Até que ponto as formas inovadoras 
se implementam e permanecem na escrita?

O trabalho empírico de Averbug envolveu a análise de produções textuais de estudantes de três níveis de 
escolaridade. Os resultados do estudo de Averbug estão na Figura 1 a seguir:  

Observe-se que a entrada do clítico se dá já nos textos do CA, com 2%, chegando a apenas 6% na 
quarta série do Fundamental (1); só durante o Fundamental 2 e o Ensino Médio, os índices alcançam  23% 
e 28%. Finalmente, os textos dos universitários chegam a 40%. Enquanto cresce o uso do clítico, o uso do 
pronome nominativo, que se inicia com 19%, vai decrescendo, até desaparecer na escrita dos universitários 
– certamente um feito da pressão normativa. Mas, veja-se que o índice inicial é bem baixo, se levarmos em 
conta os resultados para o objeto nulo, que entra na escrita como a variante mais frequente (49%) e se mantém 
como a favorita até o nível mais alto de escolaridade, quando é superado pelo clítico e pelo SN anafórico, que 
é, aliás, uma estratégia que se mantém estável durante todo o processo. 

Em Freire (2005), temos acesso a uma pesquisa com base na escrita de falantes brasileiros e portugueses. 
Os resultados de sua pesquisa se encontram na tabela a seguir:



Tabela 5. Realizações do acusativo anafórico na escrita brasileira e portuguesa 

(Freire, 2005)

Variantes FREIRE 

2005

FREIRE 

2005
PB PE 

Clítico 47% 77% 
Pronome Nominativo 8% 0 %
 SN Anafórico 14% 11% 
Obj. nulo 31% 12% 
TOTAL 100% 100% 

 

Pode-se observar que, mesmo na escrita de brasileiros, o índice de clíticos atinge seu maior percentual 
de ocorrência, alcançando 47%, um resultado que não fica distante do encontrado por Averbug na escrita de 
universitários e por Freire (2000) na fala espontânea de portugueses. No PE escrito, Freire (2005) encontra 
77% de ocorrências de clíticos. Quanto à distribuição do O. Nulo em PB e PE na modalidade escrita, vemos, 
respectivamente, 31% e 17% de ocorrências. É também interessante observar que diferentemente do tímido 
índice de 8% de realização do pronome nominativo encontrado no PB, a escrita lusitana simplesmente não 
apresentou sequer uma realização dessa variante. A análise de Freire aponta, pois, que, mesmo na escrita, 
existe uma considerável diferença na distribuição das variantes para representar o acusativo anafórico na 
escrita brasileira e portuguesa.

Propostas pedagógicas 

Considerando que as atividades propostas aqui não devem fortalecer o preconceito linguístico 
disseminado na sociedade e fortalecido na escola tradicional, esclarecemos que as atividades constituem 
propostas de reflexão sobre a língua para desenvolver as competências linguísticas do aluno. Sendo assim, elas 
não privilegiam uma forma variante no lugar das outras. Embora reconheçamos que o clítico acusativo seja 
uma das variantes de maior prestígio social, devemos levar em consideração que o seu uso em determinados 
contextos linguísticos, além de ser bastante pedante, causa muita estranheza. Isso não significa que o professor 
de língua portuguesa prescinda de ensinar essa forma. Pelo contrário, não só deve ensinar, como também deve 
promover atividades que enriqueçam o conhecimento linguístico do aluno. No caso do acusativo anafórico, 
o professor deve ter em mente que os alunos precisam ter consciência de que há quatro formas distintas de 
recuperar um antecedente e não apenas uma. Por isso, os resultados das pesquisas sociolinguísticas são tão 
importantes, pois mostram ao professor as quatro formas variantes e seus contextos favorecedores, o que pode 
servir de subsídio para criar atividades em sala de aula. 

Assim, propomos três atividades que contribuam para a variabilidade de escolhas linguísticas, sensíveis 
à variação da realização do acusativo anafórico. Focalizaremos nas atividades que o clítico acusativo não 
constitui a única forma de recuperar um antecedente, alertando - sem excesso de metalinguagem - para 
contextos que favorecem outras estratégias anafóricas.



Proposta I

Leia as frases abaixo e observe as formas entre colchetes:

a) Paulo - Devolvo teus brincos como prova da sinceridade do meu amor. Você esqueceu [eles] comigo.

(Um elefante no caos, Millôr Fernandes, 1955) 

b) Carlos- Os Mineirinhos entrarão aqui e hão de levar por força alguma coisa - esse é o seu costume. 
O que é preciso é enganá-[los]? 

(O noviço, Martins Pena, 1845) 

c) Cristóvão - Enquanto aqui estiverem hospedados os americanos ninguém quer ser criado desta pensão. 
A cidade inteira está farta de saber que não se pode aturar [essa gente]. 

(No coração do Brasil, Miguel Falabella, 1992)

d) Dolores - Eu tenho pra mim que esse navio já partiu há muito tempo, ó, e tonta da Margareth tá 
esperando [Ø] no cais.

(No coração do Brasil, Miguel Falabella, 1992)

As formas entre colchetes representam as diferentes maneiras de realizar um objeto direto anafórico, 
isto é, um objeto direto que recupera algo que já foi mencionado anteriormente. Com base nisso, procure no 
texto abaixo casos semelhantes aos apontados, ou seja, casos em que objetos diretos retomam algo que já foi 
mencionado previamente: 

OS DESASTRES DE SOFIA

Clarice Lispector

Qualquer um que tivesse sido seu trabalho anterior, ele o abandonara, mudara de profissão, e passara 
pesadamente a ensinar no curso primário: era tudo o que sabíamos dele.

O professor era gordo, grande e silencioso, de ombros contraídos. Em vez de nó na garganta, tinha 
ombros contraídos. Usava paletó curto demais, óculos sem aro, um fio de ouro encimando o nariz grosso e 
romano. E eu era atraída por ele, não amor, mas atraída pelo seu silêncio e pela controlada impaciência que 
ele tinha em nos ensinar e que eu, ofendida, adivinhara. Passei a me comportar mal na sala. Falava muito alto, 
mexia com os colegas, interrompia a lição com piadinhas, até que ele dizia, vermelho:

- Cale-se ou expulso a senhora da sala.

Ferida, triunfante, eu respondia com desafio: pode me mandar! Ele não mandava, senão estaria me 
obedecendo. Mas eu o exasperava tanto que se tornara doloroso para mim ser o objeto de ódio daquele homem 



que de certo modo eu amava. Não amava como a mulher que eu seria um dia, amava-o como uma criança que 
tenta desastradamente proteger um adulto, com a cólera de quem ainda não foi covarde e vê um homem forte 
de ombros tão curvos. (...)

Proposta 2

Com base na proposta 1, substitua o objeto direto anafórico em destaque por outras estratégias de 
retomada:

a) Qualquer um que tivesse sido seu trabalho anterior, ele [o] abandonara.

________________________________________________________

b) Ele não mandava, senão estaria me obedecendo. Mas eu [o] exasperava tanto que se tornara doloroso 
para mim ser o objeto de ódio daquele homem que de certo modo eu amava.

________________________________________________________

c) Não amava [Ø] como a mulher que eu seria um dia. 

________________________________________________________

d) Amava-[o] como uma criança

________________________________________________________
                                          

                                         

                                                            Proposta 3

No texto abaixo, foram retirados propositalmente os objetos diretos anafóricos utilizados para recuperar 
a expressão alguns cachos de exuberantes uvas negras, mencionada inicialmente no texto. Com base nisso 
e nas atividades anteriores, imagine que você seja o autor deste texto e complete as lacunas a fim de retomar 
a expressão alguns cachos de exuberantes uvas negras:



A Raposa e as Uvas

Esopo

Uma Raposa, morta de fome, viu, ao passar diante de um pomar, penduradas nas ramas de uma viçosa 
videira, alguns cachos de exuberantes uvas negras, e o mais importante, maduras.

Não pensou duas vezes, e depois de certificar-se que o caminho estava livre de intrusos, resolveu colher 
____________.

Ela então usou de todos os seus dotes, conhecimentos e artifícios para pegar ___________, mas como 
estavam fora do seu alcance, acabou se cansando em vão, e nada conseguiu.

Desolada, cansada, faminta, frustrada com o insucesso de sua empreitada, suspirando, deu de ombros, 
e se deu por vencida.

Por fim deu meia volta e foi embora. Saiu consolando a si mesma, desapontada, dizendo:

“Na verdade, olhando com mais atenção, percebo agora que as Uvas estão todas estragadas, e não 
maduras como eu imaginei a princípio...”
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Resumo: A WebQuest (WQ) é um gênero digital que pode ser utilizado como recurso no processo de ensino 
e aprendizagem, de modo a contribuir no desenvolvimento de habilidades leitoras mais interativas entre 
os alunos. Compreende-se que o uso desse gênero desenvolve nos alunos o senso crítico sobre pesquisas, 
assim como possibilita uma produção de conhecimento através da colaboração. Objetiva-se com a pesquisa 
averiguar a eficácia do WebQuest na formação do hiperleitor do Ensino Fundamental durante o processo de 
pesquisa colaborativa na internet. A pesquisa caracteriza-se por ser uma pesquisa-ação em uma abordagem 
qualitativa, para isso foram escolhidas duas turmas de nonos anos do Ensino Fundamental, de duas escolas 
estaduais do Rio de Janeiro, uma localizada em Itaguaí e outra inserida no município de Nova Iguaçu. Para 
a análise do gênero, foi realizada uma intervenção pedagógica com duração de um bimestre letivo em que os 
alunos desenvolveram três pesquisas, duas delas a partir de orientação apresentada por meio da WebQuest. O 
estudo tomou como base Rojo (2012), em que se apresenta e exemplifica-se o conceito de WebQuest, além de 
ser explicitada a maneira como se pode trabalhar com esse gênero no ambiente escolar. Buscou-se ainda apoio 
em Miller (2009), em que a noção de gênero é apresentada como uma agência de ação social, permeada pelos 
valores histórico-sociais. Além disso, Swales com Genre Analysis (1990) traz uma visão de gênero e suas tipo-
logias retóricas. Os dados coletados indicam que a WebQuest é um gênero relevante para o desenvolvimento 
de pesquisas mais colaborativas entre os alunos, proporcionando um ambiente mais integrador entre os atores 
educacionais.

Palavras-chave: Gênero digital; Hiperleitor; Pesquisas; Colaboração.
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1 Introdução

Optou-se por uma pesquisa de intervenção que se propõe a trabalhar com um gênero que organize a 
produção de conhecimento oriundo da internet de forma sistemática e organizada: a WebQuest, gênero que 
possibilita etapas a serem seguidas para a concretização de uma tarefa, porque se acredita que o gênero se 
adequa à formação do hiperleitor. Objetiva-se com a pesquisa averiguar a eficácia do gênero na formação do 
hiperleitor do Ensino Fundamental durante o processo de pesquisa colaborativa na internet.

Optou-se pela pesquisa-ação, metodologia de pesquisa que possibilita a produção de conhecimento de 
uso mais prático no ambiente do pesquisador, de forma interativa e participativa, segundo Thiollent (2004). 
A análise da pesquisa foi feita de forma qualitativa, com um viés pautado na qualidade e natureza do objeto 
estudado. Pretendeu-se, para tanto, possibilitar um contato com a pesquisa de uma forma diferenciada, através 
da WebQuest, com vistas à aprendizagem colaborativa entre os alunos de Nova Iguaçu e Itaguaí.

Diante disso, este estudo tem como relevância acadêmica e social, o intuito de desenvolver nos alunos 
aspectos relacionados à colaboração, autonomia na execução da tarefa, além de senso de organização no 
gerenciamento das informações. Stefano (2006, p. 3) discorre que “a finalidade da pesquisa não é apenas 
mostrar que o aluno leu certos autores ou que compreendeu a teoria em questão, mas ela visa reformular as 
ideias obtidas, enriquecendo-as através do questionamento”. Ele deve se tornar um pesquisador, na acepção 
do termo, alguém que constrói conhecimento e que sabe compartilhar as informações com a comunidade que 
o cerca.

Este artigo foi organizado em cinco capítulos, incluindo a introdução no capítulo um, e a conclusão 
no capítulo cinco. No capítulo dois, no referencial teórico da pesquisa, são explorados os conceitos de 
alfabetização, letramento e multiletramento, relevantes para a compreensão de como se dá a aprendizagem 
nos dias hodiernos em face aos avanços tecnológicos. Em seguida, é feita uma exposição sobre os gêneros 
emergentes com destaque para os conceitos teóricos de Miller (2009) e Swales (1990). Logo após, é apresentada 
a pesquisa-ação realizada nas duas turmas do 9º ano do Ensino Fundamental.

2 Alfabetização, Letramento, Multiletramento: o sujeito nos mais variados enfoques

O termo letramento foi encontrado pela primeira vez na obra de Tfouni (1988), termo até então não 
conhecido no Brasil. A autora confronta o letramento com o processo de alfabetização. Segundo Tfouni (1995, 
p.20), “enquanto a alfabetização ocupa-se da aquisição da escrita por um indivíduo, ou grupo de indivíduos, 
o letramento focaliza os aspectos sócio-históricos da aquisição de um sistema escrito por uma sociedade”. De 
acordo com a autora, a alfabetização está ligada à decodificação/codificação dos sinais gráficos pelo indivíduo, 
ainda que este não faça uso desse sistema de leitura e escrita de forma efetiva, ou seja, não compreenda as 
relações mais complexas da leitura (implícita, explícita, entre outros). Já o letramento é apresentado como um 
produto sócio-historicamente construído pela sociedade por meio da leitura e escrita de forma efetiva.

Para Paulo Freire (1983), a alfabetização está ligada ao ato político, momento de conscientização 
realizado por um sujeito sobre a sua situação no mundo como agente da aprendizagem. A proposta freireana 
de aprendizagem do código escrito deve ser realizada através de palavras que façam parte do contexto do 
educando, pois o que se pretende é alfabetizar com um viés letrador, preparando os indivíduos para serem 
críticos e reflexivos com o universo que os cerca.

Magda Soares (2002) reforça a assertiva de que ser letrado é um estado ou condição de sujeitos que 
exercem usualmente as práticas de leitura/escrita de forma efetiva, através de uma postura com atitude 
interativa, que envolva o discurso e consequentemente a cognição, assumindo assim, uma postura reflexiva 



sobre a aprendizagem. Assim, o letramento pode ocorrer em vários espaços da vida, tanto nos formais, 
representados pela escola, quanto nos informais, constituídos por eventos oriundos do contexto social. De 
modo que Kleiman (1995) reconhece que tais práticas da vida, ainda que em menor grau, possibilitam ao 
sujeito se tornar letrado em algum nível, através do contato social estabelecido no cotidiano, em eventos de 
letramento.

Assim, é possível reconhecer que o indivíduo pode estar inserido em vários eventos de letramento para 
exercer práticas de uso letradas sócio-historicamentes marcadas em uma sociedade. Por esse motivo, é necessário 
reconhecer a pluralidade de práticas existentes, desde as mais tradicionais até as mais contemporâneas, como 
o letramento digital. Esse tipo de letramento surgiu após a introdução, na sociedade, de práticas de leitura 
e escrita de textos verbais e não-verbais, mediadas pelas novas tecnologias de informação e comunicação 
(XAVIER, 2005). Esse advento fez surgir um leitor comprometido com uma leitura variada, fragmentada e 
visual. Essas características serão exploradas no capítulo 2.6.1 que se refere aos leitores e hiperleitores no 
que tange às suas diferenças e similaridades. Por ora, convém ressaltar que esse leitor digital esta inserido 
no preceito da Pedagogia dos Multiletramentos, termo utilizado para referenciar as culturas provenientes do 
universo digital da leitura. Rojo (2012) mostra que essa Pedagogia surge em 1996, em um manifesto resultante 
de um colóquio realizado pelo Grupo de Nova Londres (GNL). Esse manifesto afirmou a necessidade de a 
escola, como importante agência de letramento, tomar a seu cargo os novos letramentos emergentes. Ainda de 
acordo com a autora (2012), existem três características dos textos n oMultiletramento:

a) Eles são interativos e colaborativos, ou seja, demandam um trabalho baseado no agrupamento 
participativo das pessoas, em prol do sucesso ou do fracasso do grupo, por isso, também são interativos.

b) Eles transgridem as relações de poder e hierarquia ao apresentar uma possibilidade de leitura não 
sequencial, ou seja, que não está hierarquicamente estruturada.

c) Eles são híbridos (de linguagem, modos, mídias e culturas), de modo a proporcionar ao sujeito 
experiências mais significativas cognitivamente do que o texto convencional.

Essas características reforçam dois tipos múltiplos de práticas de letramento contemporâneo existentes 
em nossa sociedade: em primeiro lugar, a autora, menciona a multiplicidade de linguagens verbais e não-
verbais envolvidas no processo de significação por parte do sujeito e, em segundo lugar, a importância da 
“bagagem cultural” trazida pelos leitores contemporâneos para o processo de significação (ROJO, 2013). A 
Pedagogia dos multiletramentos requer um usuário funcional, que saiba realizar tarefas nas diferentes mídias, 
textos e tantas outras práticas letradas existentes na sociedade, extraindo significações, correlacionando-as às 
experiências da vida cotidiana.  Além disso, esse indivíduo é criador de sentidos através das atividades práticas 
da vida. Para que isso seja possível, esses sujeitos devem ser analistas críticos, capazes de transformar os 
discursos e as significações, tanto na escuta quanto na produção textual.

Essa leitura amparada pelos multiletramentos, sem dúvida, configura-se para o leitor como um desafio, 
em função do esforço cognitivo desenvolvido pelo aluno ao ler um texto digital, constituído por imagens e 
sons que apontam para outros textos dentro da internet. Portanto, pode-se dizer que esse exercício de leitura 
é muito mais ativo e dinâmico do que o processo tradicional de leitura. Fernandes menciona que (2009, p.81) 
“a tela é uma nova máquina de ler e toda leitura num computador é uma edição, uma montagem singular”, 
oportunizando experiências significativas mais ricas do que as apresentadas no texto impresso, no que diz 
respeito ao som e a imagem presentes nos textos fragmentados da internet.

Assim, em síntese, não cabe alfabetizar esses sujeitos com palavras desconexas da vida, sem se dar conta 
de que a realidade do século XXI potencializou a utilização do computador e, com ele, o surgimento de um 
novo tipo de indivíduo, muito mais preocupado com as questões do seu tempo e sociedade. Consequentemente, 
todo processo de leitura desenvolvido na perspectiva desse novo sujeito caracteriza-se como uma condição 



multiletradora, de domínio dos códigos escritos e não-verbais de forma efetiva.

Evidencia-se, em suma, que o novo indivíduo, multiletrado, encontra-se em muitas salas de aula, sem ter 
suas peculiaridades valorizadas pelo professor, que ainda insiste em desconsiderar suas habilidades, anulando-
as em prol de um ensino silencioso, com exercícios mecânicos e pouco reflexivos.

3  A WebQuest como gênero emergente e multiletrador

Os gêneros são tipos relativamente estáveis de enunciados (BAKHTIN, 1999), ou seja, seguem uma 
estrutura enunciativa que se dá pela função, por isso, sua forma é estável, sem estruturas fixas, marcadas 
culturalmente. Os gêneros são definidos como “relativamente estáveis” porque os sujeitos da interação, por 
meio de seus enunciados, os concretizam de forma ímpar, contribuindo para a sua contínua renovação e 
modificação (DIAS, 2012).

Essa marcação cultural propõe que os gêneros sejam dinâmicos, marcados socialmente, sem limites 
definidos, pelo fato de sua natureza ser moldável. De acordo

com Miller (1984), os gêneros são uma “forma de ação social” e funcionam como um “artefato cultural”, 
possibilitando que sua existência ocorra na ação da sociedade, nos mecanismos culturais que representam a 
“comunidade discursiva” (SWALES,2004).

Desse modo, a WQ configura-se em um gênero, porque apresenta características estáveis, sendo 
marcada por sequências injuntivas e descritivas nas atividades que conferem a ela a classificação de gênero 
textual pedagógico. A WQ pode ser enquadrada como um gênero textual marcado por atividades descritivas e 
sequências injuntivas, por isso, as considerações teóricas de Marcuschi (1999), Miller (2009), Swales (2004), 
Bakhtin (1999) e Bezerra e Lêdo (2011) são relevantes no estudo do gênero e suas características.

Pressupõe-se que a WQ segue uma “estrutura esquemática”, descritível em termos de movimentos 
(moves) e estratégias retóricas (steps) propostas por Swales (1990), através do seu modo CARS (Create a 
Research Space), refletindo os propósitos comunicativos do gênero. Essa teoria foi aplicada por Swales na 
introdução de artigos científicos para observar a incidência de moves e stepsna estrutura do gênero.

Os três movimentos (moves) deveriam primar pela execução de passos (steps), descritos nas etapas 
Tarefas e Processos/Recursos, momentos em que os alunos são levados a conhecerem os passos que terão 
de percorrer na pesquisa, os links disponíveis para acesso e o produto final que terão que desenvolver em 
conjunto. Os movimentos retóricos do gênero deverão seguir uma padronização, ou seja, a WebQuest deve 
apresentar a mesma configuração– não é escopo do presente trabalho fazer tal análise com base nos movimentos 
dos autores, o que pode ser feito em pesquisa futura. Por isso, a WQ se enquadra como um gênero, porque 
cada etapa é dotada de configurações específicas com propósitos socialmente reconhecidos. Esses propósitos 
comunicativos são partilhados pelos sujeitos, pois a estratégia retórica de cada evento é chamar a atenção 
para uma determinada ação com verbos, em sua maioria, no injuntivo, como uma espécie de apelo/pedido/
ordenação. Segundo Bezerra e Lêdo (2011, p. 7), “sempre que um professor é convidado a produzir uma WQ 
para o curso em questão, o que ele efetivamente tem que fazer é, além de planejar uma atividade acadêmica, 
produzir um texto com determinadas características de forma, conteúdo e função”.

A WQ sempre aponta para outros gêneros, seja como produção de uma atividade final, seja como leitura. 
Bezerra e Lêdo (2011) discorrem que “o mais usual é que um gênero sempre se coloca em relação com 
outros gêneros”. Essa relação pode ser observada em muitas WQs que solicitam que os alunos vejam filmes 
e produzam slides (Power point), blogs, seminário, etc. Essas inter-relações entre os gêneros são nomeadas 
por Swales (2004) como “redes de gêneros”. Essas redes servem para designar o que ele classifica como 
relações intertextuais amplas entre gêneros em um determinado setor de atividades. Por esse motivo, a rede 



de gêneros pode ser percebida em WQs, que servem como propósitos comunicativos com vistas a atividades 
finais, desempenhadas por gêneros textuais diversos. Então, a WQ está inter-relacionada com outros gêneros, 
que, por sua vez, estão relacionados a outros.

Desta forma, a WebQuest é um gênero, porque se apresenta em lugar virtual, conhecido como internet; 
tem formato específico, com estruturas e etapas delineadas e serve para mostrar um texto, sobretudo, expõe 
em linhas breves um produto a ser confeccionado pelo grupo de alunos. Esse tipo de gênero é apresentado por 
Marcuschi (1999) como emergente, porque se originou e proliferou-se através da grande rede de computadores. 
Por isso, muitos se indagam se o papel da escola é ensinar esses novos gêneros ou simplesmente evitá-los. 
Parece notório que em pleno século XXI a escola não pode se abdicar de proporcionar ao aluno o estudo 
dessas novas tecnologias, até porque elas já fazem parte do contexto de muitos deles.

A WQ é um exemplo desse gênero emergente. O seu suporte é a tela do computador/internet que 
possibilita a sua circulação entre os alunos da turma. A WQ se realiza na ação social. Segundo Miller (2009, 
p. 51), “A ação é o que é significativo, e é nela que criamos o conhecimento e a capacidade necessários para 
reproduzir a cultura”. Então, é necessário que o sujeito aja através do gênero, porque é por meio dele que 
ele se desenvolverá na sociedade. Swales apud Miller (2009, p.51) menciona que “os gêneros pertencem 
às comunidades discursivas, não a indivíduos”. Justamente nesse ambiente que os gêneros se constituem, 
a sociedade materializa socialmente o discurso proferido por um determinado gênero, seja ele presente no 
suporte virtual como a WQ, seja presente no suporte físico, como o livro.

A WQ possibilita que os grupos de alunos de forma colaborativa trabalhem juntos em prol de objetivos 
em comum, como uma ação em conjunto. Por isso, é possível reconhecer que os sujeitos sociais inseridos na 
WQ têm importância fundamental. Atores sociais criam recorrência em suas ações ao reproduzir os aspectos 
estruturais das instituições, ao usar estruturas disponíveis como meio para sua ação e, desse modo, produzir 
essas estruturas de novo como resultados virtuais, disponíveis para futura memória, interpretação e uso 
(MILLER, 2009, p. 48). Os atores sociais da WQ operam sobre o material disponível através dos propósitos 
comunicativos criados pelo professor. Por isso, toda a atividade deve ser realizada em conjunto, tanto por 
professores quanto pelos alunos. Marcuschi (2010, p. 19) menciona que “os gêneros são formas sociais de 
organização e expressões típicas da vida cultural”.

A WQ configura-se com este propósito: “proporcionar um contato mais efetivo com a pesquisa escolar”, 
que não seja aquela pesquisa individual e solitária que muitos estão acostumados a fazer, isso se consegue com 
a ação sobre o objeto de forma interativa. De acordo com Miller (2009, p. 50), “o indivíduo tem que reproduzir 
noções padronizadas de outros indivíduos institucionais e sociais, e a instituição, a sociedade ou a cultura 
têm que oferecer estruturas pelas quais os indivíduos possam fazer isso”, de modo que o sujeito vai agir de 
acordo com a sociedade, com determinados padrões pré- estabelecidos. Ele será um dos participantes do jogo 
do discurso e o gênero será o seu campo de atuação. Por isso, a WQ deve ser pensada como um lócus de ação 
virtual, como um objeto pedagógico que possibilita troca de informações e de compartilhamento de saberes.

Miller (2009, p. 50) discorre que “o conhecimento mútuo, cultural, que possibilita a atores individuais 
comunicarem-se como participantes competentes, inclui estruturas de interação, de exigência, de papéis 
participantes e de outras regras e recursos”. Dentre as informações analisadas por Miller (2009), a interação, 
sem dúvida, tem se consolidado na maioria dos gêneros emergentes, seja através da presença virtual síncrona 
(ao mesmo tempo), seja assíncrona (em tempos diferentes), como nos fóruns, espaços destinados à discussão 
sobre um tópico, que possibilita aos usuários interagirem de modo assíncrono, ou seja, eles postam em tempos 
distintos, diferentemente dos chats que dependem da conversação síncrona.

O interessante na WQ, como gênero, é a sua capacidade retórica de motivação, de planejamento, de 
senso de espírito coletivo e de busca por uma autonomia do sujeito. Esses propósitos comunicativos devem 
permear todas as etapas, possibilitando que os atores sociais trabalhem em conjunto. Segundo Bezerra e 
Lêdo (2011, p. 7), “para cada etapa que compõe a WQ, são adotados movimentos retóricos específicos, que 
se configuram como estratégias destinadas a realizar os propósitos socialmente reconhecidos como gênero”. 
Importa que tais propósitos sejam do conhecimento social, em etapas claras e objetivas.



Por esse motivo, as WebQuests devem seguir a estrutura proposta por Dodge (1995), através de etapas 
claras e acessíveis aos usuários; isso quer dizer que os atores educacionais devem compreender a proposta 
solicitada sem ter de recorrer a manuais que “traduzam” a temática. Esses movimentos (moves) e passos (steps) 
devem estar presentes em todas as WebQuests, sem exceção, configurando-as como um gênero “organizador” 
de atividades escolares, no caso deste trabalho, da pesquisa escolar. Abaixo são apresentadas as comparações 
entre a atividade de pesquisa realizada através da WebQuest e aquela realizada nos moldes tradicionais.

4  Pesquisa-ação na sala de aula: contexto e sujeitos da pesquisa

O tipo de pesquisa apresentado neste trabalho foi da pesquisa-ação através de uma abordagem qualitativa, 
de modo que a natureza do trabalho sugerisse que o sujeito pesquisador e o aluno refletissem sobre a pesquisa 
escolar, possibilitando construção de conhecimento regidos por práticas e ações transformadoras, orientadas 
por objetivos e valores.

Esse método de pesquisa possibilita que os sujeitos atuem de forma direta na realidade que os cerca, 
refletindo sobre a própria práxis através da observação, da investigação da problemática e da proposta de 
intervenção. O que se pretende com tal projeto é oportunizar ao pesquisador uma ação-reação, ou seja, através 
da observação do ambiente do qual faz parte, age e modifica a situação que se faz presente.

Outra abordagem feita na pesquisa foi de cunho qualitativo, ou seja, a natureza da pesquisa não levou em 
consideração dados mensuráveis, mas objetivou perceber através da observação como se deu a problemática; 
quais os atores envolvidos no processo de ensino aprendizagem; qual a proposta de intervenção que caberia 
ser realizada.

Para a realização dessa metodologia da pesquisa, os discentes foram submetidos a leituras hipertextuais 
variadas dentro da WebQuest, dispostas através dos links presentes na aba Processos/Recursos, devendo o 
aluno apresentar um seminário em grupo sobre as mudanças ortográficas da Língua Portuguesa.

O diagnóstico da realidade foi feito através da observação e da pesquisa tradicional, aplicada antes da 
proposta de intervenção (duas pesquisas guiadas através dos recursos da WebQuest). Essa pesquisa tradicional 
foi realizada na internet sem orientação, ou seja, os alunos pesquisaram livremente sobre o tema “Acordo 
ortográfico da Língua Portuguesa”, sem o auxílio do professor, porque se preferiu contrapor esse primeiro 
momento sem orientação, com os dois momentos posteriores com orientação.

De posse das pesquisas dos grupos, que foram realizadas sem orientação do docente, em aproximadamente 
uma semana, o professor partiu para a orientação da segunda pesquisa, que compreendeu uma WebQuest curta, 
também chamada de Webgincana, como uma espécie de intervenção piloto; nessa etapa, o tema foi “Quais são 
os países que falam Língua Portuguesa?”. Os alunos deveriam apresentar o resultado da pesquisa em cartazes, 
em uma data definida de uma semana, essa etapa tinha a estrutura da WebQuest de Dodge (1995) de forma 
simplificada, porque o intuito era apresentar essa “nova forma de se fazer pesquisa”.

A terceira pesquisa, por sua vez, teve um aprofundamento maior na abordagem da temática, principalmente 
na aba Recursos/Processos, etapa que compreende o “caminho” de pesquisa a ser seguido para todos os alunos 
do grupo. Espera-se com esse momento que os discentes, de ambas as escolas, produzam um seminário com 
informações sobre a mudança ortográfica da Língua Portuguesa no Brasil e expressem através dele o que 
aprenderam de novo na WQ através da colaboração e principalmente através da transformação da concepção 
do que se fazer pesquisa.

Para as pesquisas foram escolhida duas turmas de nonos anos do Ensino Fundamental, de duas escolas 
estaduais, uma localizada em Itaguaí e outra inserida no município de Nova Iguaçu, ambas do estado do Rio 
de Janeiro. Para a análise, foi realizada uma intervenção pedagógica sobre atualização ortográfica da Língua 



Portuguesa com a utilização da WebQuest, e ambas as turmas foram denominadas nessa pesquisa como A e 
B,respectivamente.

Preferiu-se trabalhar com a Escola A e B, em função de serem lócus das atividades do pesquisador e, 
por compreenderem regiões pertencentes a baixada fluminense, longe dos grandes centros urbanos e, portanto, 
longe das políticas públicas de incentivo à Educação, ao esporte e ao lazer. Será descrito a seguir a ambientação 
escolar (estrutura da escola), formação da turma em relação a idade e ao gênero e observação sistemática sobre 
as turmas em relação à motivação para a realização das atividades.

Tanto a Escola A quanto a Escola B foram submetidos a um grande desafio: como trabalhar de forma 
colaborativa a pesquisa escolar em sala de aula? Como oportunizar uma pesquisa de forma organizada, com 
informações dispostas na internet? e, principalmente como transformar a pesquisa escolar em um exercício 
reflexivo de produção de conhecimento?. Esses questionamentos serão respondidos no decorrer da pesquisa, 
por hora, convém mencionar que a metodologia compreende a aplicação de três questionários, dois fechados, 
um realizado para concretizar a diagnose e, outro utilizado após a última pesquisa realizada através da 
WebQuest, para verificar se a concepção dos alunos mudou no decorrer do processo de ensino e aprendizagem 
com a utilização da WQ. E outro questionário aberto, realizado após a apresentação dos grupos no seminário.

Dessa forma, as entrevistas realizadas com os alunos nas escolas, assim como os três momentos da 
pesquisa (tradicional, Webgincana e WebQuest longa), forneceram dados para um estudo comparativo entre os 
dois ambientes escolares, a fim de mostrar se as realidades das turmas de 9º ano são próximas ou se distanciam 
em relação ao trabalho colaborativo mediado pela WebQuest em sala de aula.

Conclusão

Compreendeu-se, após a intervenção aplicada com o gênero WebQuest e com os dados coletados nos 
questionários, que os alunos podem desenvolver aspectos relacionados à colaboração, autonomia (como ser 
singular) e senso de organização no gerenciamento das informações, caso o professor oriente todo o processo 
de pesquisa, informando quais serão os passos a serem seguidos (etapas); critérios avaliativos; produto final 
pretendido e referências bibliográficas a serem pesquisadas (no caso da internet, os links). 

Além disso, percebe-se que os momentos de tira-dúvidas em sala de aula presencial e os momentos de 
interação na sala de aula virtual, (grupos criados no Facebook para as Escolas A e B), constituíram-se para os 
alunos da Escola B uma possibilidade de aprendizagem e de “troca” de informações entre eles e o professor. Já 
os alunos da Escola A não conseguiram desenvolver a mesma interação nas salas virtuais, ou por não estarem 
habituados com o ambiente usado para essa finalidade, ou por não terem dúvidas a serem sanadas. Alguns, 
inclusive, afirmaram, em sala de aula, que não tinham questionamentos para serem tirados em tal ambiente, 
preferindo fazê-las pessoalmente, outros afirmaram que não viam utilidade no grupo do Facebook para a 
Educação.

O trabalho baseado no gênero WebQuest tem o propósito de “desafiar esse leitor” ao propor um estudo 
realizado através de etapas a serem seguidas, em uma espécie de organicidade, diferentemente dos estudos 
realizados quando o produto final é uma pesquisa tradicional. Ao propor a “organização”, os links a serem 
pesquisados e o papel que cada um tem na elaboração do produto final, a WebQuest desestabiliza a concepção 
tradicional do que é  “pesquisar”, possibilitando que os alunos se tornem “pesquisadores” de fato, que se 
sintam parte do processo de elaboração da pesquisa, desde sua concepção até o produto final (compreendido 
como não conclusivo).
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Resumo: O presente trabalho visa à observação do desenvolvimento ortográfico, a partir do processo de al-
fabetização e de letramento da língua materna dentro do espaço escolar. Para tanto, com base em análises de 
atividades elaboradas para alunos do Ensino Fundamental, buscou-se refletir sobre os desvios cometidos na 
escrita dos discentes sob o viés das relações fonológico-grafêmicas. Apoiada em teóricos da área, a pesquisa 
aqui desenvolvida encara que o desenvolvimento da alfabetização escolar não é fundamentado em regras ho-
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mogêneas, ou seja, há que se considerar as especificidades das etapas da aquisição da alfabetização do aluno 
e, mais ainda, deve-se observar que há regras que dependem de um contexto e outras que são independentes, 
além dos contextos competitivos, por exemplo. Tais distinções interferem no processo de ensino, uma vez que 
o professor alfabetizador, baseado em tais percepções, poderá repensar suas aulas sobre ortografia. Identifi-
cando os processos envolvidos em cada desvio apresentado, terá como propor atividades que busquem sanar 
as dificuldades específicas do alunado. A pesquisa, primeiramente, apresenta o trabalho e explica o corpus 
utilizado. Posteriormente, segue uma reflexão sobre o ensino das regras ortográficas bem como sobre o ensino 
da norma culta da língua portuguesa. Já, no terceiro momento, há uma explanação das motivações dos desvios 
ortográficos; em seguida, apresentam-se o corpus e as possíveis justificativas de alguns desvios listados. Por 
fim, conclui-se sobre a necessidade de redefinir as ações em sala de aula no que tange ao ensino da ortografia.

Palavras-chave: Desvios ortográficos – Ensino fundamental – Prática docente.

1 - Introdução

O aprimoramento da competência escrita do indivíduo em fase escolar constitui um dos focos da 
Educação Básica no Brasil. O aluno é submetido a diversas propostas de atividades que visam a promover 
o letramento a partir do contato com textos verbais e não-verbais. Logo, sua plena interação com os gêneros 
textuais presentes nas situações cotidianas requer, sobretudo, a apropriação da linguagem escrita para um 
exercício efetivo da cidadania.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, na tentativa de minimizar o fracasso da educação, subsidiam 
o trabalho do professor, que poderá, por sua vez, adaptá-los às particularidades de sua sala de aula. O 
documento faz parte de uma política educacional voltada para a aprendizagem da língua materna. Todavia, 
ainda percebemos a insuficiência do sistema quando nos deparamos com desvios ortográficos decorrentes de 
desconhecimento total da regra, por influência de fonemas próximos ou, até mesmo, pelo contexto linguístico.

O presente trabalho, portanto, pretende analisar desvios gramaticais gerados em sala de aula, em atividade 
específica proposta pelo educador, sistematizando as ocorrências de forma a apresentar uma justificativa de 
relação fonológico-grafêmica em cada caso. Trata-se de um levantamento de dados que provocará a reflexão 
acerca da conduta do próprio alfabetizador/professor em atuação docente, haja vista que a compreensão desse 
processo é capaz de orientar significativamente a aprendizagem.

O movimento de pesquisa se deu em uma turma com 14 alunos de sétimo ano do Ensino Fundamental 
da rede municipal de Angra dos Reis, Rio de Janeiro - Escola Municipal Cleusa Fortes de Pinho Jordão. Num 
primeiro momento, os aprendizes receberam, aleatoriamente, cinco imagens para que as ordenassem e, em 
seguida, redigissem uma narrativa sobre a história construída. Num segundo momento, a turma assistiu a uma 
apresentação em slides com diversas imagens, as quais deveriam ser nomeadas graficamente em uma folha. 
Cabe ressaltar que, em nenhum tempo, houve interferência do professor nem comunicação colaborativa entre 
os alunos. Foi de suma importância que todos os discentes realizassem a atividade individualmente, a fim de 
que a escrita ficasse registrada com a lógica pessoal.

2 - Breve diálogo com a teoria: o ensino da língua materna

Antes de tudo, é preciso compreender por que – apesar de sabermos que a norma culta não é a única 
variante que merece prestígio em nossa língua – continuamos nos preocupando em ensinar a nossos alunos a 



grafia oficial das palavras. Quem nos esclarece de forma muito lúcida é o mestre Evanildo Bechara em uma 
resposta dada em entrevista à revista Veja de 29/05/2011:

VEJA: Qual o papel da norma culta de uma língua?

BECHARA: (...) Qualquer pessoa dotada da mínima inteligência sabe que precisa aprender a norma 
culta para almejar melhores oportunidades. Privar cidadão disso é o mesmo que lhes negar a chance de 
progredir na vida. Para mim, o linguista italiano Raffaele Simone, ainda em atividade, foi quem situou 
esse debate de forma mais lúcida. Ele critica os populistas que, ao fazer apologia da expressão popular, 
contribuem para perpetuar a segregação de classes pela língua. Pois justamente é o ensino da norma culta, 
segundo Raffaele, que ajuda na libertação dos menos favorecidos. (BECHARA, Revista Veja, 2011)

Dessa forma, ainda que percebamos que as muitas formas de se apropriar da Língua Portuguesa pelo 
Brasil são dignas de respeito e compõem a riqueza da nossa diversidade cultural, o comprometimento com 
o ensino da famigerada norma padrão segue legítimo entre os educadores, em especial entre aqueles cuja 
matéria-prima de trabalho é justamente nossa língua materna.

Inegavelmente, demos um grande passo em relação à ampliação do acesso da população à escola. Contudo, 
o fato de garantir tal acesso não garante também ao estudante a aquisição da alfabetização e do letramento, 
porquanto observamos sistematicamente indivíduos que passam – no mínimo – doze anos ocupando os bancos 
escolares da educação básica, concluem-na e não se sentem leitores competentes. Tampouco saem escritores 
seguros de expressar suas opiniões com clareza. 

Essa é uma realidade assustadora. Diante dela, cabe aos docentes buscar alternativas para que os alunos 
lidem com a escrita de forma mais íntima. Trabalhar de maneira mais eficaz e significativa questões ligadas 
à ortografia faz parte desse processo, afinal a segurança oriunda de se apropriar satisfatoriamente do nosso 
sistema gráfico e suas convenções só tem a contribuir para a autonomia necessária na vida social, quando a 
escrita se fizer presente.

Segundo Kato (1999, p.202), “apenas em função do ‘input’ natural”, sem que seja necessário ensinar, 
qualquer ser humano – com exceção de quem apresenta distúrbios de ordem neurológica, psicológica ou 
fonoarticulatória – é capaz de assimilar o sistema gramatical de sua língua mesmo antes dos cinco anos. Já 
a escrita trata de uma construção cultural, há um grande número de normas que não podem ser aprendidas 
naturalmente: faz-se necessária uma mediação. No caso da escrita, é preciso que alguém nos ensine. 

Nos primeiros passos no aprendizado da escrita, o aluno precisa ser cuidadosamente apresentado a 
seu funcionamento, respeitando-se o tempo e a forma de cada um assimilar esse sistema. É necessário tanto 
dar conta da aquisição do sistema gráfico em si (o que restritamente chamamos de Alfabetização) quanto da 
mediação entre o aluno e a intimidade com o ambiente de leitura e produção textual (faceta do processo de 
aprendizagem da leitura e escrita a que chamamos Letramento). A esse respeito, Magda Soares (2003, p.11)  
nos esclarece, afirmando que

O que se propõe é, em primeiro lugar, a necessidade de reconhecimento da especificidade da alfabetização, 
entendida como processo de aquisição e apropriação do sistema da escrita, alfabético e ortográfico; em segundo 
lugar, e como decorrência, a importância de que a alfabetização se desenvolva num contexto de letramento – 
entendido este, no que se refere à etapa inicial da aprendizagem da escrita, como a participação em eventos variados 
de leitura e de escrita, e o consequente desenvolvimento de habilidades de uso da leitura e da escrita nas práticas 
sociais que envolvem a língua escrita, e de atitudes positivas em relação a essas práticas. (SOARES, 2003, p.11)



O fato de a maior parte de nossos professores alfabetizadores não possuírem formação na área de 
Letras – o que não sanaria todos os problemas, mas, certamente, traria um suporte teórico mais consistente a 
esses profissionais – torna certas questões um pouco mais delicadas, já que dominar alguns conhecimentos 
importantes sobre o sistema gráfico – como as relações entre oralidade e escrita – é no mínimo desejável para 
quem será responsável por apresentar esse sistema aos estudantes. Também por isso as pesquisas na área de 
Fonética e Fonologia ganharam uma importância substancial, pois a divulgação desse tipo de trabalho traz 
consigo a possibilidade de elucidar algumas questões cruciais ligadas à escrita e quiçá a possibilidade de se 
elaborarem novas formas de ensinar. 

Nesse sentido, Vygotsky nos oferece algum socorro. Baseados em suas teorias, Goés e Smolka (1995) 
afirmam que o estudante, para se tornar um leitor-autor, necessita se sentir convidado a aprender por práticas 
educativas significativas, nas quais ler e escrever não sejam atividades encerradas em si mesmas, mas sim 
momentos que funcionem como ponte entre o indivíduo e o mundo, proporcionando momentos relevantes 
a fim de ele entender/interpretar o mundo a sua volta e ter a oportunidade de se expressar e se ver inserido 
nele: “as experiências com o escrever passam a propiciar um aumento da competência comunicativa, da 
sistematização e organização do próprio conhecimento, da imaginação criadora e da incorporação de critérios 
lógico-verbais implicados na organização do discurso”. (GOÉS; SMOLKA, 1995, p.68)

Sendo assim, no sentido de entender a motivação dos desvios ortográficos e tecer alternativas a fim de 
minimizar sua ocorrência entre os estudantes, não se pode perder de vista a contextualização das atividades e 
a necessidade de planejar o trabalho de acordo com o grupo em que vamos desenvolvê-lo. Ainda em Vigotsky 
(1998), é preciso lembrar que as interações são a base para o indivíduo compreender as representações mentais 
de seu grupo. 

Logo, em certas etapas do aprendizado, a mediação é imprescindível. Ficam as perguntas: quem mais 
indicado para esse papel do que os professores? Como devemos agir para cumprir esse papel? Rubem Alves 
(2000, p.78), por meio de suas incomparáveis metáforas, nos indica a ousadia como pista para um novo e 
melhor caminho, ao defender que 

O pensamento é como a águia que só alça voo nos espaços vazios do desconhecido. Pensar é voar sobre o que não se 
sabe.... para isso existem as escolas: não para ensinar as respostas, mas para ensinar as perguntas... (ALVES, 2000, p.78)

Para aqueles que ainda vislumbram novas saídas e se negam a desistir do poder transformador inerente 
à educação, sobra a tarefa de realmente construir novas formas de lidar com velhos problemas – em especial 
todos aqueles que dizem respeito ao domínio falado e escrito de nossa língua materna.

3 - Possíveis motivações do indivíduo aos desvios ortográficos

Diversas são as possíveis motivações que levam o indivíduo ao desvio ortográfico. No cotidiano escolar, 
o professor lida, diariamente, com uma diversidade de escrita bastante significativa. Desvios da norma padrão 
são recorrentes nos registros dos alunos, o que gera uma reflexão acerca da maneira mais adequada para se 
trabalhar a consciência fonológico-grafêmica no estudante. Inúmeras são as dificuldades, que resultam de 
fatores como a insuficiência do processo de alfabetização, limitações pessoais, apoio inconsciente na oralidade 
e/ou, até mesmo, ausência do hábito de leitura. 

A falta de leitura impede a possibilidade de memorização da grafia das palavras. Consoante Scliar-
Cabral (2003), não há regras suficientes para todo o contexto fonético, portanto é natural que tenhamos que 
recorrer ao léxico mental para selecionar o item que se emparelhe semântica e morfossintaticamente com a 



forma fonológica desejada. Por outro lado, existe, na vida do discente, uma rede complexa de símbolos que 
tentam representar a fala antes de os indivíduos atingirem a fase gráfica da língua. Sendo assim, representa um 
problema para o aprendiz o fato de não haver apenas um grafema para cada fonema, situação caracterizada 
por assimetria entre fala e escrita.

Entre as problemáticas envolvidas na ortografia padrão da Língua Portuguesa do Brasil, cabe ressaltar 
a existência de regras que dependem de morfossintaxe e do contexto fonético, separadas por Scliar-Cabral 
(2003, op. cit.) em um conjunto de ocorrências que requerem tanto dados morfológicos quanto fonéticos. 
Em Morais (2010), há o entendimento de regularidades e irregularidades, sendo que as regularidades diretas 
dizem respeito às regras independentes de contexto, já as regularidades contextuais associam-se às regras que 
dependem de contexto. Por fim, as irregularidades seriam os contextos competitivos, mencionados mais à 
frente.

É bastante comum encontrarmos confusão entre «r» e «rr», por exemplo, pois seu uso depende do som 
que se pretende expressar. A troca de um pelo outro consolida um desconhecimento das convenções gráficas, 
uma regularidade contextual. Em alunos do ensino fundamental, espera-se certo conhecimento a respeito de 
regras da escrita, portanto o educando deveria ter apreendido que o rótico “forte” é representado por “r” em 
início de palavra (ex.: risada - [xi.”za.d6]) e em posição de ataque de sílaba posterior à consoante (ex.: genro 
- [“Ze~.xU]). Em contexto intervocálico, o rótico “forte” é grafado com “rr” (ex.: carroça - [ka.”xO.s6]). O 
rótico “brando”, quando desejado, é simbolizado por “r” (ex.: careta - [ka.”4e.t6]). Além disso, também se 
espera que o aluno tenha noção plena da estrutura silábica, a saber os conceitos de ataque, núcleo e coda. 

Há, também, no Português do Brasil, a questão das diferentes manifestações do fonema através de 
alternativas competitivas, isto é, a existência de um contexto fonético em que haja mais de uma possibilidade 
gráfica, o que confunde o aluno na hora da escrita. Nessas ocorrências, ficam “implícitas as variantes alofônicas 
determinadas pelo contexto fonético, não percebidas (...) pelo redator” (SCLIAR-CABRAL, 2003, p.124).

O contexto competitivo é aquele em que a relação fonema x grafema não está calcada em uma regra 
específica. Esse fenômeno demanda memorização a partir da prática de leitura a fim de que não se cometa 
mais a troca entre os grafemas para representar o mesmo fonema. O fonema /u/, em posição de semivogal 
([w]), por exemplo, em determinados contextos, é simbolizado pelo grafema “l” e, em determinadas regiões 
do Brasil, pronunciado exatamente como a semivogal “u” ([w]).

Outra motivação analisada, aqui, trata do apoio na oralidade, em que se constatam desvios decorrentes 
da influência da linguagem falada na escrita. O aluno entende o registro escrito como uma transcrição fonética 
e não como um sistema de representação própria. Esse tipo de raciocínio conduz o aprendiz à fuga da norma. 

Embora Oliveira (2005) afirme que o método mais eficiente para se atingir o aprendizado é o processo 
intermediado pela oralidade, visto que possibilita interação do estudante com a escrita a partir dos conhecimentos 
da fala, entende-se que a escrita não deve ser encarada como reflexo da fala. É interessante que o alunado 
experimente modos de escrever, familiarizando-se com o sistema ortográfico. Contudo, é de suma relevância 
que se perceba que esse sistema não corresponde ao sistema fonográfico. Cabe ao professor realizar uma ponte 
entre o universo escrito e o universo falado.

Embasado na oralidade, o aluno, involuntariamente, realiza desvios descritos por processos fonológicos, 
estratégias usadas pelas crianças para simplificar a linguagem adulta ou por adultos com baixa escolaridade.  
Usa-se, por exemplo, “pexe” - [“pe.SI] em lugar de “peixe” - [“pej.SI], devido à monotongação dos ditongos /
ej/ e /ow/ seguidos de fricativa em ataque na sílaba seguinte.

É recorrente o processo fonológico da sonorização, através do qual o aluno usa a consoante sonora em 
lugar da consoante surda, ambas confundidas por se realizarem no mesmo ponto e modo de articulação. Os 
fonemas /f/ e /v/ são exemplos de trocas encontradas em redações escolares em função do ponto de articulação 
lábio-dental e o modo de articulação fricativo. Por haver apenas o traço [+sonoro] como distinção entre eles, 
é comum que o aprendiz cometa o desvio.



Por sua vez, é possível que outras justificativas não elencadas no presente trabalho conduzam o indivíduo 
a determinados comportamentos gráficos. Contudo, ater-se-á aos três critérios explanados através de planilha 
expositiva e análise discursiva. Aqueles desvios que não se enquadram em “Contextos Regulares”, “Contexto 
Competitivo” ou “Apoio na Oralidade” são incluídos no grupo “Outros”. 

4 - Análise do corpus

     4.1. Planilha 1: Desvios em contexto (Fragmento - Planilha 1 completa em 7. Anexos)

Trata-se dos desvios cometidos na atividade de produção textual, exemplificada na seção Anexos, em 
que as palavras se encontram contextualizadas com as sentenças emitidas pelos alunos. Nota-se diferente 
comportamento gráfico em alguns vocábulos dentro de contexto frasal e vocábulos isolados, posteriormente 
elencados na Planilha 2.

O código usado na identificação dos alunos foi: 7_Aline_12_F

Lê-se: Série do aluno: 7° ano do Ensino Fundamental_ Nome do aluno_ Idade do aluno_ Sexo do aluno.

  Planilha 1: Desvios em contexto
Aluno / Idade / Sexo Norma padrão Desvio cometido Contextos regulares Contexto competitivo Apoio na oralidade Outros

7_Aline_12_F Rômulo Romulo X
de repente derrepente X

quando condo X
atravessar atravesar X

em en X
velocidade velosidade X

dele de X
ambulância anbulancia X
ambulância anbulancia X

rápido rapido X
para o pro X

7_Ana Vitória_14_F saía saia X
ambulância ambulancia X

médico medico X
alta auta X

7_André Lucas_13_M ligou ligol X
ambulância ambulancia X

4.2. Justificativas para alguns dos resultados verificados na Planilha 1. ambulância

ânbulancia - dificuldade de identificar a sílaba tônica da palavra.

ânbulancia - desconhecimento da regra que institui que, antes das letras “p” e “b”, usa-se a consoante 
bilabial “m”.  . mas

mais - ditongação da palavra “mas”, ocasionando a troca de [maS] por [majS] na grafia.

passeaø - supressão do rótico |R| em posição de coda final (apócope).



. travesseiro

travisseiro - alçamento da vogal média alta [e] para a vogal alta [i].. velocidade

velosidade - desconhecimento da regra que institui que a letra “s” em posição intervocálica tem som de 
[z]. . visitou

vizitou - troca da letra “s” pela letra “z” em função de ambas expressarem o mesmo som [z] em posição 
intervocálica.

4.3. Dados da Planilha 1 em estatística
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O Gráfico 1 ilustra uma análise quantitativa das ocorrências verificadas nos textos. Verificou-se um 
total de 34 ocorrências dos alunos e 41, das alunas. Desse somatório, é possível constatar maior número de 
desvios ortográficos em contexto relacionados ao desconhecimento das normas gramaticais em ambos os 
sexos. Foram 15 desvios cometidos pelos meninos e 18, pelas meninas. Considerando o fato de haver a mesma 
quantidade de meninos e meninas na turma, a comparação é coerente.

Ao avaliarmos o desvio menos cometido, existe uma convergência entre alunos e alunas, visto que 
ambos cometem menos desvios apoiados em outros motivos, como falha de processamento das palavras. 
Foram 5 ocorrências para eles e 6, para elas. 

     

 4.4. Planilha 2: Desvios isolados de contexto (Fragmento - Planilha 2 completa em 7. Anexos)

A Planilha 2 abarca os desvios cometidos pelos alunos na atividade de identificação do objeto em 
exposição na tela do data-show e escrita do nome de tal objeto em uma folha destinada à tarefa. Sendo assim, 
os desvios ortográficos, aqui, são tratados isoladamente de contexto frasal. Não há, por exemplo, influência 
de sons ou palavras vizinhas, conforme é possível acontecer nas frases e sentenças da atividade geradora da 
Planilha 1. 

O código usado na identificação dos alunos foi: 7_Aline_12_F

Lê-se: Série do aluno: 7° ano do Ensino Fundamental_ Nome do aluno_ Idade do aluno_ Sexo do aluno.

Planilha 2: Desvios isolados
Aluno / Idade / Sexo Norma padrão Desvio cometido Contextos regulares Contexto competitivo Apoio na oralidade Outros

7_Aline_12_F ambulância anbulancia X
ambulância anbulancia X

calça calsa X
caminhão camilhão X
controle comtrole X
carrosel carosel X
chocalho chucalho X
guitarra gøitarra X

ioiô hioøou X
hioøou X
hioøou X

relógio relogio X
sandália sandalha X

sandalha X
skate skati X

videogame vide o-geme X
vide o-geme X

xícara chicara X
chicara X

7_AnaVitória_14_F ambulância ambulancia X
chocalho chucalho X

ioiô ioio X
canário canario X
relógio relogio X
sandália sandalia X

super-homem super-homen X
pelúcia pelucia X



4.5. Justificativas para alguns dos resultados verificados na Planilha 2. calça

calsa - troca da letra “ç” por “s” em função de ambas expressarem o mesmo som [s] no contexto 
competitivo em questão.. carrossel 

carosel - desconhecimento da regra que institui que a letra “r” em posição intervocálica tem som de tepe 
[4] e “rr” representa os sons dos róticos fortes [x] ou [G], por exemplo.. chocalho

chucalho - alçamento da vogal média alta [o] para a vogal alta [u].

chucalio - despalatalização do som [L].. passarinho

pasarrinho - desconhecimento da regra que institui que a letra “r” em posição intervocálica tem som de 
tepe [4] e “rr” representa os sons dos róticos fortes [x] ou [G], por exemplo.

passáro - desconhecimento da regra de acentuação das palavras proparoxítonas.. xícara 

chícara - troca da letra «x» por «ch» em função de ambas expressarem o som [S] em posição de ataque 
inicial de palavra, configurando um contexto competitivo.

xicara - desconhecimento da regra de acentuação das palavras proparoxítonas.

4.6. Dados da Planilha 2 em estatística
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O gráfico 2 busca ilustrar a frequência de desvios cometidos com isolamento de contexto. Sob uma visão 
geral, percebe-se, de imediato, que os meninos apresentaram menos desvio do que as meninas. detectou-se 
um total de 97 desvios das meninas e 54, dos meninos. Em quantidade detalhada, observa-se que os alunos 
de sexo feminino tiveram mais ocorrências em função do desconhecimento da regra em contextos regulares. 
Encontraram-se 45 desvios das meninas para 29, dos meninos. Já no que diz respeito ao desvio menos 
recorrente, provou-se que as alunas cometeram menos desvio em contexto competitivo - 13 - e os alunos, na 
seção “outros” - 4 -, que agrupa as falhas de processamento dos vocábulos, por exemplo.

5 - Conclusão

No decorrer deste trabalho, vimos que a aquisição do sistema gráfico requer uma mediação cuidadosa 
feita por professores capazes de cumprir o papel de mediação. Para isso, é preciso que esses profissionais 
contem com o devido suporte teórico, a fim de que o trabalho não dependa apenas da intuição e da boa vontade 
dos mesmos. 

Sabemos que, em nosso país, a despeito dos doze anos previstos para a Educação Básica, muitos 
brasileiros saem da escola sem dominar satisfatoriamente a arte do bem falar e do bem escrever. Isso suscita 
(ou deve suscitar) reflexões, pois diante do quadro atual não é possível se contentar com a explicação de que 
os alunos não se interessam ou de que o sistema de educação está irremediavelmente falido, afinal nós também 
somos o “sistema”. 

Como foi dito, os estudos na área de Fonética e Fonologia ganharam visibilidade, justamente porque 
se faz urgente achar novos caminhos que levem o aluno ao domínio pleno de sua língua. Sabe-se que para se 
entender o sistema escrito, o aluno precisará  compreender certas relações entre oralidade e escrita. 



Nesse sentido, apresentou-se a análise de desvios gramaticais gerados em aula, buscando sempre 
apresentar uma justificativa de relação fonológico-grafêmica em cada ocorrência. O objetivo foi provocar a 
reflexão do professor-alfabetizador sobre esses casos, já que a compreensão desse processo deve propiciar 
novas formas de trabalho. 

Quando entendemos a palavra como alimento para o corpo e para a alma, somos conduzidos a repensar 
nossa abordagem da ortografia e da gramática nas aulas: os estudantes precisam enxergar o potencial 
transformador da linguagem. Entretanto, antes de tudo, os professores precisam enxergar aquilo que desejam 
ensinar. 

Vale lembrar, por fim, que a ação de alfabetizar proposta no presente estudo vai ao encontro da concepção 
de Callou e Leite (2009), uma vez que se entende ser ela um processo contínuo e que, portanto, deve ser 
considerada em seu desenvolvimento tanto a estrutura da língua como o seu real funcionamento. Desse modo, 
o profissional da área não deve apenas se preocupar com o ensino mecânico, sistemático, puramente repetitivo 
e descontextualizado da ortografia. Deve considerar os erros cometidos pelos discentes como uma importante 
fonte de pesquisa, capaz de direcionar melhor as atividades desenvolvidas. Com base nas justificativas dos 
desvios, o professor poderá refletir sobre o processo e sanar os percalços ortográficos de forma mais objetiva. 

Apropriar-se dos estudos da fonética e da fonologia traz ao docente um conhecimento mais profundo dos 
processos linguísticos. Tornando-se um usuário mais conhecedor dos mecanismos que compõem sua língua, 
consequentemente, a sua concepção didático-pedagógica será reformulada e o seu trabalho será efetivo.
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7 - Anexos

I. Figuras da Atividade 1
    

                           



                                 

                                                   

II. Atividade 1:

Atividade de Produção Textual - Língua Portuguesa / Leitura e Produção Textual

Escola Municipal Cleusa Fortes de Pinho Jordão / Angra dos Reis - RJ

Aluno(a): ________________________________________         Professora Tatiane Mano

Série: _______________    Idade: _______________    Data: _______________    

Observe as imagens que você recebeu em mãos.

Em seguida, cole-as em uma sequência lógica de acontecimentos. 

Por fim, construa uma narrativa, contando-nos a história que foi formada:

 



 1 2 3

 4 5

__________________________________________________

__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________

III. Atividade 2:

Atividade de Produção Textual - Língua Portuguesa / Leitura e Produção Textual

Escola Municipal Cleusa Fortes de Pinho Jordão / Angra dos Reis - RJ

Aluno(a): _______________________________________________     Professora Tatiane Mano

Série: __________  Idade: __________  Sexo:       Feminino        Masculino  Data: __________    

Escreva o nome de cada figura que aparecerá nos slides apresentados pela professora:

1. ____________________________________________________

2. ____________________________________________________

3. ____________________________________________________

4. ____________________________________________________

5. ____________________________________________________

6. ____________________________________________________

7. ____________________________________________________

8. ____________________________________________________



9. _____________________________________________________

10. ____________________________________________________

11. ____________________________________________________

12. ____________________________________________________

13. ____________________________________________________

14. ____________________________________________________

15. ____________________________________________________

16. ____________________________________________________

17. ____________________________________________________

18. ____________________________________________________

19. ____________________________________________________

20. ____________________________________________________

21. ____________________________________________________

22. ____________________________________________________

23. ____________________________________________________

24. ____________________________________________________

25. ____________________________________________________

26. ____________________________________________________

27. ____________________________________________________

28. ____________________________________________________

29. ____________________________________________________

30. ____________________________________________________

31. ____________________________________________________

32. ____________________________________________________

33. ____________________________________________________

34. ____________________________________________________



IV. Planilha 1

  Planilha 1: Desvios em contexto
Aluno / Idade / Sexo Norma padrão Desvio cometido Contextos regulares Contexto competitivo Apoio na oralidade Outros

7_Aline_12_F Rômulo Romulo X
de repente derrepente X

quando condo X
atravessar atravesar X

em en X
velocidade velosidade X

dele de X
ambulância anbulancia X
ambulância anbulancia X

rápido rapido X
para o pro X

7_Ana Vitória_14_F saía saia X
ambulância ambulancia X

médico medico X
alta auta X

7_André Lucas_13_M ligou ligol X
ambulância ambulancia X

7_Camila_13_F chamada chamaø X
então entaõ X
voltou voutou X

velocidade velôcidade X
engessou engesou X

depois depoøs X
sãs sãms X

salvas sauvas X

7_Carlos Eduardo_13_M calçada causada X
causada X

daí dai X X
atropelou atropelor X

aí ai X
ambulância ambulancia X

7_Carlos Gabriel_13_M meio meu X
atravessar atravesar X

aí ea X
conseguiu conceguiu X

irresponsável inresponsavel X
inresponsavel X
inresponsavel X

7_Carolina Helena_13_F aconteceu aconterceu X
uma umø X

atravessando atravessanto X
de repente terrepente X

terrepente X
se soltou se-soutou X

se-soutou X
aí ai X

levou øvou X

7_João Gabriel_13_M ambulância ânbulancia X
ânbulancia X

travesseiro travisseiro X

7_Juan_13_M passear passiar X
descansar denscansar X

solta souta X
clínica clinica X
buscar buscaØ X
visitou vizitou X

mês mes X



7_Leticia_12_F veio veiu X

7_Marcele_13_F mas mais X
atravessar atravesar X

7_Nelder_12_M soltou soutou X
internado enternado X

trouxe trouse X

7_Tiago_13_M saía saia X
mas mais X

estava Øtava X
ambulância anbulância X

visitar viØtar X

7_Yasmin_13_F passear passeaØ X
atravessar atravesar X

alta auta X
velocidade velosidade X
ambulância ambulânsia X

para o pro X
hospital Øospital X



V. Planilha 2

Planilha 2: Desvios isolados
Aluno / Idade / Sexo Norma padrão Desvio cometido Contextos regulares Contexto competitivo Apoio na oralidade Outros

7_Aline_12_F ambulância anbulancia X
ambulância anbulancia X

calça calsa X
caminhão camilhão X
controle comtrole X
carrosel carosel X
chocalho chucalho X
guitarra gøitarra X

ioiô hioøou X
hioøou X
hioøou X

relógio relogio X
sandália sandalha X

sandalha X
skate skati X

videogame vide o-geme X
vide o-geme X

xícara chicara X
chicara X

7_AnaVitória_14_F ambulância ambulancia X
chocalho chucalho X

ioiô ioio X
canário canario X
relógio relogio X
sandália sandalia X

super-homem super-homen X
pelúcia pelucia X

7_André Lucas_13_M chocalho chicalho X
flauta frauta X
ioiô ioio X

pássaro passaro X
relógio relogio X
pelúcia pelucia X
xícara chicara X

chicara X

7_Camila_13_F bolsa bousa X
calça causa X

causa X
caminhão caminhaõ X

piolho de cobra pioguitobe X
chocalho chucalho X

fogão fogaõ X
ioiô hio nho nho X

hio nho nho X
pássaro passaro X

pião piaõ X
pincel pinsél X

pinsél X
sandália sandalia X

super-homem superhomem X
travesseiro traveseiro X

trem tren X
tubarão tubaraõ X

xícara chicara X
chicara X

7_Carlos Eduardo_13_M cadeira cadeøra X
calça calsa X

chocalho xucalho X
xucalho X

ioiô iôiô X
pássaro passaro X
relógio religio X
sandália sandalha X

sandalha X
travesseiro traviceiro X

traviceiro X
pelúcia pelucia X

nintendo niøtendo X
xícara xicara X



7_Carlos Gabriel_13_M ambulância anbulância X
carrinho carinho X
chocalho chucalho X
guitarra guitara X

ioiô io-io X
pássaro passaro X

pião pinhão X
relógio relogio X

super-man super-mem X
travesseiro traveseiro X

pelúcia pelucia
xícara chicara X

chicara X

7_Carolina Helena_13_F ambulância anbulância X
caminhão caminhaõ X
carrinho carinho X
controle controlhe X
carrossel carroseu X

carroseu X
homem-aranha homeø aranha X

ioiô hionho X
hionho X

pássaro passaro X
pincel pinsel X
queijo queøjo X
tênis tenis X

relógio relogio X
sandália santalha X

santalha X
skate skeite X

pelúcia pelucia X
xícara chicara X

chicara X

7_João Gabriel_13_M - - - - - -

7_Juan_13_M van ván X
calça calsa X

carrossel carrosel X
chocalho chucalho X

super-homem super-homen X
aranha haranha X

ioiô yo-yo X
yo-yo X
yo-yo X

rasteirinha rasteØrinha X
trem trém X
xícara xicara X

7_Leticia_12_F calça calsa X
chocalho chucalho X
sandália sandálha X

skate shake X
travesseiro traveseiro X

7_Marcele_13_F ambulância ambulancia X
chocalho chucalho X

super-homem super-homen X
ioiô io-io X

io-io X
relógio relogio X

7_Nelder_12_M camisa camiza X
carrossel carrosel X

travesseiro traviseiro X
traviseiro X

xícara xicára X



7_Tiago_13_M gongolo gongoØ         X
guitarra gØitarra X
pássaro passáro X

7_Yasmin_13_F jeans jeØns X
caminhão camilhão X
carrossel carosel X

carosel X
minhoca milhoca X
chocalho chucalio X

chucalio X
ioiô inho-nho X

passarinho pasarrinho X
pasarrinho X

pincel pinsel X
super-homem super-rome X
super-homem super-romeØ X

travesseiro travisseiro X
trem trên X

trên X
tubarão tubanho X

play-station pay-staycho X
xícara chícara X
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Resumo: As estratégias de referenciação constituem-se em recursos coesivos que podem auxiliar o aluno 
a desenvolver habilidades de leitura e produção textual específicas, estabelecendo relações entre diferentes 
termos no texto, de forma a evitar repetições desnecessárias, o que pode possibilitar uma melhor progressão 
textual. Dentre essas estratégias, destacamos o uso do objeto direto anafórico, que  se realiza, na Língua Por-
tuguesa, de diferentes formas. A prescrita pela gramática normativa, o uso de clíticos, difere da que ocorre na 
norma de uso do aluno. De acordo com cada norma da Língua, podem ser registrados diferentes usos. Obje-
tiva-se analisar a forma como o objeto direto anafórico (ODA) é utilizado pelos alunos do sexto ano do ensi-
no fundamental em suas produções textuais, tendo como corpus textos de alunos da Escola Municipal João 
Proença, localizada no bairro de Campo Grande, no município do Rio de Janeiro. Num segundo momento, 
apresentaremos as estratégias de referenciação ensinadas a esses estudantes para que eles tenham acesso às di-



ferentes formas de uso do objeto direto a fim de que possam inseri-las em suas produções, motivados, é claro, 
pela pertinência do uso dessa categoria em contextos específicos. Acredita-se que tal trabalho possa ampliar 
o conhecimento linguístico dos alunos de modo que eles se apropriem das formas linguísticas para o uso do 
objeto direto anafórico de acordo com cada contexto comunicativo.

Palavras-chave: leitura e produção textual; estratégias de referenciação; contexto comunicativo.

1 – Introdução

O intuito deste trabalho é analisar como o objeto direto anafórico (ODA) é utilizado pelos alunos do 
sexto ano do ensino fundamental em suas produções textuais, tendo como corpus textos de alunos da Escola 
Municipal João Proença, localizada no bairro de Campo Grande, no município do Rio de Janeiro. Em um 
segundo momento, apresentaremos as estratégias de referenciação que podem ser ensinadas aos alunos para 
que eles possam produzir textos com o conhecimento de mais recursos coesivos nos contextos em que se deve 
usar um objeto direto. Focalizaremos, sobretudo, o emprego dos pronomes pessoais átonos, tratados como 
clíticos, já que consistem nas estruturas prescritas pela tradição gramatical, sendo, consequentemente, as mais 
prestigiadas socialmente.

 O uso dos clíticos, em situação comunicativa mais monitorada, segue os padrões do Português Europeu 
(PE), que se distanciam da linguagem em utilizada pelos brasileiros e, obviamente, pelos alunos, cujos textos 
apresentam estruturas menos complexas (uso de períodos simples e repleto de repetições) e, por isso mesmo, 
o emprego dos clíticos pode favorecer a composição de estruturas mais complexas (períodos compostos e 
menos repetitivos). No Português Brasileiro (PB), os clíticos de terceira pessoa “o” e “a” estão em desuso na 
linguagem espontânea, mas ainda é exigido por eventos sociais mais monitorados. Por isso, entende-se que 
se faz necessário um trabalho didático que facilite a aprendizagem, no ensino fundamental, desses elementos 
linguísticos.

Este artigo mostra, inicialmente, a relação entre a realização do objeto direto e o sistema de pronomes 
pessoais da perspectiva da gramática normativa. Em seguida, apresenta os diferentes usos desse elemento 
linguístico no PB. Por fim, são analisados os textos dos alunos e apresentadas as atividades didáticas.

2-  O quadro pronominal e a gramática normativa

A gramática normativa apresenta o paradigma dos pronomes pessoais do português e não os paradigmas 
pronominais das variedades dessa língua, porque não é objetivo desse tipo de gramática mostrar como um 
determinado conjunto de elementos linguísticos se realiza em diferentes culturas. Embora Cunha e Cintra 
(2013) deixem, claro na introdução da Nova gramática do português contemporâneo, um dos principais 
modelos de gramática normativa, que o objetivo desse livro é descrever o português atual na sua forma culta, 
como a usam os autores brasileiros, europeus e africanos, no que tange aos pronomes pessoais, o que se 
observa é a descrição do mesmo quadro para as variedades brasileira, europeia e africana: 



 
P R O N O M E S 
P E S S O A I S 
RETOS

ÁTONOS

PRONOMES PESSOAIS OBLÍQUOS 
NÃO REFLEXIVOS

TÔNICOS

 
Singular

1ª Pessoa 
2ª   Pessoa 
3ª   Pessoa

eu 
tu 

ele, ela

me 
te 

o, a, lhe

mim, comigo 
ti, contigo 
ele, ela

 
Plural

1ª Pessoa 
2ª   Pessoa 
3ª   Pessoa

nós 
vós 

eles, elas

nos 
vos 

os, as, lhes

nós, conosco 
vós, convosco 
eles, elas

Quadro1: quadro pronominal segundo a gramática tradicional (Celso Cunha & Lindley Cintra, 2013, 
p.291).

Esse quadro descreve uma combinação linguística entre as pessoas do discurso (1ª, 2ª e 3ª), os pronomes 
nominativos e os pronomes complementos. Para cada pessoa, do singular e do plural, há um pronome pessoal 
reto, ou mais de um no caso da 3ª pessoa, e um, ou mais de um, pronome pessoal oblíquo.  Fixemos o olhar na 
3ª pessoa, que é o foco deste estudo. 

Os pronomes que funcionam em função nominativa de 3ª pessoa são, no singular, “ele ou ela”, no plural, 
“eles ou elas”.  Em função oblíqua:  “o, a lhe, no singular, e “os, as e lhes”, no plural. “Ele, ela, eles e elas” 
entram também na parte dos pronomes complementos de 3ª pessoa. Segundo o quadro, a diferença entre essas 
formas e as anteriores está na tonicidade: o, a, os/ as e lhe/ lhes são átonas e ele/ ela/ eles/ ela, tônicas. Por 
essa descrição, entretanto, não se conseguem apreender os contextos de uso de tais pronomes. Não há como 
saber quais formas funcionam como objeto direto e quais como indireto. Levando em conta só esse quadro, 
podemos dizer que todos esses pronomes podem desempenhar essas duas funções sintáticas.

As informações sobre o emprego dessas formas pronominais aparecem em Cunha e Cintra (2013) 
na parte referente ao emprego dos pronomes. Segundo esses autores, as formas átonas, “o, a, os, as” são 
próprias do objeto direto; “lhe, lhes”, do indireto. As demais podem empregar-se como ambas as funções. Em 
relação às tônicas, que são sempre preposicionadas, “ele, ela, eles e elas” podem funcionar como objeto direto 
preposicionado acompanhando verbos que exprimem sentimentos, como amar: 

(1 ) É a ela que eu amo.

             De acordo com Lima (2002, p. 111), “As formas “o, a, os”, as empregam-se em substituição 
a um substantivo que, sem vir precedido de preposição, completa o regime de um verbo”. Como ocorre, por 
exemplo, em: “Eu amo Clara” por “Eu a amo” ou “Eu vi Estéfano” por “Eu o vi”. Bechara (2004, p. 416) 
apresenta “a comutação do complemento direto pelos pronomes pessoais “o, a, os, as”, marcados formalmente 
com o gênero e o número do termo comutado” como uma das possíveis estratégias de identificação deste tipo 
de complemento, conforme ocorre com o exemplo: “Os vizinhos não viram o incêndio” para: “... não o viram”.

 Os estudos de Português nas escolas brasileiras, sobretudo antes da implementação, apresentavam 
para os alunos essa descrição do objeto direto. Em muitos livros didáticos (LD) de Língua Portuguesa, as 
explicações do conteúdo curricular e as atividades, quase sempre descontextualizadas, tinham por objetivo 
ensinar o aluno a empregar corretamente os pronomes oblíquos na função de objeto direto. 
 



O objeto direto anafórico no português brasileiro

      Estudos sociolinguísticos (DUARTE, 1986; CORRÊA, 1992; CYRINO, 1993; AVERBUG, 2000; 
entre outros) demonstram que o uso do objeto direto anafórico no PB é consequência de mudanças linguísticas 
por que passa essa variedade da língua portuguesa, estando o objeto direto anafórico nulo e o uso do pronome 
de 3ª pessoa, (ele(s), ela(s)), considerado pronome lexical, entre as estratégias de inovação do português 
do Brasil. De acordo com Cyrino, Nunes e Pagotto (2009), trata-se de um complemento que retoma um 
antecedente no discurso, podendo realizar-se no português brasileiro (PB) por meio de quatro variantes:

1) Clítico Acusativo

[A moça] estava passando muito mal. Tive que levá-la pro hospital.

2) Pronome Lexical

[A moça] estava passando muito mal. Tive que levar ela pro hospital.

3) Sintagma Nominal (SN) anafórico

[A moça] estava passando muito mal. Tive que levar a moça pro hospital.

4) Objeto direto Nulo (categoria vazia)

[A moça] estava passando muito mal. Tive que levar__ pro hospital.

As variantes pronominais apresentadas nesses exemplos revelam uma combinação diferente da encontrada 
no quadro 1: os pronomes “ele, eles, ela e elas”, sem preposição, podem se realizar na posição acusativa, uma 
estrutura menos aceita socialmente, ou seja: estigmatizada. Essa possibilidade de combinação, não prescrita 
pela tradição gramatical, está representada no quadro pronominal proposto por Duarte (2013, p. 3-4), que 
demonstra as combinações entre pessoa do discurso e pronomes nominativos e pronomes complementos no 
PB, uma descrição baseada na fala e na escrita.



O quadro mostra que, tanto na terceira pessoa do singular como na da plural, as formas tradicionalmente 
nominativas “ele”, “ela”, “eles”, “elas” funcionam em posição acusativa. É essa a realidade linguística de 
nossos alunos, que usam o pronome lexical como estratégia de referenciação, mas desconhecem o emprego 
dos pronomes oblíquos átonos como mais uma estratégia para a progressão textual. O desafio do professor de 
português nesse contexto de múltiplas realizações do objeto direto anafórico é o de facilitar o acesso às formas 
socialmente aceitas sem, entretanto, desprezar as estigmatizadas. 

No caso das duas últimas estratégias, sintagma nominal (SN) anafórico e o objeto direto nulo (ODN), 
recursos mais utilizados no fala do brasileiro (DUARTE, 1996), não se trata de variantes estigmatizadas, mas 
quando realizadas nos textos escritos podem gerar problemas para a progressão textual. Se o SN anafórico 
repetir o sintagma que o ancora, o texto progredirá de maneira insatisfatória, porque ficará repetitivo. No 
caso do uso do objeto direto anafórico nulo, a depender da distância entre referente e objeto, a retomada 
anafórica pode ficar comprometida, o que imprime ao texto lacunas, gerando uma progressão textual também 
insatisfatória. A ideia é levar o aluno a tomar consciência de que ele tem à sua disposição recursos linguísticos 
que lhe possibilitam desenvolver textos com uma progressão textual sem lacunas anafóricas, ou, pelo menos, 
com poucas lacunas. 

De acordo com Koch e Elias (2012), a respeito de atividades discursivas e progressão textual, tem-se que 
as atividades de leitura e produção de textos orais e escritos pressupõem em sua elaboração que: 

façamos constantemente referência a algo, alguém, fatos, eventos, sentimentos;

mantenhamos em foco os referentes introduzidos por meio da operação de retomada;

desfocalizemos referentes e os deixemos em stand by, para que outros referentes sejam introduzidos no 
discurso (2012, p.131)



Segundo Sousa e Machado (2014, p.20), “A coesão referencial é um processo linguístico que remete 
à interpretação de um elemento expresso no texto a outro já utilizado para construir esse texto”. Trata-se de 
um elemento de ligação que constrói sentidos na estrutura textual. De acordo com Castilho (2010, p. 473): 
“só na medida em que um pronome pode colocar-se no lugar de um nome previamente usado será portador 
da anáfora”. Uma das possibilidades de estratégia de referenciação é o uso do objeto direto anafórico. É para 
esse uso que desenvolveremos e as atividades didáticas, mas antes procederemos a uma curta análise do uso 
do objeto direto anafórico por alunos do ensino fundamental. 

3 – As formas de objeto direto anafórico mais utilizadas pelo aluno do sexto ano do ensino fundamental

A amostra usada neste trabalho é composta por textos de alunos do sexto ano do Ensino Fundamental 
da Escola Municipal João Proença, da Nona Coordenadoria Regional de Educação (9̊ CRE) do Rio de 
Janeiro, localizada no bairro de Campo Grande. Foram analisadas vinte e oito produções textuais, das quais se 
destacaram 31 ocorrências do objeto direto anafórico:

Clítico átono 
“o” e “a”

P r o n o m e 
Lexical

S i n t a g m a 
Nominal

Objeto Direto 
Nulo

4 14 11 6

Tabela 1: Ocorrências de objeto direto anafórico nos textos analisados

Observa-se que os clíticos são pouco utilizados como estratégia de referenciação e, quando o são, 
destoam do emprego formalizado pela tradição gramatical, enquanto o  uso do pronome lexical “ele (s)” e 
“ela (s)”, assim como o do sintagma nominal, consistem nas formas mais recorrentes. Observe as produções 
abaixo:

No primeiro e no segundo exemplo, os alunos utilizam-se do objeto direto preenchido pelo sintagma 
nominal. No caso do primeiro, pelo núcleo “pai”, no segundo por “amigas”.



No terceiro exemplo, há o objeto direto preenchido pelo pronome lexical. A expressão “eu amo muito 
ele” (quinto exemplo) é uma demonstração de que o pronome lexical é um recurso anafórico utilizado pelos 
alunos.

No quarto exemplo, o aluno utiliza o clítico anafórico, mas onde deveria ser usado o pronome “lhe” e 
não “o”. Nas três outras apresentações o clítico aparece unido ao verbo, ou seja, o aluno conhece o clítico, mas 
não sabe usá-lo. Como ocorre em:

 “vemcelo”. 

 Essa curta análise mostra que a realização do objeto direto anafórico na escrita dos alunos do sexto 
ano da escola citada reflete, parcialmente, o uso que o brasileiro faz dessa categoria na modalidade falada 
e se distancia significativamente dos resultados obtidos para a escrita. Segundo o estudo de Duarte (1996) 
e o de Averbug (1998), o objeto direto nulo é o preferido pelo falante, enquanto o pronome lexical, embora 
utilizado, sofre mais rejeição. Na modalidade escrita, de acordo com Freire (2005), a preferência recai sobre o 
clítico, mas o objeto nulo é bem frequente, ao passo que as formas “ele, ela, eles e elas” aparecem com baixa 
frequência. 

 Os resultados desta pesquisa, presentes na tabela 1, apontam, pois, para um comportamento linguístico 
que ainda sofre rejeição social, já que os alunos utilizam com mais frequência o pronome lexical. Para nossa 
surpresa, o objeto nulo foi menos utilizado do que esperávamos. As 11 ocorrências do sintagma nominal como 
objeto direto anafórico indicam que os alunos se apropriam do mesmo sintagma do referente para fazerem 
a sua retomada, sugerindo pois o desconhecimento dos pronomes oblíquos átonos, dos clíticos, como são 
considerados nas pesquisas linguísticas, o que ficou bem claro no número de ocorrências obtido para essa 
variante: 4.



 Entendemos que o papel da escola é mostrar ao aluno as diferentes possibilidades que a língua lhe 
oferece para sua interação na sociedade, seja por meio da modalidade falada seja por meio da escrita. As 
atividades que seguem buscam chamar a atenção do aluno para o uso do objeto direto anafórico e seus efeitos 
de sentido em uma situação escrita com traços humorísticos. 

4 – Propostas de atividades  

Para facilitar a reflexão sobre o uso das formas linguísticas de realização do objeto direto anafórico, 
o professor pode partir de textos humorísticos, que, além de serem mais acessíveis aos alunos, permitem a 
associação do emprego da estrutura linguística com os efeitos de sentido gerado por ela. Vejamos como essa 
associação ocorre nos textos I e II a seguir.

Texto I 

Uma loira foi em um bar e pediu uma cerveja long neck, mas ela não tinha a mínima ideia de como se 
abria aquilo.

- Garçom, por favor! Como se abre isso? – perguntou a loira.

- É só torcer! – respondeu ele.

Então a loira colocou a cerveja em cima do balcão, se concentrou e começou a gritar:

- Eô, eô, long neck é o terror! Eô, eô, long neck é o terror!
http://www.humortadela.com.br/piada

O professor pode mostrar ao aluno que o primeiro complemento verbal “uma cerveja long neck”é 
retomado pelos pronomes “isso e aquilo” em posição igualmente de complemento verbal. O aspecto dêitico 
desses pronomes evidencia o desconhecimento da personagem, que se revela integralmente no uso do verbo 
“torcer” acompanhado por um objeto direto anafórico nulo. A ausência de um sintagma nominal nessa posição 
instaura a ambiguidade existente na charge, levando ao humor, pois a personagem interpreta esse verbo com o 
sentido “de incentivar através da torcida”  e não de “girar a tampa”. Pode-se propor ao aluno que ele preencha 
a posição do objeto direto, o que levaria à seguinte sentença: “– É só torcer a tampa!”, para verificar se a graça 
do texto se mantém ou não. 

http://www.humortadela.com.br/piada


Texto II

Na charge acima, o não preenchimento do objeto direto em “Eu não sei...” gera uma interpretação de 
que a personagem não sabe o que sente pelo namorado. Entretanto, o preenchimento mais à frente do objeto 
desfaz a falha de comunicação, já que ela não sabe o que significa “recíproco”. Aqui também pode-se refletir 
sobre a relação entre o teor cômico do texto e o uso do objeto nulo.

A apresentação desses dois textos de humor tem o intuito de levar o aluno à reflexão através do cômico. 
Uma estratégia de motivação para, no prosseguimento das reflexões, o professor começar a ensinar o uso dos 
clíticos “o (s)” e “a (s)”.

 

4.1– O uso dos clíticos como estratégia anafórica

O objetivo desta atividade é levar o aluno a pensar sobre o uso do objeto direto anafórico em forma de 
clítico a partir da organização de uma narrativa. Para tanto, são oferecidos, num primeiro momento, exemplos 
de períodos com retomadas pronominais. O professor deve conduzir a reflexão de modo que se perceba a 
relação entre os pronomes e seus referentes. Em seguida, é apresentada uma lista de períodos para que o 
estudante, a partir deles, organize uma narrativa, buscando evitar a repetição de palavras. 

1º momento da atividade

Sugere-se uma breve explanação sobre o emprego dos pronomes “o (s)” e “a (s)”.

Como já vimos, o complemento do verbo pode ser preenchido pelos pronomes “o (s)”, “a (s)”. Observe 
os exemplos que estão abaixo: 

Exemplo 1: 

Andreia foi ao mercado e Oswaldo viu Andreia. / Andreia foi ao mercado e Oswaldo a viu. 



Exemplo 2:

Cláudia, Marcus e João foram ao teatro, encontraram Oswaldo que recebeu Cláudia, Marcus e João 
de braços abertos. / Cláudia, Marcus e João foram ao teatro, encontraram Oswaldo que os recebeu de braços 
abertos.

2º momento da atividade

A tarefa é : Conte uma história a partir das frases que seguem. Desafio: evite repetir palavras. 
 

a) Cláudio machucou a ele mesmo no shopping.

b) Cláudia andava rapidamente. André viu Cláudia.

c) Esther tinha dois cachorros, um gato e dois papagaios. Ela amava os dois cachorros, o gato e os dois 
papagaios.

d) O cachorro mordia a ele mesmo com muita raiva.

e) Eu comia chocolate com banana.  Adorava chocolate com banana.

f) Fazia muitas atividades de Química. Eu odiava as atividades de Química.

5 – Considerações finais

A análise dos textos contribuiu para uma melhor compreensão do modo como os alunos do sexto ano 
do ensino fundamental fazem uso do objeto direto anafórico (ODA). Constatou-se, nas redações, a presença 
de recursos de referenciação mais próximos da oralidade, como o pronome lexical, o sintagma nominal e o 
objeto direto nulo, o que apontou caminhos para o trabalho em sala de aula com estratégias de referenciação. 
Acredita-se que tal procedimento possa ampliar o conhecimento linguístico dos estudantes sem desprezar sua 
linguagem em uso.
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Resumo: Produção escrita assistemática, espontaneísta, improvisada, restrita às aulas de português é uma rea-
lidade no contexto educacional brasileiro. Em um contexto político-social que exige o exercício pleno da cida-
dania, as atividades de leitura e escrita precisam ser bem planejadas e executadas de maneira sistematizada a 
fim de que o educando seja um bom produtor de textos, e sobretudo, um cidadão completo. Este artigo tem por 
objetivo discutir essas e outras questões relacionadas à produção textual nas aulas de Língua Portuguesa, além 
de apresentar uma proposta didática de produção de paródia para uma turma do 8º ano do Ensino Fundamen-
tal. Para tanto, fundamentamos este trabalho na teoria sociointeracionista de Bakhtin (1981) que se baseia na 
concepção de que leitura – sob uma perspectiva enunciativa e textual-interativa – e escrita – como uma prática 
dialógica e interativa que é alçada à condição de produção de texto – trabalham articuladas no processo de 
significação da linguagem. Desse modo, é essencial que, em uma proposta de produção textual, a leitura esteja 
prevista durante o processo de elaboração do texto. E ainda que o produtor do texto considere essencialmente 
o que deseja comunicar, a quem e com que finalidade escreve. Sendo assim, devemos discutir sobre a real 
necessidade de um novo tratamento ao trabalho da produção textual na sala de aula. É imprescindível resgatar 
o prazer de escrever por meio de propostas que privilegiem a vivência do aluno, ampliando, assim, suas pos-
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sibilidades de expressão. É de suma importância que o aluno fique ciente de que o texto existe dentro de um 
contexto que exige determinadas adequações em suas situações de produção. Dessa forma, o aluno sentir-se-á 
à vontade para anotar argumentos, rascunhar ideias, enfim, produzir seus textos de forma eficiente. 

Palavras-chave: Produção de texto; Leitura; Escrita; Ensino Fundamental.

Introdução 

Em uma sociedade cada vez mais letrada como a nossa, a leitura e a escrita assumem um lugar de 
prestígio já que são utilizadas de diferentes maneiras e em diferentes situações. Assim, ler e escrever são 
ferramentas úteis no exercício pleno da cidadania. Sabemos que a escola – a principal agência de letramento 
(cf. KLEIMAN, 1995) – é a responsável por desenvolver competências de leitura e de escrita em seu processo 
de ensino-aprendizagem. Contudo, ao longo dos anos, tem-se constatado nas avaliações nacionais e até 
internacionais que um número cada vez maior de crianças chega às séries finais do ensino fundamental sem 
essas competências básicas. De acordo com o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa)3, em 
2012, o desempenho dos estudantes brasileiros em leitura piorou em relação a 2009, fazendo com que o Brasil 
ocupasse a 55ª posição do ranking em leitura com 65 países.

Mas por que isso acontece? Talvez porque as práticas de leitura e escrita sejam delegadas somente ao 
professor de Língua Portuguesa que, muitas vezes, desenvolve propostas de produções textuais de forma 
assistemática, espontaneísta e improvisada devido a alguns fatores, tais como: o número elevado de alunos em 
sala de aula, o foco do ensino na gramática, a intertextualidade não estimulada, dentre outros.

Neste artigo, pretendemos ampliar essas questões, apresentando, inicialmente, uma reflexão sobre a 
inter-relação entre prática docente e a qualidade dos textos dos alunos e, posteriormente, uma proposta didática 
sociointeracionista de produção textual.

1.Produção Textual na Escola: uma reflexão sobre a inter-relação entre prática docente e a qualidade 
dos textos dos alunos

“(...) não é possível texto sem contexto”(FREIRE, 1989, p.19)

3  O Programme for International Student Assessment (Pisa) - Programa Internacional de Avaliação 
de Estudantes - é uma iniciativa de avaliação comparada, aplicada a estudantes na faixa dos 15 
anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na maioria dos 
países. O programa é desenvolvido e coordenado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE). Em cada país participante há uma coordenação nacional. No Brasil, o Pisa é coordena-
do pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). As avaliações do Pisa 
acontecem a cada três anos e abrangem três áreas do conhecimento – Leitura,  Matemática e Ciências – haven-
do, a cada edição do programa, maior ênfase em cada uma dessas áreas. Disponível em < http://portal.inep.gov.
br/pisa-programa-internacional-de-avaliacao-de-alunos>  



Atualmente, as propostas de ensino têm se comprometido com o projeto de formação de um ser humano 
crítico e atuante. Sabe-se, no entanto que, para pôr em prática esse objetivo nas diferentes áreas e, em especial, 
na Língua Portuguesa, deve-se transformar os estudos de linguagem em conteúdos significativos para o aluno.  
Somando-se a esse fato, tem-se a necessidade de reflexão sobre a inter-relação entre a prática docente e a 
qualidade da produção textual dos alunos.

É notório o fato de que muitos alunos, que se apresentam como exímios falantes, por vezes, sentem-
se inativos diante de uma folha de papel em branco através da qual necessitam transmitir uma mensagem 
escrita. Indiscutivelmente, a comunicação escrita significa para a maioria das pessoas um entrave nas mais 
diversas situações do cotidiano, acarretando insucesso nas atividades escolares, ferindo a autoestima, gerando 
insegurança e sentimento de incapacidade. 

 Nas aulas de produção textual, é frequente solicitar ao aluno que elabore um texto de acordo com um 
tema proposto no livro didático ou pelo professor, sendo que esse tema nem sempre condiz com sua realidade 
(contexto socioeconômico, idade, interesses, etc.). A partir daí, já iniciamos uma problemática recorrente no 
que tange o processo de ensino-aprendizagem da produção textual, pois o insucesso das produções escolares 
tem raízes na desvinculação com as práticas sociais da escrita e na intertextualidade não estimulada.

Outra situação que compromete o ensino da produção textual é a desmotivação. Geralmente, os alunos 
alegam não saber o que escrever ou não ter “ideias” suficientes para desenvolver o assunto. No entanto, essa 
“falta de ideias” pode ser reflexo de uma imposição de um tema descontextualizado, sem explicação prévia, 
debates ou leituras anteriores. 

Acreditamos que deve ser papel da Escola propor aos alunos atividades diversificadas que constituam 
um desafio à sua criatividade e ao seu desempenho e que permitam desenvolver sua competência escrita. Para 
o alcance dessa competência, é de suma importância que a leitura de variados gêneros que abordem o tema a 
ser proposto anteceda o momento da produção do aluno. A partir dessas leituras, o discente tem a oportunidade 
de se apropriar das características do gênero a ser produzido, bem como de ideias e de conceitos relacionados 
ao tema. Durante as leituras, é essencial ainda que o professor estimule a reflexão sobre o inter-relacionamento 
dos textos, de modo que o aluno compreenda que o texto a ser produzido por ele também deverá relacionar-se 
com as leituras anteriores. Essa consciência da intertextualidade e a importância de sua abordagem nas aulas 
de Língua Portuguesa estão previstas nos Parâmetros Curriculares Nacionais:

A produção de discurso não acontece no vazio. Ao contrário, todo discurso se relaciona, de alguma forma, 
com os que já foram produzidos. Nesse sentido, os textos, como resultantes da atividade discursiva, estão em 
constante e contínua relação uns com os outros, ainda que, em sua linearidade, isso não se explicite. A esta 
relação entre o texto produzido e os outros textos é que se tem chamado intertextualidade. (PCNs, 1997, p.21). 

Ratifica-se, então, que a atividade da escrita deve pressupor a interação e o uso da linguagem. Segundo 
Antunes (2010), não há linguagem sem a utilização da escrita, da fala, da escuta e da leitura. A escrita deve 
ocorrer de uma maneira que sejam percebidas a atividade interativa de expressões, intenções, crenças, 
manifestações verbais ou dos sentimentos que queremos partilhar com alguém, interagindo com ele. Desse 
modo, a condição prévia para um êxito da atividade de escrever é ter o que dizer, pois as palavras mediam 
e fazem ponte entre quem fala e quem escuta, entre quem escreve e quem lê. O fato de saber o que dizer 
em determinada situação caracteriza-se pela capacidade do conhecimento linguístico inerente a cada pessoa. 
Nesse sentido, encontramos respaldo nas ideias de Bakhtin (1981) para quem a linguagem é interação que só 
existe na reciprocidade do diálogo, é fenômeno heterogêneo, vivo, variável, flexível e sempre situada num 
contexto sócio-histórico. 

Práticas de ensino diferenciadas se fazem necessárias. É fundamental nas atividades de produção 
textual prever para que e para quem se vai escrever, priorizar o conteúdo e não somente a forma. Ao valorizar 
o discurso do aluno, sem se deixar levar pelo preconceito linguístico tão comum na sociedade brasileira, 



o docente fará com que ele se veja como sujeito ativo no processo de produção do seu texto. Para tal é 
imprescindível não impor desesperadamente regras gramaticais, mas apresentá-las de forma coerente com a 
situação comunicativa construída a partir da própria produção textual. Nossos discentes devem escrever com 
prazer e, ainda, acreditar que são capazes de produzir textos eficientes e relevantes. Corroborando com essa 
perspectiva, Costa Val (2009) defende que:

Um aluno que sempre recebe de volta suas redações apenas com os erros gramaticais marcados, 
certamente vai se preocupar com um maior aprimoramento formal, enquanto que outro aluno que receba 
comentários sobre o conteúdo irá se preocupar com o sentido de seus textos. (COSTA VAL, 2009, p. 99).

Atualmente, em sala de aula, devemos (re)pensar o processo de leitura/escrita e, assim, promover 
mudanças que propaguem reflexos positivos para os protagonistas envolvidos na construção do saber. Para 
motivar o aluno, são necessárias várias atividades (que podem levar mais de uma aula) antes de solicitar a 
escritura. A produção do texto deve ser concebida como um processo de construção que compreende um 
momento de planejamento, um momento de escrita propriamente dita, de (re)leitura e, ao mesmo tempo, de 
reescrita. Esse último subsidiado por orientações que questionam, sugerem e indicam caminhos para o aluno 
refletir sobre o seu texto.  Em todas essas atividades, encontramos dois itens fundamentais – interlocução e 
contexto –, que a princípio podem ser introduzidos pelo professor: 

O professor, diferentemente do texto teórico, é um interlocutor presente: cabe-lhe levar a 
teoria às suas consequências pedagógicas. Não lhe cabe, portanto, apenas dizer que escrever é 
reescrever; cabe-lhe também orientar a reescrita do texto e avaliar os resultados desse trabalho, 
que se encaminha num processo e não se dá num isolado ato prescritivo. (GUEDES, 2003, p.45) 

Cabe ao professor o papel fundamental de guiar a turma e de motivá-la a escrever a partir da interlocução 
iniciada e incentivada por ele; interlocução esta, que deve originar-se de fatos relacionados ao contexto dos 
alunos para uma participação efetiva desses. E aqui, não se resume aos docentes de Língua Portuguesa, todos os 
professores, independente da disciplina, precisam familiarizar-se com metodologias voltadas para estratégias 
facilitadoras de compreensão e produção textual, “uma vez que, em sua respectiva área de domínio, utiliza 
textos na realização do trabalho pedagógico.” (KLEIMAN E MORAES, 1999, p. 16)

 Faz-se importante frisar que, em nossa visão, o ensino precisa estar pautado em uma concepção 
sociointeracionista de linguagem (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1999, 2003), adotando, portanto, a “tendência 
centrada na língua enquanto atuação social, enquanto atividade e interação verbal de dois ou mais interlocutores” 
(ANTUNES, 2003, p. 41), visto que, assim, haverá a interação entre os sujeitos e seus dizeres. Então, partindo 
desse prisma sociointeracionista de linguagem é que nos propomos a refletir acerca da prática da produção 
escrita escolar e, consequentemente, da prática avaliativa.

Fica claramente demonstrado que devemos discutir sobre a real necessidade de um novo tratamento 
ao trabalho da produção textual na sala de aula. O momento de produzir textos deve compreender: prazer, 
motivação, trabalho e formalidade, respectivamente. É imprescindível resgatar o prazer de escrever por meio 
de propostas que privilegiem a vivência do aluno, ampliando, assim, suas possibilidades de expressão. É de 
suma importância que o aluno fique ciente de que o texto existe dentro de um contexto que exige determinadas 
adequações em suas situações de produção. Dessa forma, o aluno sentir-se-á à vontade para anotar argumentos, 
rascunhar ideias, enfim, produzir seus textos de forma eficiente. 



Acredita-se que um conjunto de práticas pedagógicas planejadas, solicitando constantemente do aluno 
uma postura ativa, reflexiva e crítica a respeito dos temas e dos gêneros abordados, propicie a ele uma ampliação 
de seu conhecimento e venha a prepará-lo para uma boa produção de seu texto. 

2.Uma proposta sociointeracionista de produção textual

Considerando os pressupostos da teoria sociointeracionista, pautamo-nos na concepção de que a 
linguagem é um processo dialógico, no qual o indivíduo é o sujeito ativo na construção do conhecimento e 
das práticas sociais.

De acordo com Koch & Elias (2009), a teoria sociointeracionista baseia-se na concepção de leitura 
sob uma perspectiva enunciativa e textual-interativa, segundo a qual essa é uma competência linguística que 
deve assumir o papel de elaborar significados a partir do texto. A escrita, por sua vez é concebida como uma 
prática dialógica e interativa que é alçada à condição de produção de texto. Um dos pressupostos da teoria 
sociointeracionista consiste na fundamentação de que leitura e escrita trabalham articuladas no processo de 
significação da linguagem. Desse modo, é essencial que, em uma proposta de produção textual, a leitura esteja 
prevista durante o processo de elaboração do texto. E ainda que o produtor do texto considere essencialmente 
o que deseja comunicar, a quem e com que finalidade escreve.

Revisitando esses conceitos, elaboramos uma proposta de atividade prática de produção textual, 
desenvolvida com uma turma do 8º ano do Ensino Fundamental, numa escola pública na Zona Oeste da cidade 
do Rio de Janeiro. O gênero proposto foi uma paródia musical, com o tema “água”.

Para a execução da proposta foram necessárias 10 aulas de 50 minutos que foram divididas em 5 
momentos: 
 

Motivação inicial;

As características do gênero;

Produção escrita (versão inicial);

Autoavaliação, avaliação e reescrita;

Divulgação das produções.
 

Inicialmente, exibimos dois vídeos4: no primeiro, Tom Jobim e Elis Regina apresentam, em 1974, no 
programa “Fantástico”, a versão original da canção “Águas de Março”. No segundo vídeo, Marcelo Adnet, 

4  Disponíveis em  https://youtu.be/srfP2JlH6lse https://youtu.be/7cKLDMN8ZNU. Acesso em: 
08/05/2015.

https://youtu.be/srfP2JlH6ls
https://youtu.be/7cKLDMN8ZNU


apresenta em 2013, no mesmo programa televisivo, a paródia de “Águas de Março”, na qual faz uma abordagem 
crítica e humorística das manifestações ocorridas no Brasil neste ano de 2013.

A seguir, fizemos uma proposta de leitura intertextual entre os vídeos, baseada na linguagem mista (verbal 
e não-verbal). Com isso, exploramos tanto os aspectos textuais, quanto os visuais pertinentes à modalidade 
em questão.

Utilizamos para esse propósito a elaboração de um quadro comparativo, no qual os alunos deveriam 
estabelecer semelhanças e diferenças entre os dois vídeos. Conforme os discentes detectavam os pontos 
convergentes e divergentes, íamos registrando no quadro. Depois, organizamos as informações e elaboramos 
o quadro comparativo.

Outra questão relevante deve-se ao fato de que, na semana em que a atividade fora desenvolvida, ocorreram 
várias manifestações populares reivindicando o fim da corrupção, entre outras demandas, motivadas pela 
deflagração da operação “lava-jato” que envolvia o escândalo de corrupção na Petrobrás. Foi uma excelente 
oportunidade para que os alunos fizessem extrapolações textuais comparando os fatos atuais com a paródia de 
Marcelo Adnet. 

No segundo momento, apresentamos a leitura dos textos “José” de Carlos Drummond de Andrade e “E 
agora, mané?” produzido por Bruno de Andrade, aluno da Fundação Osório.

Questionamos os alunos se conheciam filmes que parodiavam outros. Eles citaram títulos como: “Copa 
de Elite”/ “Tropa de Elite”; Inatividade Paranormal/ Atividade Paranormal; “Saga Molusco- Anoitecer”/ “Saga 
Crepúsculo – Amanhecer”.

A partir das leituras realizadas, listamos juntos, com os alunos, as características do gênero paródia:

. A paródia é a recriação de um texto, em geral, bastante conhecido.



. É possível parodiar uma música, um poema, um vídeo, um filme ou qualquer outro tipo de texto 
que envolva linguagem verbal e/ou linguagem não verbal.. Geralmente a finalidade das paródias é provocar o humor.. É necessário que o texto original e a paródia mantenham alguns traços comuns. Por exemplo, numa 
paródia musical, o ritmo deve ser exatamente o mesmo. Mesmo alterando as palavras, para se construir uma 
nova temática, as rimas e a métrica são mantidas.

No terceiro momento, orientamos os discentes quanto à proposta da produção textual: a criação de uma 
paródia com o tema “água”.

Foi comentado com a turma que esse tema também estava sendo discutido em outras instâncias, e 
que havia um concurso em andamento realizado pela comissão organizadora do “Rock in Rio 2015”. Nesse 
sentido, conversamos sobre a possibilidade de inscrever as paródias produzidas por eles no concurso oferecido 
por essa comissão. Refletimos, inicialmente, se essa temática era pertinente e por que havia sido sugerida, 
tendo como resultado a concordância por parte dos alunos, de que realmente seria relevante o tema “água”, 
visto que durante este ano de 2015 o Brasil tem sofrido com problemas de abastecimento de água devido ao 
grande período de estiagem, pelo qual o país passou em 2014.

Falamos ainda sobre a necessidade de aprofundamento do assunto, antes do início da produção da 
paródia.

Propusemos a leitura e análise do artigo “Escassez de Água Potável” de Carolina Faria5. O texto foi lido 
em voz alta por alguns alunos e, durante a leitura, questionamentos foram sendo realizados enfocando: .A inferência de sentidos lexicais;.A identificação de fato e opinião;.A identificação de causas e consequências.

Ainda nesta aula, os alunos receberam cópias da reportagem intitulada “Brasil pode enfrentar falta 
de água6”. A turma foi dividida em grupos de cinco alunos. Foi pedido a cada grupo que destacasse a ideia 
principal de cada parágrafo. As respostas foram partilhadas e anotadas no caderno. Baseados nas anotações, 
fizemos um esquema com palavras-chave.

5  Disponível em: http://www.infoescola.com/hidrografia/escassez-de-agua-potavel/. Acesso em 
02/02/2015.
6  Disponível em http://www.progresso.com.br/caderno-a/brasil-mundo/brasil-pode-enfrentar-falta-de-
-agua. Acesso em 02/02/2015
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Os grupos foram orientados a selecionar uma música bastante conhecida. De posse da letra original, os 
alunos deveriam recriar outra de acordo com o tema sugerido: “água”.

Pedimos a eles que relembrassem as características da paródia antes de iniciar a produção e que algumas 
das palavras-chave deveriam ser utilizadas na composição do texto.

Combinamos que as paródias seriam apresentadas para a turma e filmadas para que pudessem ser postadas 
posteriormente no blog da escola. Acordamos ainda que, aqueles que desejassem, poderiam participar do 
concurso para concorrer a ingressos do “Rock in Rio 2015”.

No quadro, foram anotadas as perguntas norteadoras do processo de produção da paródia:

	

	O que escrever?

	Sobre o que escrever? 

	A quem se dirige a produção?

	Com que finalidade?

Nosso quarto momento foi dedicado à autoavaliação, avaliação e reescrita. Foram registradas no quadro 
as perguntas para autoavaliação:

	O ritmo da música original foi preservado integralmente?

	O texto escrito está organizado em versos e estrofes?

	As palavras-chave foram utilizadas?

	A paródia atende ao propósito de conscientizar as pessoas sobre a necessidade de se evitar o desper-
dício de água?



	A linguagem está adequada ao público-alvo?

Após a autoavaliação, sinalizamos para os grupos outras alterações necessárias tais como: estrutura do 
texto, ortografia, desenvolvimento da temática, coesão e coerência. Finalmente, os alunos receberam o texto 
corrigido pelo professor e procederam a reescrita, apresentando a versão final. 

Observamos que, como já conheciam a estrutura do texto poético, facilmente organizaram seus textos 
em estrofes e versos, como é de praxe no registro da letra de uma canção. Em algumas produções, porém, 
notamos a dificuldade de manter o ritmo original, sendo necessárias algumas adequações de métrica e rima, 
a fim de se preservar o ritmo da música original. Quanto o conteúdo e a finalidade do texto, grande parte da 
turma atingiu o objetivo de criar uma paródia que visasse à conscientização das pessoas para a necessidade de 
se evitar o desperdício de água.

No quinto e último momento, as paródias foram cantadas para a turma e filmadas para que posteriormente 
fossem publicadas no blog da escola. Alguns grupos decidiram participar também do concurso promovido 
pelo “Rock in Rio 2015”, citado anteriormente.

Conclusão

A partir da discussão desenvolvida neste artigo, pudemos refletir mais sobre a aplicação de uma 
perspectiva ideológica do ensino da produção textual, em que a consideração da realidade do aluno para 
a proposição e produção de uma atividade é ponto fundamental. Em outras palavras, coadunados a Freire 
(1989), consideramos impossível a existência do texto sem que antes se considere um contexto.

Desse modo, as propostas de produção de texto em sala de aula devem estar intrinsicamente vinculadas 
às práticas sociais do aluno, para que se consiga despertar o interesse e convidá-lo a debater as temáticas 
para que, antes de colocar ideias no papel, possa elaborá-las em sua mente. Nesse ponto, o papel da escola 
é promover também uma interação interdisciplinar, buscando quebrar o paradigma de que a habilidade de 
elaboração de textos está restrita apenas às aulas de língua portuguesa.

Sabemos que o quadro da educação atual é desfavorável ao desenvolvimento pleno das habilidades 
linguísticas, pois nos coloca diante de obstáculos como a falta de estrutura e o excesso de alunos que 
encontramos em sala, fatores que muitas vezes dificultam a realização de uma prática pedagógica mais eficaz 
com a linguagem. No entanto, é necessário tentar desenvolver um trabalho sistemático e bem planejado, que 
considere a produção de texto um processo dialógico, em que os atores envolvidos no processo sejam sujeitos 
ativos na construção dos conhecimentos e das práticas sociais. Somente assim, o ensino da produção textual 
nas aulas de Língua Portuguesa poderá cumprir a tarefa de formar indivíduos habilitados a utilizarem a escrita 
como instrumento de cidadania.
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Resumo: Muito embora sejam inúmeros os artigos que tratem dos estudos dos gêneros textuais e da imple-
mentação de práticas significativas de trabalho com os mais diversos gêneros na sala de aula, ainda se percebe 
uma lacuna entre o que é aprendido pelos professores de língua portuguesa em sua formação profissional e 
a prática desses no Ensino Fundamental. A partir dessa constatação, o objetivo deste artigo é apresentar ati-
vidades didáticas que possam levar a um adequado ensino dos gêneros textuais com o intuito de melhorar 
a produção oral e escrita de alunos que frequentam turmas do segundo segmento do ensino fundamental de 
escolas públicas municipais. Para respaldar essas estratégias de ensino, este artigo está baseado nas con-
tribuições teóricas de Koch (2004), Adam (2008), Marcuschi (2002), Bronckart (1999), Schneuwly e Dolz 
(2010) e Mendonça (2007), e na teoria de ensino de David Ausubel (1965), que propõe uma aprendizagem 
significativa; dando um basta na aprendizagem mecânica, que afasta nosso alunado dos bancos escolares e/
ou que não o faz refletir acerca do importantíssimo domínio da elaboração dos mais diversos gêneros textuais 
para suas práticas sociocomunicativas. Além dos gêneros textuais, este artigo também aborda as sequências 
tipológicas e a heterogeneidade tipológica, tão bem exploradas pelo estudioso Marcuschi (2002). Entretanto, 
a ênfase maior é dada às sequências descritivas, o que ficará explícito na seção dedicada às atividades com a 
turma. Sendo assim, pretende-se, com este trabalho, avançar no entendimento de que o papel do professor na 
produção de textos dos seus alunos é imprescindível e de que as atividades preparadas por aquele podem – de 
fato – contribuir para uma escrita/fala discente contextualizada e pautada nas práticas sociocomunicativas.
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1. Introdução

 Levar o aluno à produção de textos orais e escritos é uma atividade que todos os profissionais que 
lecionam língua portuguesa buscam com a aplicação de divergentes estratégias. E, diante de tal incumbência, 
faz-se necessário que o trabalho do professor de português seja pautado nos estudos de gêneros textuais. Cabe, 
portanto, ao educador desenvolver a competência metagenérica em seus alunos. Segundo Koch (2004), essa 
competência possibilita a interação dos usuários da língua de forma conveniente, visto que esses se envolvem 
em diferentes práticas sociais. Com isso, o alunado compreenderá a gama infinita de gêneros textuais, que 
surgem das mais variadas práticas sociocomunicativas. 

Neste trabalho – que tem como foco colaborar para o aumento do desempenho da produção oral e 
escrita de alunos que frequentam turmas do segundo segmento do ensino fundamental – alertamos para o 
papel do professor de língua materna atualmente; uma vez que este precisa explicitar as mudanças geradas 
pela popularização da internet. Essas variações levam aquele profissional a trabalhar com os gêneros menos 
usuais, visto que situações comunicativas podem exigi-los, e nossos alunos devem saber fazer uso dos mais 
diferenciados gêneros textuais com a presteza que se espera de aprendizes. Costumamos comentar em sala que 
– apesar de a carta pessoal para essa juventude ser algo do “passado”, substituída por um rápido envio de e-mail 
– muitos são os casos de pessoas que a utilizam, por exemplo, quando estão presas e querem se comunicar com 
parentes e de outras que desejam se comunicar com indivíduos que habitam regiões longínquas, onde não há 
eletricidade e acesso à internet.  

Na seção destinada às atividades, serão apresentadas sugestões de trabalhos feitos nas turmas nas 
quais lecionamos, o que corrobora com o fato de o profissional de língua portuguesa ter de criar estratégias 
motivadoras do uso real e social de nosso idioma.  

Em virtude de serem muitas as sequências tipológicas, faremos uma célere alusão a cada uma, dando 
enfoque à sequência tipológica descritiva, sem – contudo – desmerecer ou deixar de explorar outras sequências.  

Este trabalho, portanto, visa a ser uma contribuição aos professores que desejam trabalhar sequências 
tipológicas, em especial as descritivas, com os seus alunos. Na seção 2, serão apresentados alguns estudiosos 
que embasam o tema e que contribuem para a melhor compreensão do assunto, não apenas no quesito teórico, 
mas também no que diz respeito ao trabalho em sala de aula. Dentre os autores, citaremos Marcushi, Koch 
e Bronckart. Nesta mesma seção, faremos um célere detalhamento das características específicas de cada 
tipologia textual a fim de que o trabalho seja bem fundamentado.   

 Na seção 3, serão apresentadas atividades a serem trabalhadas em sala de aula. Haverá também um 
roteiro para que os professores compreendam como tais atividades devem ser aplicadas em suas classes. Os 
procedimentos que serão apresentados têm como objetivo ensinar os alunos a escrever, a falar e a produzir 
textos nos gêneros abordados; visto que se acredita que – para o estudante aprender determinado gênero – ele 
precisa ser posto em contato com este, a fim de que compreenda como é produzido e de que seja capaz de 
escrever um texto naquele gênero também. 

2. Fundamentação teórica

Os gêneros são formados por sequências diferenciadas denominadas tipos textuais. Com isso, não se 
pode confundir a noção de gênero com a de tipo. Para eliminar quaisquer dúvidas, válido é expor a definição 
de Marcuschi (2002) que afirma ser impossível pensar em comunicação a não ser por meio de gêneros textuais 
(quer orais, quer escritos), entendidos como práticas socialmente constituídas com propósito comunicacional 



configuradas concretamente em textos. Partindo desse pressuposto do que seja gênero e do que seja tipo 
textual, Adam (2008) afirma que uma narrativa ou uma descrição diferem uma da outra e também de outras 
narrativas e de outras descrições. Já Marcuschi (2002, p. 23) afirma que os gêneros textuais são constituídos 
por dois ou mais tipos em geral. Essa presença de vários tipos textuais em um mesmo gênero é denominada de 
heterogeneidade tipológica. Mas, para que o corpo discente tenha noção de tudo isso, necessário se faz praticar 
a produção de textos; assim – em um mesmo gênero – serão utilizadas sequências tipológicas distintas. Monta-
se, então, a tríade de uma esperada aula de Português: apresentação e reconhecimento de determinado gênero, 
reconhecimento de sequências tipológicas naquele e posterior produção de definido gênero. Dessa forma, o 
preceptor instrumentalizará seu alunado a exercer suas habilidades e competências linguísticas, obtidas com 
um ensino dinâmico e uma aprendizagem significativa.

Como acreditamos na importância da aprendizagem significativa, faremos alusão a David Ausubel (1965) 
e a sua teoria de ensino, que pretende contribuir para que o desempenho do professor em sala de aula seja mais 
eficiente. O foco dessa teoria é dar um basta na aprendizagem mecânica, dando espaço à significativa. E o 
ponto de partida dessa teoria é o conjunto de conhecimentos que aluno traz consigo. A este conjunto Ausubel 
dá o nome de estrutura cognitiva e, segundo esse teórico, esta é a variável mais importante que o professor 
deve levar em consideração no ato de ensinar. Assim, novos significados são adquiridos quando símbolos, 
conceitos e proposições são relacionados e incorporados à estrutura cognitiva de uma forma não arbitrária e 
substantiva.  Por essa perspectiva, a aprendizagem significativa é um processo cognitivo no qual o conceito de 
mediação está plenamente presente; uma vez que – para que haja tal aprendizagem – é imprescindível que se 
estabeleça uma relação entre o conteúdo que vai ser aprendido e aquilo que o aluno já sabe, seja uma imagem, 
um conceito ou uma proposição.     

Infelizmente, por desconhecerem teorias de ensino, muitos profissionais da educação restringem seu 
trabalho com a língua materna à elaboração de uma redação, sendo vista por aqueles como um gênero escolar, 
onde serão detectados os mais diversos erros gramaticais; quando o foco deveria ser outro: a função do texto 
oral ou escrito feito pelo aluno e com que objetivos. Bezerra apud Cristovão e Nascimento (2006, p. 47) 
salienta que 

é justamente essa desconsideração de aspectos comunicativos e interacionais que contribui para que os 
alunos e professores se preocupem mais com a forma do texto do que com a sua função e, consequentemente, 
o texto seja visto como um formulário preenchido (pela leitura) ou a preencher (pela escrita). 

Cabe, portanto, ao professor saber que a atividade de produção de um texto está apoiada no reconhecimento 
dos gêneros; já que é este que irá direcionar o aluno à sua construção discursiva que, por sua vez, será mediada 
pela linguagem que caracteriza o gênero em questão. A esse respeito, Schneuwly e Dolz (2010, p. 61) partem 
da suposição de que “é através dos gêneros que as práticas de linguagem materializam-se nas atividades dos 
aprendizes”. A tarefa do professor é dar orientações aos colegiais de forma a determinar para estes qual o 
gênero a ser produzido, depois de se ter feito um estudo pormenorizado de cada gênero. Outro dado importante 
é lembrar aos produtores de determinado texto que têm de saber qual o público-alvo para o qual falarão ou 
escreverão, de forma a serem feitas as adequações necessárias. 

Essencial é também aludirmos para o fato de textos orais ficarem em segundo plano, quando bem se sabe 
que serão úteis em diversificadas situações comunicativas. Cabe aos educadores mudar essa situação.  Fica, 
então, aos professores o alerta feito por Schneuwly e Dolz (2010, p.125): 

Embora a linguagem oral esteja bastante presente nas salas de aula (nas rotinas cotidianas, 
na leitura de instruções, na correção de exercícios etc.), afirma-se frequentemente que ela 
não é ensinada, a não ser incidentalmente, durante atividades diversas e pouco controladas.



Felizmente, muitas escolas – mesmo que ainda não tenham percebido – vêm aos poucos desenvolvendo 
atividades que privilegiam a oralidade, ao realizar seminários, debates, peças teatrais, leituras de poemas e ao 
orientar os alunos como devem proceder durante a exposição oral de um tema, principalmente no cuidado com a 
linguagem.

Se há ainda professores que não percebam a importância dada a um trabalho pautado nos gêneros, fazem-
se cruciais as palavras de Bronckart (1999, p. 103) “A apropriação dos gêneros é um mecanismo fundamental 
de socialização, de inserção prática nas atividades comunicativas humanas.”. 

Pelo fato de os gêneros serem entidades empíricas em situações comunicativas, nas quais predominam 
os aspectos relativos a funções, a propósitos, a ações e a conteúdos, é possível compreender que – a partir 
daqueles – os usuários da língua se inserem como falantes em uma sociedade. 

 Percebemos que o trabalho com textos de variados tipos e que a exploração da constituição dos gêneros 
formam um todo indivisível para a realização de uma prática educacional de qualidade; uma vez que a 
textualidade se manifesta em um gênero específico e, logicamente, os gêneros se materializam em textos – 
resultado esperado por um aluno tipicamente protagonista de seu papel na construção de conhecimento. Ao 
produzir um texto, o educando – teoricamente – deve saber as condições de produção e de circulação daquele, 
levando em conta o fato de sua produção textual ser escrita para alguém, em determinado tempo, abordando 
algum assunto e com determinado objetivo. Sabedores de tais aspectos, nossos adolescentes podem definir 
qual gênero textual será o mais adequado ao contexto sociocomunicativo. Obviamente, no espaço escolar, a 
produção de um texto está relacionada a um propósito pedagógico e não a uma demanda externa; mas – ainda 
assim – é fundamental que tanto o professor quanto o aluno tenham em mente que a produção de textos oral ou 
escrito na sala de aula levará à construção de uma aprendizagem específica, cobrada fora do ambiente escolar. 

Válido é salientar a nomenclatura usada por Mendonça (2007) para uma redação que tem sido histórica 
e tradicionalmente trabalhada nas atividades de produção escrita: a redação endógena ou clássica. Segundo 
a autora, tal redação limita-se à indicação do tema e/ou à explicitação de um dos gêneros textuais escolares: 
história ou narração, descrição e dissertação. Aqui cabe se fazer uma ressalva de que – apesar de a autora 
reconhecer que os três gêneros por ela citados são tipos de textos; são tidos como gêneros, já que adquirem 
conotação singular, e a escrita é feita da e para a própria escola. Vê-se que a produção de texto fica confinada 
a esse espaço, perdendo as condições interativas e dialógicas próprias da comunicação. Certamente isso afasta 
nossos alunos de muitas aulas de Português e leva-os a se negarem a fazer atividades descontextualizadas.

 Para mostrar que é possível mudar essa forma de trabalhar, aproveitamos para relatar que fizemos um 
trabalho aplicado em nossas turmas de unidades escolares diferentes, por meio do gênero carta pessoal. Foi 
um sucesso e mobilizou todos os alunos, que ficavam ansiosos por receber a carta do colega de outra unidade 
escolar.  É uma prova de que – se o docente leciona em mais de um local – fazer intercâmbio entre seus alunos 
é possível e permite que estes experimentem uma real prática de interação. Isso faz com que a escrita de textos 
tenha sentido para as turmas. 

Com o intuito de alterar um quadro de redações clássicas, estudos na área de linguagem sobre gêneros 
textuais ou discursivos provocaram significativas mudanças no encaminhamento do trabalho com texto nas 
escolas. A elaboração de textos passou a ser uma habilidade que deve ser ensinada e que precisa fazer sentido 
para o aluno. São pedidos à turma não mais textos narrativos ou descritivos, mas os que sejam capazes de 
reproduzir traços de uma propaganda, de uma reportagem, de uma notícia, de uma receita culinária; fazendo 
– nesses gêneros – a inclusão de sequências narrativas, descritivas, injuntivas, expositivas, dialogais e 
argumentativas. Tais sequências fazem parte do rol dos tipos textuais por constituírem sequências linguísticas 
homogêneas, teoricamente definidas e que ocorrem em gêneros textuais diversos.

Existe a incumbência de quem produzirá o texto da seleção da sequência condizente com a especificação 
da situação comunicativa, dentre as seguintes existentes: narrativa, descritiva, dialogal, argumentativa, 
injuntiva e expositiva. Para isso, necessário é apresentar à turma as características de cada um dos tipos de 
texto. São estas: sequência narrativa, que se caracteriza pela progressão temporal; sequência descritiva, que 
foca nos detalhes, sem haver mudança temporal; sequência injuntiva, também conhecida como instrucional, 



com o objetivo de dar ordem ou de regulamentar ações; sequência expositiva, que apresenta diferentes formas 
de saberes; sequência dialogal, também chamada conversacional, que marca o discurso direto; sequência 
argumentativa, que faz refutação, análise e negociação de tomada de posição acerca de um assunto. Acreditamos 
que, somente quando o aluno se familiariza com os diferentes gêneros, ele se torna apto a perceber quais as 
características comuns que o permitem escolher qual sequência será usada em determinado trecho de um 
texto. Indispensável se faz expor a turma a diversificados textos; já que, somente pela comparação dos textos 
expostos aos usuários de determinada língua e pela memorização das idiossincrasias daqueles, o corpo discente 
construirá paradigmas das sequências tipológicas existentes. Esses modelos mentais tipológicos específicos 
são denominados de superestruturas, capazes de permitir aos estudantes o discernimento das sequências dos 
diferentes tipos de texto.

Para o estudo dos gêneros e consequentemente dos tipos textuais, deve-se, então, estimular nos alunos 
a prática e o contato com os mais variados tipos de texto; a fim de que o aprendiz possa se familiarizar com 
perspectivas textuais diferentes, além de trabalhar tópicos gramaticais, tendo o texto como embasamento. Essa 
é também uma recomendação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)

Um dos aspectos fundamentais da prática de análise linguística é a refacção dos textos produzidos pelos alunos. 
Tomando como ponto de partida o texto produzido pelo aluno, o professor pode trabalhar tanto os aspectos 
relacionados às características estruturais dos diversos tipos textuais como também os aspectos gramaticais 
que possam instrumentalizar o aluno no domínio da modalidade escrita da língua. (BRASIL, 1998, p. 80).

3. Propostas de atividades

A primeira atividade exige a transformação de texto não verbal em verbal. Para trabalhar com o texto 
não verbal, o aluno precisa apurar seu olhar para conseguir transformar – em palavras – uma imagem real ou 
imaginada por ele. Descrever é também um exercício de escolha de vocábulos. Assim como os demais textos, 
os do tipo descritivo têm como finalidade transmitir uma mensagem a um interlocutor. O texto descritivo só 
terá cumprido sua função se quem o ler for capaz de “enxergar” a imagem descrita.

A atividade a ser desenvolvida deverá ser capaz de levar o aluno a perceber como é feita uma descrição e 
torná-lo hábil para desenvolver um texto descritivo. Exige-se, portanto, que o professor já tenha – anteriormente 
– trabalhado com a turma todas as particularidades desse tipo textual.

Para fazer a atividade, o professor deve combinar com a turma, alguns dias antes da aula na qual será 
feita a atividade, que cada um traga tesoura e revistas com assuntos de que gostem. O primeiro passo para 
a realização da atividade é cada um escolher uma imagem com a qual tenha empatia e recortá-la da revista. 
Logicamente, o educador precisa ter revistas para ofertar aos que – por algum motivo – não tenham levado 
nada. Também é importante que os alunos sejam avisados de que deverão ter cuidado para que os demais 
colegas não vejam a imagem que eles escolheram. Essa informação será essencial para o prosseguimento da 
atividade. 

Após a escolha da imagem, os alunos deverão colá-la em seu caderno e, fazer a descrição daquela em 
uma folha específica. Sempre que houver dúvidas sobre algum detalhe da imagem, o estudante deve recorrer 
ao caderno e certificar-se de que está fazendo a descrição da maneira mais minuciosa possível. Com isso – é 
trabalhada a sequência injuntiva, na medida em que os alunos precisam seguir as instruções da atividade para 
que tudo saia conforme o esperado. É preciso lembrar aos alunos também que, normalmente quando se escreve 
um texto, o objetivo é comunicar algo a alguém, ou seja, a descrição que eles estão fazendo da imagem não 
pode estar clara apenas para eles próprios. É preciso escolher muito bem as palavras para que outras pessoas 



consigam entender o que eles estão descrevendo. Transformar em palavras uma imagem é um desafio para 
quem escreve, logo atenção e cuidado são fatores elementares.

Feita a descrição, se possível depois de o professor ler para identificar se há problemas no texto, os alunos 
deverão formar duplas e trocar de folha com o colega. Um lerá o texto do outro e tentará reproduzir a imagem 
que está sendo descrita. É preciso ficar atento aos detalhes do texto para tentar fazer a imagem mais próxima 
possível da descrição. Quando todos acabarem o desenho, deverá ser feita a apresentação dos trabalhos pelas 
duplas. Cada um lerá o seu texto, apresentando sua imagem e o desenho feito pelo colega. Todos deverão 
perceber a importância da comunicação para se alcançar um determinado objetivo. Certamente, as descrições 
mais detalhistas serão capazes de gerar desenhos mais próximos das imagens das revistas, e aqueles que 
descreveram sem muitos detalhes – de modo mais simplista – perceberão que o uso menos complexo das 
palavras atrapalhou o desenvolvimento da atividade, distanciando a imagem da revista do desenho feito pelo 
colega. 

Para finalizar a atividade, a turma deverá expor – no mural – o texto, o desenho e a imagem de revista. 
Todos da turma poderão apreciar os trabalhos e perceber a importância da descrição na realização da tarefa. 
De maneira nenhuma, o objetivo da atividade é comparar os alunos ou expor algum trabalho que não tenha 
ficado primoroso. O professor deve conversar com a turma que há outros fatores que podem contribuir para a 
realização da tarefa, tais como: a habilidade de desenho, por exemplo, mas deverá focar também na capacidade 
que todos têm de escrever bem um texto. Por último, o docente precisa ratificar que o exercício é uma boa 
maneira de ir melhorando essa habilidade. Cristalino está que a sequência descritiva é o fator principal; mas, 
quando os estudantes comentam com os outros o que acharam das descrições feitas, há uso das sequências 
dialogais e argumentativas.   

Tendo os alunos concluído a atividade, é interessante fazê-los refletir sobre a importância da descrição 
em ambientes fora da escola, por exemplo, na profissão de jornalista, que – muitas vezes – descreve fatos sem 
que o telespectador veja imagens do ocorrido. Há, nesse caso, uma enorme contribuição linguística para que 
se obtenha o resultado esperado, ou seja, o entendimento da notícia por quem a ela assiste. 

A segunda atividade a ser trabalhada com a turma diz respeito à complexidade dos gêneros. Como já 
foi afirmado, dentro de um mesmo gênero, pode haver mais de um tipo de texto. E a leitura e análise das 
sequências textuais presentes no texto a seguir são excelentes para comprovar a multiplicidade de sequências 
usadas no gênero fábula.

Diante disso, criativo será o professor que trabalhar os tipos de textos existentes por meio da análise 
desse gênero.  Mas, para que se compreenda que um texto é – normalmente – composto por mais de um tipo 
de sequência, o professor deve elaborar uma atividade por meio da qual cada aluno receberá um texto e nele 
terá de identificar – por distintas cores – as sequências usadas. Para isso, o educador criará uma legenda, onde 
ficará acordado o seguinte:

•	 Sequência narrativa – pinte-a da cor vermelha;

•	 Sequência descritiva – pinte-a da cor azul;

•	 Sequência argumentativa – pinte-a da cor amarela;

•	 Sequência conversacional – pinte-a da cor verde.



Texto fornecido a cada aluno:

O rato do mato e o rato da cidade

Um ratinho da cidade foi uma vez convidado para ir à casa de um rato do campo. 
Vendo que seu companheiro vivia pobremente de raízes e ervas, o rato da cidade 
convidou-o a ir morar com ele:

— Tenho muita pena da pobreza em que você vive — disse. 
— Venha morar comigo na cidade e você verá como lá a vida é mais fácil.  
Lá se foram os dois para a cidade, onde se acomodaram  
numa casa rica e bonita.

Foram logo à despensa e estavam muito bem, se empanturrando de comidas fartas 
e gostosas, quando entrou uma pessoa com dois gatos, que pareceram enormes ao ratinho 
do campo.

Os dois ratos correram espavoridos para se esconder.

— Eu vou para o meu campo — disse o rato do campo quando o perigo passou.

— Prefiro minhas raízes e ervas na calma, às suas comidas gostosas com todo esse 
susto.

Moral: Mais vale magro no mato que gordo na boca do gato.                                                        

Alfabetização: livro do aluno 2ª ed. rev. e atual. / Na a Rosa Abreu... [et al.] Brasília: 
UNDESCOLA/SEF-MEC, 2001. 4v. : p. 60 v. 3.



Texto que se espera ter sido pintado pelos alunos:

O rato do mato e o rato da cidade

Um ratinho da cidade foi uma vez convidado para ir à casa de um rato do campo. 
Vendo que seu companheiro vivia pobremente de raízes e ervas, o rato da cidade 
convidou-o a ir morar com ele:

— Tenho muita pena da pobreza em que você vive — disse. 
— Venha morar comigo na cidade e você verá como lá a vida é mais fácil.  
Lá se foram os dois para a cidade, onde se acomodaram  
numa casa rica e bonita.

Foram logo à despensa e estavam muito bem, se empanturrando de comidas fartas 
e gostosas, quando entrou uma pessoa com dois gatos, que pareceram enormes ao ratinho 
do campo.

Os dois ratos correram espavoridos para se esconder.

— Eu vou para o meu campo — disse o rato do campo quando o perigo passou.

— Prefiro minhas raízes e ervas na calma, às suas comidas gostosas com todo esse 
susto.

Moral: Mais vale magro no mato que gordo na boca do gato.                                               

Alfabetização: livro do aluno 2ª ed. rev. e atual. / Na a Rosa Abreu... [et al.] Brasília: 
UNDESCOLA/SEF-MEC, 2001. 4v. : p. 60 v. 3.

 

Diante dessa análise pormenorizada das sequências textuais presentes nessa fábula, o docente terá 
explorado as peculiaridades de cada sequência e ratificado que – em um mesmo gênero – diferentes sequências 
são empregadas. Outra estratégia eficaz para essa mesma proposta seria a utilização de textos impressos em 
jornais, de onde os alunos deveriam sinalizar as sequências textuais apropriadas a tal gênero com o uso de giz 
de cera ou lápis de cor e da legenda de cores supracitada.

4. Considerações finais

Pretende-se, com esse trabalho, avançar no entendimento de que o papel do professor na produção 
de textos dos seus alunos é imprescindível e de que as atividades preparadas por aquele podem – de fato – 
contribuir para uma escrita/fala discente contextualizada e pautada nas práticas sociocomunicativas.

Percebe-se que é possível que um aluno com dificuldades de escrita consiga escrever bons textos, 
quando os desvios gramaticais são postos em segundo plano e, se faz um constante estímulo à reflexão do uso 



da língua portuguesa com os falantes desta. Claro está que a exploração das sequências tipológicas nos mais 
diversos gêneros são ferramentas eficazes para o desenvolvimento da oralidade e da escrita, quando e somente 
quando as atividades propostas pelo professor atenderem ao principal objetivo estabelecido: ser o aluno o 
protagonista de sua produção textual, nos mais variados contextos comunicativos.  

Não menos importante é destacar que o objetivo deste trabalho é aprimorar a escrita/oralidade dos 
alunos por meio de atividades possíveis de serem realizadas em sala de aula da rede pública brasileira; no 
entanto, sabe-se que essas são apenas umas das estratégias para se alcançar o êxito final; na medida em que 
uma atividade apenas não será capaz de resolver todos os problemas com relação à escrita – principalmente – 
trazidos pelos alunos ao longo de vários anos. Muito há – portanto – a ser feito. 

Cremos – enquanto educadoras atuantes – que o ensino de Língua Portuguesa deve ter como propósito 
levar os alunos a perceberem a riqueza gerada pelo uso efetivo da sua língua materna; visto que o papel da 
instituição escolar é instrumentalizar os estudantes a transitarem por textos reais a partir do que apreenderam 
em práticas escolares. Outro objetivo do profissional de Letras é trazer para suas aulas o dinamismo dos 
gêneros e sua relação com a diversidade de práticas sociais, de forma que nada seja estanque e artificial.
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Resumo: Essa comunicação tem como proposta discutir uma das possibilidades para o ensino de produção 
textual na escola pública básica (SILVA, 2012). Visa ainda uma reflexão sobre um trabalho produtivo com a 
língua portuguesa (ANTUNES, 2014) na escola, especificamente sobre a produção de textos e as práticas de 
leitura e escrita (HAWAD, 2012). Pela proposta que adotamos, “o texto deixa de ser entendido como uma es-
trutura acabada (produto), passando a ser abordado no seu próprio processo de planejamento, verbalização 
e construção” (KOCH, 1997, p.26), além de entendermos que “a leitura é condição-ingrediente fundamental 
para o progresso educacional” (SIMÕES, 1999, p. 89). Aqui, utilizamos anúncios publicitários s, memes da 
internets e imagens – gêneros textuais sugeridos também pelos PCN (BRASIL, 1999). Além disso, motivamos 
o debate em turma, visto como uma ponte de construção da argumentação de textos escritos pelos alunos. 
Como objetivos, buscamos analisar os diferentes recursos linguísticos, desenvolver a habilidade critica diante 
de um tema e, pela escrita e reescrita, trabalhar os aspectos de coesão e coerência (ANTUNES, 2005; FÁVE-
RO, 2001). A ideia de um trabalho reflexivo nessa vertente teve início no projeto PIBID/UERJ, realizado em 
uma escola de ensino médio do Rio de Janeiro. Assim, pretendemos analisar atividades variadas oferecidas 
aos alunos e discuti-las como ferramentas para que eles possam organizar suas práticas textuais e assim orien-
tar-se em escolhas sintáticas e semânticas adequadas para a construção da coesão e da coerência no texto. 

Palavras - chaves: Produção textual; argumentação, construção
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1. Introdução

 Muitos autores discutem a necessidade de termos um ensino que possa ser mais contextualizado e 
produtivo da língua portuguesa (ANTUNES, 2014; HAWAD, 2012), de forma a entender que as necessidades 
de produção textual e utilização da língua nos mais variados gêneros escolares (SCHNEUWLY e DOLZ, 
1999) não se restringem a uma mera aplicação de regras ou nomenclaturas, mas ultrapassa essas (SILVA, 
2012). A língua portuguesa, portanto, (e seu ensino) “é irremediavelmente contextualizada, situada, ou seja, 
acontece numa dada situação social” (ANTUNES, 2014, p. 40). Apesar de essas serem propostas já contidas 
nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN – (BRASIL, 1999), o ensino de língua com foco na produção 
textual e na utilização consciente dos diferentes elementos que regem a comunicação ainda não é uma constante 
em todas as situações de ensino de língua portuguesa. Resta, portanto, muito a ser pensado, planejado e, 
principalmente, modificado.

 Sendo assim, nossa proposta nesse trabalho, eminentemente prática, é a de oferecer subsídios que 
possam orientar a prática de ensino de produção textual na escola básica. Tal proposta surgiu no âmbito do 
programa PIBID/UERJ, bem como encontra suporte nas discussões da disciplina de “Língua Portuguesa VIII” 
do curso de Letras da UERJ/Maracanã, que tem como proposta a reflexão sobre o ensino de língua portuguesa. 
Ressaltamos ainda que não entendemos o texto como um produto final, acabado, mas como um tipo específico 
de manifestação da linguagem que está em constante modificação, podendo ser sucessivamente aperfeiçoado, 
recriado, reescrito e (re)significado. 

 A presente proposta tem seu contexto em uma escola regular de ensino básico da rede pública do Estado do 
Rio de Janeiro, mais especificamente em duas diferentes turmas do 3º ano do Ensino Médio, com aproximadamente 
quarenta alunos em cada uma delas. A escola fica localizada na zona norte do Rio de Janeiro e funciona como um dos 
polos de atuação do projeto PIBID/UERJ, atualmente coordenado pela professora Vania Lúcia Rodrigues Dutra 

. 

2. Algumas considerações teórico-práticas

No processo de construção textual em sala de aula, a etapa que talvez seja a mais complexa é a da 
organização das ideias, bem como a própria noção de prática da escrita – que deve ser entendida como um 
processo em movimento, não como um produto. Abrigar no contexto escolar a vivência dos alunos, relacionando 
leitura e escrita de forma contextualizada, pode não ser tarefa tão simples, requerendo dos professores um 
planejamento inicial mais detalhado, que possa se desenvolver de forma orientada e que respeite os alunos 
em seu tempo e em seus conhecimentos prévios. Nesse sentido, a organização das atividades de planejamento 
didático do professor são fundamentais para o ensino (SCHNEUWLY e DOLZ, 1999).

Assim, o trabalho com a produção textual em sala de aula visa, sobretudo, ao desenvolvimento das 
práticas de linguagem, entendidas como “as dimensões particulares do funcionamento da linguagem em 
relação às práticas sociais em geral, tendo a linguagem uma função de mediação em relação às últimas” 
(SCHNEUWLY e DOLZ, 1999, p. 6). Como observam os autores, as práticas de linguagem demandam, por 
vezes, a utilização e o confronto de dimensões “sociais, cognitivas e linguísticas” (SCHNEUWLY e DOLZ, 
1999, p. 6). Na parte referente à análise da proposta que realizamos, buscaremos explicitar com mais detalhes 
essa abordagem “tridimensional” a que os autores franceses se referem.

Fragmentos do texto História de bem-te-vis



Em relação aos gêneros textuais, Bakhtin (2011) vai afirmar que eles são os responsáveis por fundar a 
possibilidade de comunicação entre os homens, ao longo da história. Schneuwly e Dolz afirmarão que “por 
seu caráter genérico, são um termo de referência intermediário para a aprendizagem” (1999, p. 7). Assim, 
o gênero textual pode “ser considerado um mega-instrumento que fornece um suporte para a atividade nas 
situações de comunicação e uma referência para os aprendizes” (1999, p. 7), sendo os intermediários do 
aprendizado que se efetiva pela linguagem. São, portanto, mediadores do aprendizado, instrumentos pelo qual 
a linguagem se efetiva.

Ao mesmo tempo, buscamos aqui trabalhar não apenas com a dicotomia (já criticada) de “certo e do 
errado” (ANTUNES, 2014), mas ampliar as práticas dos alunos com a proposta da organização textual – bem 
como, de forma implícita, incluir questões de sociolinguística na abordagem em sala (LAGARES e BAGNO, 
2011; BAGNO, 2011; SANTIPOLO, 2002), com as discussões acerca das diferentes formas de variação 
linguística, assim como aquelas relacionadas à adequação vocabular e ao preconceito linguístico. Embora 
não fossem discussões prioritárias em nossas atividades, a sociolinguística era assunto que, a medida em que 
surgia, recebia um certo “tratamento didático”, ainda que superficial e/ou pouco aprofundado teoricamente. 
Nesse ponto, essas discussões entravam como suporte para o entendimento e a crítica necessária em alguns 
pontos, não como base da proposta que apresentamos.

Entendemos que o tipo textual argumentativo constitui-se como um dos possíveis exemplos com os 
quais trabalhar em sala de aula, uma vez que podemos, a partir deles, abordar os gêneros textuais de forma a 
motivar nos alunos um maior debate, fazendo com que demonstrem suas opiniões sobre o tema. A partir desses 
gêneros, ainda, é possível iniciar um trabalho com elementos de coerência e coesão (KOCH, 2010; KOCH e 
TRAVAGLIA, 2011; ANTUNES, 2005) entendidos aqui como indispensáveis à construção do texto.

O objetivo do trabalho que efetivamos em aula foi o de desenvolver em etapas graduais a escrita dos 
aprendizes, buscando em primeiro lugar seu interesse pela escrita e, assim, trabalhar as habilidades de escrita, 
leitura e interpretação. Como ponto de partida, utilizamos materiais como memes da internets, anúncios 
publicitários s - textos verbais e não-verbais, construindo um meio de discussão entre os alunos. Consideramos 
em nosso trabalho a ideia de “interpretação”, pois buscamos nas atividades conciliar imagens que contivessem 
uma gama de recursos extra–linguísticos, com os quais poderíamos trabalhar também suas significações, no 
intuito de “estabelecer relações de sentido implicadas no que está dito e no que está pressuposto como sabido. 
É nessas relações de sentido que a atividade da linguagem acontece.” (ANTUNES, 2014, p. 33)

A intervenção na sala de aula buscou discutir com os alunos um material pertencente aos gêneros 
textuais “anúncios publicitários” e “memes da internet”. Como já argumentamos, vemos nesse gênero textual 
a possibilidade de discussão de elementos não-verbais que cooperam para a construção do sentido de forma 
substancial.

Na proposta, buscamos estimular com os alunos um debate a partir dos materiais já apresentados 
(anúncios publicitários e memes da internet), de maneira a fomentar, na turma questionamentos sobre o tema 
nelas tratado, com o intuito de promover a ‘voz’ do aluno, suas considerações acerca do material. 

Como em qualquer pesquisa ou atividade, foi necessário estipular um recorte, de forma a possibilitar 
a ação. Dessa maneira, utilizamos ocorrências dos gêneros escolhidos que pudessem pautar as reflexões dos 
aprendizes no que diz respeito, principalmente, às temáticas que mais circulam na sociedade. 

Assim, para as atividades, consideramos, dentre outras, as imagens expostas a seguir:



Imagem 1

Imagem 3



Imagem 2

Imagem 4



Imagem 5



Imagem 7

Imagem 6

                                                       

Imagem 8



Dividimos a atividade em algumas etapas, descritas a seguir:

Etapa 1

Na primeira etapa, apresentamos a tarefa, explicando aos alunos como ela se desenvolveria, de forma 
a familiarizá-los com a proposta e introduzi-los ao assunto. Organizamos, então, os alunos em grupos e 
entregamos as imagens para cada um dos grupos, uma a uma. A intenção era que pudessem, colaborativamente, 
discutir acerca das imagens. Ressaltamos que tanto professor quanto os estagiários do PIBID circulavam entre 
os grupos, estimulando o debate e ajudando, pontualmente, que ele se iniciasse. Era uma tentativa de envolver 
a todos na atividade, buscando uma maior interação, participação e colaboração entre eles. 

Assim, os alunos tiveram previamente a possibilidade de expor seus argumentos, suas visões e leituras 
das imagens, bem como estabelecer um diálogo entre si e ouvir outras opiniões e se confrontar com outras 
visões. Quando terminava o tempo estipulado para a discussão de uma imagem, outra era dada aos grupos – e 
assim, sucessivamente, com cada uma das imagens que utilizamos.

Etapa 2

Nessa etapa, intermediária, os alunos tinham a possibilidade de expor suas visões não mais apenas em 
grupo, mas para toda a turma. De maneira alternada, os grupos expunham suas leituras para toda a sala (o 
grupo 1 expõe sobre a imagem 1, o grupo 2 expõe sobre a imagem 2, e assim sucessivamente)

Etapa 3

Após a exposição de um grupo para a turma, foi dado um pequeno tempo para que outros alunos 
pudessem se manifestar, concordando ou discordando da leitura que o grupo fez. Assim, evitávamos “perder 
tempo” com uma repetição de leituras e visões equivalentes, otimizando e dinamizando a aula.

Aqui, os alunos deveriam ainda, diante da turma, explicar e defender sua visão, de forma a argumentar 
sobre o material. Vemos nessa atividade uma prévia da própria produção escrita, sendo realizada de maneira 
oral.

Etapa 4

Após a etapa 3, retornávamos à etapa 1 e repetíamos o processo, com outra imagem e um outro grupo 
apresentando à turma. Seguimos repetindo esse ciclo com todas as imagens que utilizamos.



Etapa 5 (etapa final)

Passadas as etapas sobre a discussão oral acerca dos gêneros textuais, chegamos ao momento da produção 
textual em si. 

A partir das discussões anteriores, cada aluno, individualmente, era responsável por elaborar uma 
produção escrita sobre uma das imagens, de forma a explicitar, naquela imagem, o porquê de sua escolha, a 
mensagem que a imagem tentava passar e os elementos verbais e não-verbais dos quais se utilizava.

Dessa forma, incentivamos o desenvolvimento da escrita dos alunos com gêneros que estimulem seu 
senso crítico, isto é, que trabalhem suas opiniões, visões de mundo, diálogo e interpretação do gênero em 
questão. Nesse sentido, acreditamos que, paulatinamente, o aprendiz construa seu arcabouço textual por meio 
das atividades, sendo estimulado a realizar uma produção textual sobre um assunto que debateu, defendeu, 
ouviu e se expôs – não apenas um tema para que lesse individualmente e escrevesse. 

Como expusemos, a utilização do material não deve ser mero pretexto para a leitura, de forma a 
instrumentalizá-la com fins escolares. Mais do que isso, deve ser um início, um ponto de partida para a 
construção dos sentidos, sempre tendo em vista os gêneros textuais e a inter-relação entre linguagem verbal 
e não-verbal (BRASIL, 1999).

Além disso, expusemos também a necessidade de entender a escrita não como um produto finalizado, 
mas como um processo a ser realizado. Nesse sentido, a sequência da atividade que expusemos foi a releitura 
das produções textuais de cada aluno a fim de que pudessem reavaliá-las. Era o momento de iniciar ainda um 
trabalho maior com a coesão e a coerência. Por adequação ao espaço de que dispomos, não explicitaremos a 
sequência da atividade – o que pretendemos fazer em outra ocasião, com mais esmero.

 

3. Considerações finais

A importância da aplicabilidade do exercício em classe por meio da multiplicidade de textos e imagens 
possibilita ao aluno uma significação sobre o que pode “dizer” na sua leitura/escrita a partir dos debates 
colaborativos, do diálogo com seus colegas. De fato, a relevância da conversa, do debate, da exposição e 
defesa de ideias a partir do material trabalho proporcionou maior interação no ambiente escolar, bem como 
ofereceu maiores subsídios para a produção textual que se seguiu às discussões. 
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O ENSINO DE SINTAXE – CONTRIBUIÇÕES À PRÁTICA DE PRODUÇÃO TEXTUAL NA 
ESCOLA

      Bismarck Zanco de MOURA
                      Universidade Federal do Rio de Janeiro
                                                    dezanco@hotmail.com

Resumo: Este capítulo pretende discutir as contribuições que o estudo de um tópico gramatical, as funções 
sintáticas, pode oferecer à abordagem do texto em sala de aula. Acredita-se que a aprendizagem das catego-
rias sintáticas sujeito e adjunto adverbial possa auxiliar o processo de desenvolvimento das competências 
de leitura e produção textual. Defende-se, neste texto, que a aprendizagem da terminologia gramatical pode 
servir de auxílio às atividades textuais. O conhecimento acerca do constituinte com papel sintático de sujeito 
gramatical está associado ao fenômeno de aplicação das marcas de concordância verbal, tema presente nas 
aulas de gramática, mas, geralmente, de poucas repercussões nas de redação, nas quais o tema mais deveria 
ser enfatizado. Aqui, recomenda-se o trabalho com a concordância em diferentes estruturas, desde as mais 
simples, que o aluno já conhece, às mais complexas, que os professores tendem a não abordar. Com relação 
à função sintática de adjunto adverbial, acreditamos que, além de contribuições no que toca ao emprego da 
vírgula, em um de seus usos, e da crase, também é possível o enriquecimento da leitura de um texto. Sugeri-
mos que o professor leve seu aluno a reconhecer que os verdadeiros adjuntos adverbiais, apesar de não serem 
exigidos pelos predicadores verbais das orações de que são membros, enriquecem os textos com informações 
de caráter discursivo, já que todo evento se situa numa dimensão espacial e temporal. Recomendamos, ainda, 
que o professor aborde as duas relações sintáticas que os sintagmas circunstanciais podem estabelecer com os 
predicadores verbais, complementação ou adjunção.

Palavras-chave: Funções sintáticas; concordância verbal; discurso; ensino.

Introdução

Este capítulo pretende abordar as contribuições que o estudo do tópico gramatical funções sintáticas 
pode oferecer à prática de produção de textos na escola. Não faltam trabalhos que analisam a abordagem 
tradicional do ensino de língua portuguesa. Em geral, esses estudos criticam o fato de o processo de ensino 
e aprendizagem desta disciplina ser centrado na aquisição de terminologia gramatical e pouco exercitar as 
atividades concernentes ao texto, leitura e redação.

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, o objetivo maior a se perseguir, no ensino de língua 
portuguesa, é o de capacitar o estudante com relação às práticas de leitura e produção textuais, isto é, torná-
lo um competente leitor e produtor de textos. As escolas, contrariamente, pouco têm concentrado esforços 
em direção ao desenvolvimento dessas habilidades no alunado, como evidenciou a pesquisa de Neves (apud 
PINILLA 2011, P.170). 
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O estudo de Neves (1990) demonstrou que os professores de português dedicam pouca atenção ao 
estudo e à prática de atividades que envolvam o texto e a redação, cada um desses itens atinge cerca de 1,44% 
de frequência nas salas de aula. Por outro lado, os tópicos gramaticais classes de palavras e funções sintáticas 
são os que mais se destacam, alcançando, respectivamente, índices de 39,71% e 35,85%. 

Defendemos, nesta reflexão, que a aquisição de terminologia gramatical é uma necessidade, mas não 
pode constituir uma atividade com objetivos centrados em si. Acreditamos que o ensino da terminologia, 
procedimento de natureza metalinguística, como a abordagem das funções sintáticas ou mesmo das classes de 
palavras, pode contribuir com o desenvolvimento, no estudante, das habilidades de leitura e produção textuais.

Este trabalho, de caráter reflexivo, focalizará as funções sintáticas – sujeito e adjunto adverbial - e 
objetiva (i) apresentar as contribuições que a aprendizagem dessas funções pode oferecer às atividades de 
leitura e produção textual, (ii) analisar dados extraídos do jornal O GLOBO, os quais servirão de referência 
para o trabalho didático que desejamos que o professor desenvolva, (iii) indicar sugestões pedagógicas 
que auxiliem o professor na tarefa de abordar essas funções na leitura e produção textuais de seus alunos 
e (iv) indicar metodologia que possibilite ao estudante apreender, de forma coerente, a analisar os papeis 
desempenhados pelos constituintes sintáticos nas orações de que são participantes.

1. O sujeito gramatical

Esta reflexão se inicia com a análise da categoria gramatical - sujeito. Quais seriam as repercussões 
que o aprendizado dessa função sintática pode oferecer com relação ao texto? Acreditamos que a principal 
contribuição da identificação do sujeito está relacionada ao processo de produção textual, mais especificamente, 
ao fenômeno de aplicação de concordância verbal. Esse mecanismo sintático caracteriza-se, em português, 
pela harmonização das marcas de número e pessoa entre sujeito e verbo (cf. PERINI 1999, P.186). Pode-
se dizer, portanto, que a função gramatical sujeito está associada, dentre outros aspectos, à expressão da 
concordância, uma necessidade da/na variedade formal da língua.

Uma boa sugestão aos professores de língua portuguesa consiste na consulta às pesquisas linguísticas 
acerca dos temas que pretende abordar em sala de aula. A consulta é uma importante ferramenta, pois, 
partindo dos resultados desses estudos, os professores podem preparar materiais didáticos que atendam às 
reais dificuldades de aprendizagem. O ensino da concordância verbal (cv), por exemplo, pode se alicerçar 
em trabalhos como o de Vieira (2011), o qual aponta que as marcas de cv costumam ser, frequentemente, 
apagadas, nos contextos – (i) em que o sujeito está distante do verbo predicador, devido à presença de elementos 
intervenientes, estruturas linguísticas que se colocam entre o sujeito e o verbo, como se pode observar em (a) 
e (b); (ii)  em que o sujeito é posposto ao verbo predicador, como em (c) e (iii) em que o sujeito é inanimado, 
item (d).

(a) “[As vitórias das leis] são de curta duração. São imediatamente seguidas do retorno dos mesmos 
criminosos”.

(b) “Será realizado, em todo o país, entre 2 e 7 de setembro, [o plebiscito proposto pela Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil]. ”

(c)“Existem, na cidade do Rio de Janeiro, [bairros onde não há nenhuma forma de segurança]”.

(d)“Devem acontecer, certamente, neste fim de semana, em todos os lugares do país, [as eleições dos 
representantes do conselho tutelar].

O professor precisa desfrutar de bom senso com relação ao uso dos resultados das pesquisas linguísticas 
que consultar. É oportuno lembrar que os estudantes dos ensinos fundamental e médio não precisam conhecer 



o que essas análises indicam, este papel cabe ao professor. Ao analisar pesquisas relativas ao fenômeno de 
concordância verbal, o professor deve elaborar materiais didáticos, exercícios que desenvolvam a competência 
do aluno, no sentido de aplicar as marcas de cv, em todos as estruturas linguísticas, sobretudo, aquelas 
(indicadas pelas pesquisas) em que há maior probabilidade de a expressão da concordância não ocorrer, como 
o são os contextos referidos (a – d), que, apesar de servirem como exemplificação, atualizam as marcas de cv.

2. Sujeito gramatical e os contextos linguísticos de concordância verbal

O ensino de língua não deve se restringir aos contextos em que a expressão de cv já é esperada, mas deve 
se desenvolver com o intuito de que os estudantes conheçam estruturas linguísticas cada vez mais diferentes, 
partindo-se das mais simples, as que, certamente, o aluno já conhece, em direção às mais complexas, que podem 
ser encontradas em jornais, por exemplo. Recomendamos, como sugestão para alcançar esses objetivos, que 
o professor, além de conhecer as principais pesquisas sobre o tema, também consulte as principais gramáticas 
da língua.

São abordados, neste estudo relativo ao fenômeno de concordância verbal, os contextos linguísticos que 
seguem:

a) Em estruturas simples

b) Em estruturas perifrásticas

c) Em estruturas do tipo VS

d) Em estruturas suboracionais – sujeito de orações subordinadas

1.1.  A concordância verbal em estruturas simples

(i) “[Compositores e pintores] fazem adaptações e imitações sem serem acusados de plágio. ”   

(ii) “[Os diretores de cinema] podem repetir o trabalho de ídolos e mestres, mas, geralmente, não 
têm essa liberdade. ”

Esses são os contextos pelos quais o professor deve iniciar seu trabalho. Em i, o sujeito apresenta uma 
estrutura coordenada, o que leva o verbo predicador ao número plural. Em ii, o núcleo do sujeito, além de ter 
de ser recuperado no contexto discursivo, se manifesta no número plural, motivo pelo qual o verbo ter também 
assume essa forma. Essa última sentença deve constituir importante foco do professor, já que a marcação de 
número plural não se dá através da adesão de desinências morfológicas.

O professor deve ampliar, no trabalho com suas turmas, este repertório de verbos que, na grafia, 
representam o plural mediante aplicação de sinal de acento, como ocorre com as formas verbais ter (tem/têm) 
e vir (vem/vêm) ou mudança de sinal gráfico, como ocorre com os verbos conter (contém/contêm) e convir 
(convém/convêm), por exemplo. Pode-se sugerir, ainda, o desenvolvimento de atividades com verbos que 
terminam em – ê, a exemplo de crê (creem pl.), dê (deem), lê (leem) e derivados (cf. BECHARA 2009, P.107).

1.2.  A concordância verbal em estruturas perifrásticas

(iii) “ [Os leitores] não precisam aceitar passivamente a minha opinião”.



(iv)   “Será realizado, em todo o país, entre 2 e 7 de setembro, [o plebiscito proposto pela Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil]. ”

(v) “[Cientistas de diversos países] têm, nos últimos anos, desenvolvido pesquisas que investigam 
causas de doenças severas”.

(vi)   “ [As vitórias das leis] são de curta duração. São imediatamente seguidas do retorno dos 
mesmos criminosos”. 

A concordância verbal em estruturas perifrásticas costuma ser um tema pouco abordado em sala de aula. 
Desta maneira, constitui sugestão o trabalho com essas estruturas, que atualizam as marcas de cv no verbo 
auxiliar e, ainda, de gênero e número, no verbo principal representado na forma nominal de particípio, nos 
casos de voz passiva. Observe que as sentenças mencionadas, apesar de igualmente apresentarem perífrases 
verbais como centro da predicação, organizam-se em padrões estruturais diferentes. O professor deve se 
empenhar na seleção de construções diversas quer no ensino da cv quer no de outros temas.

Em iii, o auxiliar manifesta-se no número plural em concordância com o núcleo plural “leitores”. 
Nessa estrutura, o professor pode atentar para o fato de a concordância, no sintagma nominal sujeito, poder 
ser marcada apenas no determinante, o que, naturalmente, tende a conservar o verbo auxiliar na forma de 
singular. O objetivo da escola com relação a este tipo de estrutura em que falta a materialização das marcas 
de concordância nominal e verbal deve ocorrer em direção à sua legitimação. O professor deve esclarecer 
aos seus alunos que são estruturas previstas no sistema da língua e, por isso, perfeitamente, aceitáveis, mas 
deve incentivar e perseguir o emprego da estrutura padrão, estrutura em que ocorre representação da cv e que, 
provavelmente, o aluno tende a não usar. Esse é o papel da escola, o de permitir que seus alunos conheçam 
e, portanto, passem a usar, principalmente, nas situações sócio - interacionais em que forem exigidas, formas 
linguísticas de prestígio.

A sentença iv, também merece atenção no trabalho em sala de aula, pois seu constituinte sujeito, além 
de posposto e modificado por uma oração adjetiva reduzida, fato estrutural que lhe confere complexidade, 
também se encontra distante da perífrase, centro da predicação, devido à presença de dois adjuntos adverbiais. 
As estruturas v e vi apresentam os verbos constitutivos da perífrase separados, respectivamente, pelos 
sintagmas adverbiais “nos últimos anos” e “imediatamente”.  Essas orações estimulam o desenvolvimento do 
potencial do estudante para a análise dos fatos linguísticos, pois, v marca o plural no auxiliar, mediante o sinal 
de acento circunflexo e vi, além de exigir a inferência do sujeito no contexto oracional antecedente, realiza 
concordância de número e pessoa no verbo auxiliar (ser) e dupla concordância, de gênero e de número, na 
forma de particípio (seguido).

1.3. A concordância verbal em estruturas do tipo VS

(vii) “Existem, na cidade do Rio de Janeiro, [bairros onde não há nenhuma forma de segurança]. ”

(viii) “Semana passada, ocorreram [os julgamentos dos acusados de assaltar moradores de 
Copacabana]. ”

(ix) “Devem acontecer, certamente, neste fim de semana, em todos os lugares do país, [as eleições 
dos representantes do conselho tutelar]. ”

As orações vii-ix exibem estruturas que podem gerar dificuldade com relação à cv, pois em vii, há a 
presença de um elemento interveniente, o adjunto adverbial “Na cidade do Rio de Janeiro”, entre o verbo e 
o sujeito e pelo fato deste se apresentar com uma estrutura complexa, pois é especificado por um modificador 
oracional, a construção relativa “onde não há nenhuma forma de segurança”. A partir de orações com o 
padrão sintático semelhante ao de viii, o professor tem o papel de despertar, no estudante, consciência de que 



podem se colocar à esquerda da sentença diversos constituintes, que não funcionam, sintaticamente, como 
sujeito, como o é “semana passada”, adjunto adverbial. A oração ix interessa, porque (i) é projetada por uma 
perífrase, (ii) se colocam três adjuntos entre este predicador complexo e o sujeito, o que dificulta a cv (iii) 
o núcleo verbal acontecer, exigir apenas um argumento, outra importante motivação estrutural para a não 
marcação de cv. 

O Português é uma língua que autoriza a inversão sintática do sujeito, e, naturalmente, padrões oracionais 
do tipo VS (verbo-sujeito). Esse contexto favorece a não implementação das marcas de concordância verbal, 
uma vez que os falantes tendem a interpretar o sujeito posposto como objeto, constituinte que não manifesta 
relação de concordância com o verbo, consequência de a ordem nesta língua caracterizar-se pela preferência 
à posposição dos complementos em relação ao verbo predicador. No trabalho com a língua portuguesa, 
recomendamos que o professor contemple variados verbos que permitem a inversão do sujeito, como é o caso 
de “existir”, “ocorrer”, “acontecer”, já mencionados e, ainda, “faltar”, “começar”, “acabar”, “chegar”, 
dentre outros.

i)  “Nas praias, sempre faltam [avisos de perigo]”.

ii) “Começaram, no dia 21, [as festas juninas] por todo o país”.

iii) “Imagina como seria se um dia acabassem [todos os nossos problemas]”.

iv) “Finalmente, Chegou [o momento de fazermos as encomendas]”.

Para a ampliação do repertório de verbos que autorizam a posposição do sujeito, sugiro a consulta aos 
manuais - lições de Português pela análise sintática (1970), de Evanildo Bechara e as Novas lições de análise 
sintática (1985), de Adriano da Gama Kury e, ainda, às principais gramáticas do português, sobretudo, as que 
se fundamentam em teorias linguísticas, como as de Mário Perini (2011), Maria Helena Mira Mateus (2003) 
e Eduardo Raposo (2013). As orientações indicadas são motivadas pelo interesse em despertar, nos alunos, a 
consciência para o fato de certos constituintes pospostos, evidentemente, os sujeitos, realizarem concordância 
verbal, consequência de o português ser uma língua que admite, em alguns casos, sua inversão.

1.4. A concordância verbal em estruturas suboracionais – Sujeito de orações subordinadas

(x) Discutiu [as diferenças]que provêm de outra mais básica...”

(xi) “Josef Stalin dava ao Comitern a ordem de que [os intelectuais comunistas] deveriam abordar 
as relações de raças em termos de luta de classes, para capitalizá-los em proveito da causa 
comunista”.

(xii) “Com a crise na economia brasileira, [as vagas], que não poderiam faltar, não vão acontecer.

As orações adjetivas funcionam como adjuntos adnominais e modificam um nome. Essas sentenças 
devem ser abordadas na sala de aula, pois, como apresentam o estatuto de “oração”, provavelmente, são 
constituídas de sujeito. Em x, o sujeito do verbo prover é representado pelo pronome relativo “que” cujo 
referente é o termo “as diferenças”, que exerce papel distinto do de sujeito em relação ao verbo discutir, 
núcleo da oração principal, o de objeto. Com relação a este tipo de estrutura, o professor deve chamar atenção 
dos estudantes para o fato de a concordância estar em conformidade com o referente, apesar de o sujeito ser 
representado pelo pronome relativo e de o verbo realizar a mudança de número, na grafia, através do sinal 
acento circunflexo.

Em xi e xii, interessa o fato de o sujeito das orações relativas serem requeridos por perífrases verbais, 
contexto em que a concordância se manifesta nos auxiliares, embora não exclusivamente, como ocorre com 



as perífrases que caracterizam a voz passiva analítica. Em xii, estrutura, ainda, mais complexa, é importante 
observar que o sujeito do verbo “acontecer” é representado por toda a oração relativa, “As vagas, que não 
poderiam faltar”. 

3. Sugestões pedagógicas

Sugestão 1 – O professor pode pedir aos seus alunos que corrijam os desvios de concordância verbal que 
encontrar em um texto. Entretanto, deve, previamente, gerar esses desvios. Acreditamos que esta estratégia 
desenvolve não só a consciência do aluno com relação à identificação dos sujeitos, mas também o conhecimento 
das diversas formas de expressão da concordância verbal no português. Segue exemplo com fragmentos de 
texto.

 
§ 1 Com estas florestas de arranha-céus que vai crescendo, muita gente pensa que passarinho é coisa só 
dos jardins zoológicos; e outros até acham que seja apenas antiguidade de museu. Certamente, chegaremos 
lá..., mas, por enquanto, ainda existe bairros afortunados, onde haja uma casa, casa que tenha um quintal, 
quintal que tenha umas árvores. Bom será que essa árvore seja a mangueira: pois nesse vasto palácio verde 
pode morar muitos passarinhos.

§ 6 O tempo passou, o bem-te-vi deve ter viajado; talvez seja cosmonauta, talvez tenha voado com o 
seu time de futebol. Afinal tudo pode acontecer com bem-te-vis tão progressistas, que rompe com o canto da 
família e mudam os lemas dos seus brasões. Talvez tenha sido atacado por esses homens fortes que agora 
saem de mato de repente e dispara sem razão nenhuma contra o primeiro vivente que encontra. Mas hoje 
tornei a ouvir um bem-te-vi cantar. E cantava assim: “Bem-bem-bem-... - te-vi.”’ Pensei: “E uma nova escola 
poética que se eleva das mangueiras!” Depois, o passarinho mudou. E fez: “Bem-te-te-te-...- vi!’ Tornei a 
refletir: “Devem ser pequeninos e estudam a sua cartilha...” E o passarinho: “Bem-bem-bem-te-te-te-vi-vi- 
vi...!”.

Convém lembrar que as estruturas não podem estar destacadas, como o fazemos, o aluno precisa 
identificá-las e conhecer as formas de concretização morfossintática da cv. Aconselhamos que se trabalhe 
com um texto completo e, não com fragmentos, o que fizemos por razões de limitação de espaço. Não se 
pode esquecer de instruir a reaplicação da tarefa, até que se perceba rendimento satisfatório com relação à 
aprendizagem deste tópico.

Sugestão 2 – O professor pode pedir aos seus alunos que coletem construções em que haja verbos 
(do tipo VS) como ‘ocorrer’, ‘faltar’, ‘chegar’, entre outros que admitem a posposição do sujeito, sem, 
no entanto, afirmar que os constituintes pospostos são sujeitos. Na sala de aula, deve mediante análise do 
comportamento morfossintático deste constituinte, levar seus alunos à dedução do papel sintático que ele 
desempenha na estrutura oracional, o de sujeito. Propomos, então, que, com base nas construções que a turma 
‘encontrar’, será preciso inspecionar as propriedades que identificam o sujeito, a saber:  a estrutura nominal, a 
possibilidade de substituição por pronome pessoal do caso reto e a presença de marcas flexionais compatíveis 
com as do verbo.   

4. O adjunto adverbial

Os constituintes sintagmáticos que denotam circunstâncias são identificados, na NGB, e, portanto, em 
muitas gramáticas escolares, pelo rótulo adjunto adverbial. Entretanto, este grupo aparentemente uniforme 



reúne dois tipos de estruturas que se diferenciam pela relação sintática que estabelecem com o predicador 
verbal, como se pode observar abaixo.

i- [ No teatro, assistimos a uma peça muito divertida]

ii- [ Fomos ao teatro assistir a uma peça muito divertida]

Veja que na sentença (i) o sintagma “no teatro” não é requerido pelo verbo assistir, já, em (ii), 
contrariamente, o mesmo sintagma é exigido pelo predicador ir. A partir desses exemplos, se pode constatar 
a diferença que existe entre circunstanciais adjuntos, legítimos adjuntos adverbiais, e circunstanciais 
complementos, denominados, por exemplo, de complementos circunstanciais, na abordagem do gramático 
Rocha Lima (1994). 

Assim, pode-se dizer que, apesar de a carga semântica destes constituintes ser a propriedade que os 
aproxima, eles apresentam comportamento sintático diferente, há sintagmas que são exigidos e os que não 
o são pelos verbos. Mas, quanto ao ensino destas funções sintáticas, como o professor deve trabalhar com 
esta categoria circunstancial? De que maneira conhecer esta distinção pode auxiliar o processo de leitura e 
construção textual?

Defendemos que o professor de língua portuguesa deve levar seus alunos a compreensão de (i) que a 
utilização exclusiva do rótulo adjunto adverbial, na escola, com consequente exclusão dos complementos 
circunstanciais ocorre apenas por uma razão de economia  com relação ao uso de termos descritivos, (ii) 
que, erroneamente, sob este rótulo encontram-se estruturas de comportamentos sintáticos distintos, algumas 
delas são requeridas pelos núcleos verbais das orações de que são constituintes e que, portanto, não podem 
ser considerados “adjuntos”, (iii) que mesmo os sintagmas circunstanciais que não são requeridos pelos 
predicadores verbais não podem ser interpretados como elementos de natureza acessória, e, consequentemente, 
dispensável, pois contribuem com o processo de  construção discursivo-textual, como se verificará na seção 
que segue.

5. O adjunto adverbial e sua contribuição discursiva

Os fragmentos de notícia que seguem contêm adjuntos adverbiais, se pretende analisar a contribuição 
discursiva que motiva o uso desses constituintes.

(i) “ [Nos últimos 12 anos], tudo, [no Brasil], se transformou em estarrecedor: a educação, a saúde 
pública, a economia, os elevados níveis de corrupção, os baixos níveis das represas e da hidro-
via Tietê/Paraná, o baixo nível dos candidatos e, finalmente, a Petrobras”.

(ii) “A persistência nos erros é também manifestamente brasileira. Estamos [há décadas] expandin-
do os gastos públicos rumo aos 40% do Produto Interno Bruto”.

(iii) “ [Na semana passada], dois carros da UPP foram depredados [durante confronto entre PMs e 
moradores do Morro da Cachoeirinha]”.

(iv) “O acostamento [em frente a uma fábrica na Estrada da Matriz, em Guaratiba], virou uma espé-
cie de estacionamento irregular para caminhões”.

              Os fragmentos acima, extraídos de notícias do jornal O GLOBO, revelam a importância dos 
adjuntos adverbiais no processo de construção discursivo-textual. Veja que, apesar de os circunstanciais em 



parênteses não serem exigidos pelos verbos, enriquecem o texto com informações espacial e temporal. Assim, 
pode-se dizer que o emprego desses adjuntos, na elaboração textual, é motivado discursivamente, dados os 
objetivos de situar os eventos no tempo, como o fazem “Nos últimos 12 anos”; “há décadas”; “Na semana 
passada” e “durante confronto entre PMs e moradores do Morro da Cachoeirinha” e no espaço, como “no 
Brasil” e “em frente a uma fábrica na Estrada da Matriz, em Guaratiba”. 

Recomendamos que o professor não deixe de abordar em sala de aula este aspecto, relativo ao processo 
de estruturação discursiva e de levar seus alunos a perceberem que a ausência dessas informações implica na 
transmissão de uma mensagem com conteúdo diferente. Outro fato a se destacar pode ser observado no último 
exemplo em que a informação circunstancial de lugar, “em frente a uma fábrica na Estrada da Matriz, em 
Guaratiba” está integrada à estrutura do nome, “acostamento” e não à do predicador verbal, como preconizam 
as gramáticas. O gramático Rocha Lima (1994) chega a observar esse tipo de construção em nota de rodapé, 
porém não lhe atribui descrição sintática.

6. Sugestões pedagógicas

Sugestão 1 – Sugiro que o professor através de narrativas e notícias proponha a sua turma distinguir 
circunstanciais adjuntos de circunstanciais complementos e que naquele chame a atenção para a importância 
de seu emprego no processo de elaboração textual-discursiva, visto que todo evento ocorre num lugar, num 
tempo e de uma maneira.

Sugestão 2 - As gramáticas recomendam que os constituintes circunstanciais sejam anexados ao fim 
da sentença. Qualquer mudança em sua posição precisa ser sinalizada pela vírgula, o que, entretanto, não 
constitui regra obrigatória. Apoiados nesta orientação, aconselhamos ao professor selecionar trechos de textos 
que favoreçam o aprendizado da aplicação deste sinal neste tipo de contexto, de deslocamento de adjuntos 
adverbiais.

              Atividade relativa ao uso da vírgula - após selecionar fragmentos com adjuntos adverbiais, o 
professor deve cancelar as vírgulas aplicadas para sinalizar que houve a mobilidade deste constituinte e, em 
seguida, indicar como tarefa o seu emprego, o trecho abaixo pode ilustrar. 

                “Havia, numa cidadezinha, uma menina que todos achavam muito bonita. Certo dia, a mãe 
da menina mandou que ela levasse um pouco de pão e leite para a sua avó. Quando a menina ia caminhando 
pela floresta, um lobo aproximou-se e perguntou-lhe para onde se dirigia”.

Sugestão 3 - Outra contribuição do conhecimento da função sintática circunstancial relaciona-se 
ao aprendizado de um dos empregos do acento grave. O professor deve levar seu aluno a reconhecer que 
muitas informações circunstanciais são representadas por sintagmas iniciados por preposições, como o é o 
sinal indicativo de crase, o acento grave – fusão da preposição a com o artigo feminino a. Acreditamos que 
apreender a função sintática de semântica circunstancial auxilia na simplificação do ensino do acento grave, 
que se coloca para indicar a fusão de preposição, elemento que também encabeça os circunstanciais, com o 
artigo feminino.

            Atividade relativa ao uso da crase – o professor deve selecionar frases e as expor a seus 
alunos, demonstrando que o uso da crase decorre da natureza estrutural, são preposicionados, e semântica, são 
circunstâncias, assim como os sintagmas adverbiais.

(i)  “Por favor, senhores, fiquem à vontade”.  (Modo)

(ii) “Chegamos à noite, na casa de meu filho”. (Tempo) 

(iii) “A rua que você procura fica à direita”. (Lugar)



Conclusão

Finalizamos esta reflexão, orientando o professor a usar o texto em todas as suas atividades. Esperamos 
que esse estudo contribua com a melhoria da leitura e da produção textual dos estudantes. Pode-se recomendar, 
ainda, que o ensino das funções sintáticas se processe de forma coerente, iniciando-se com as funções 
oracionais, aquelas em que os termos estão diretamente ligados ao predicador verbal, como o são sujeito, 
complementos verbais, adjunto adverbial, predicativos do sujeito e do objeto, e, em seguida, passar aos termos 
suboracionais, os que podem constar na estrutura interna desses, complemento nominal, adjunto adnominal e 
aposto. A aprendizagem da análise sintática se torna mais difícil, ao se trabalhar simultaneamente com funções 
sintáticas de níveis diferentes.

Este trabalho se concentrou nas funções sujeito e adjunto adverbial e torna-se fundamental que o 
professor aprofunde questões relativas a essas categorias em seu trabalho escolar. Não foram contemplados, 
por exemplo, os contextos que envolvem a partícula se e, ainda, os sujeitos de verbos no infinitivo. Ficam, 
então, como sugestão. Quanto aos sintagmas adverbiais, sugerimos o trabalho com estruturas de diferentes 
conteúdos semânticos e que se reconheça sua importância no processo de construção textual discursiva.
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Resumo: Neste artigo são apresentadas as situatividades dos estudantes de uma escola estadual em relação à 
compreensão leitora de narrativas de terror. Tendo o objetivo de verificar se os estudantes do sétimo ano do 
ensino fundamental encontram-se situados como compreendedores em leitura, promovendo a compreensão 
de narrativas de terror a partir da metacognição, tornando os estudantes conscientes desse tipo textual. Desen-
volveu-se este estudo à luz dos pressupostos teóricos BROWN (1987), FLAVELL (1979), FULGÊNCIO & 
LIBERATO (1992), KATO (1985), SINHA (1999) e SOARES (2002), que demonstraram estar conscientes de 
que o estudo e a leitura envolvem um tipo de atividade denominada de metacognitiva e mostram a importância 
de aprender a ser um aprendiz. Como objetivo específico, pretendemos desenvolver propostas pedagógicas 
de compreensão de texto, possibilitando consciência e situatividade dos estudantes no processo de ensino-
-aprendizagem. Desta maneira, o trabalho é orientado a partir da seguinte hipótese geral: a metacognição e 
a situatividade possibilitam um trabalho pedagógico em relação ao ensino de compreensão de textos. Para 
tanto, partimos da hipótese específica de que o padrão de respostas dos estudantes consultados manifesta a 
situatividade destes em relação à compreendedores de narrativas de terror. A metodologia aplicada através dos 
testes-protocolos baseia-se na hipótese geral e consiste na atenção consciente do usuário da língua com relação 
ao manuseio da linguagem como algo manifestado na própria cognição em situações pedagógicas relativas ao 
ensino da leitura de narrativas de terror. Neste contexto, a partir da análise dos resultados finais, percebemos 
uma sensível melhora na situatividade dos estudantes em relação à leitura das narrativas e no desenvolvimento 
da reflexão metacognitiva. 

Palavras-chave: Cognição; ensino de leitura; metacognição; narrativas de terror; situatividade.

1. Introdução

O presente artigo trata-se de uma pesquisa experimental e qualitativa, tendo em vista a tentativa de 
mapear as estratégias cognitivas utilizadas no processo de compreensão leitora por meio de testes-protocolos 
que buscam dar uma clara e mensurável percepção da complexidade desse processo de construir significados 
para o texto. A aplicação dos testes-protocolos baseia-se na hipótese de que a metacognição e a situatividade 
possibilitam um trabalho pedagógico em relação ao ensino de compreensão de textos. E o padrão de respostas 
dos estudantes manifesta o grau de situatividade destes em situação de compreensão de texto.

Um dos objetivos da investigação deste trabalho encontra-se em verificar se os estudantes do sétimo 
ano do Ensino Fundamental encontram-se situados como compreendedores em leitura, aprimorando, assim, a 
compreensão de narrativas, a partir da aplicação das atividades - as estratégias metacognitivas.

O objeto de estudo é a narrativa de terror e a escolha do objeto de investigação justifica-se pela empolgação 

7  CORTEZ, Viviane Ignacio Rosa. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ, Programa de 
Pós-Graduação - Mestrado Profissional em Letras - Profletras, Professora de língua portuguesa e inglesa do 
Governo do Estado do Rio de Janeiro. 



que esta desperta nos adolescentes, possibilitando-os a vivenciar situações misteriosas e sobrenaturais, bem 
como promover a articulação dos saberes dos estudantes às práticas cognitivas, como a inferência, dando 
sentido ao texto.

Os subsídios teóricos que norteiam a análise das narrativas de terror neste artigo envolvem a metacognição, 
as identidades situadas e a construção do conhecimento relacionada à leitura. Ao se ler alguns autores como 
BROWN (1987) e FLAVELL (1979), que demonstraram estar conscientes de que o estudo e a leitura envolvem 
um tipo de atividade denominada de metacognitiva, FULGÊNCIO & LIBERATO (1992), que demonstraram 
que a compreensão e o aprendizado da leitura serão maiores, quanto melhor forem à legibilidade dos textos 
e a adequação à realidade do leitor, KATO (1985), que postula sobre o aprendizado e a compreensão da 
leitura, SINHA (1999), que mostra sobre aprender a ser um aprendiz e pessoas situadas e SOARES (2002), 
que nomeia comportamentos e práticas sociais na área da leitura. Percebemos, assim, o quanto é importante 
ensinar a leitura através da metacognição.

Um aspecto que se observa na escola é o insucesso nas avaliações do Estado, principalmente em termos 
de desempenho dos estudantes na compreensão leitora. É comum encontrar estudantes que apresentam 
dificuldade de interpretação de textos. Muitos deles alegam não terem o hábito da leitura, o que se explica pela 
dificuldade que têm em aferir significado àquilo que leram. 

Entender os processos de compreensão é fundamental para o ensino da leitura. Um ponto a ser destacado 
é que a compreensão é uma das questões mais complexas da leitura. Até mesmo porque a compreensão é um 
processo que ultrapassa a leitura da palavra, já que compreendemos (ou não) um texto, um contexto e o mundo. 

Desta forma, propusemo-nos à aplicação dos conhecimentos adquiridos através da aplicação de testes-
protocolos escritos dos quais elencamos a situatividade dos estudantes, fazendo, em seguida, a análise dos 
dados, registrando nossas conclusões sobre as informações obtidas a partir investigação. 

Inicialmente, tecemos algumas considerações sobre o conceito de metacognição, situatividade e ensino 
de leitura. Enfatizamos também, ao final, a importância do trabalho com as atividades metacognitivas, que 
são imprescindíveis não apenas no sétimo ano do ensino fundamental, mas também no decorrer de toda a vida 
escolar. Sugerimos, nos anexos, algumas propostas de intervenção pedagógicas diretamente relacionadas a 
tais assuntos. 

2.  Metacognição

De acordo com Flavell (1979, p. 69), o termo metacognição refere-se ao conhecimento que o indivíduo 
tem sobre seus processos cognitivos e produtos. Em outras palavras, é o ato de consciencializar, analisar e 
avaliar como se conhece.

Inicialmente, os trabalhos sobre metacognição detiveram-se apenas no conhecimento que os indivíduos 
tinham sobre sua cognição, a exemplo do que sabiam sobre sua memória (metamemória) e do que sabiam 
sobre sua atenção ou metatenção (FLAVELL & WELLMAN, 1977). Defini-se, então, metacognição como a 
“cognição sobre a cognição”, “pensar sobre o pensamento” ou como o processo mediante o qual o indivíduo 
realiza operações cognitivas, além de acompanhá-las enquanto elas acontecem “aprender a aprender” 
(FLAVELL, 1979). Posteriormente, nas últimas décadas, novos conceitos foram sendo incorporados ao estudo 
de metacognição (JOU & SPERB, 2006, p. 178).

Segundo Brown (1987, p.10), o reconhecer a dificuldade na compreensão de uma tarefa, ou tornar-
se consciente de que não se compreendeu algo, é uma habilidade que parece distinguir os bons dos maus 



leitores. Os primeiros sabem avaliar as suas dificuldades e/ou ausências de conhecimento, o que lhes permite, 
nomeadamente, superá-las, recorrendo, muitas vezes, a inferências feitas a partir daquilo que sabem. A autora 
ressalta que a importância do conhecimento não só sobre aquilo que não se sabe evita o que designa de 
ignorância secundária – não saber que não se sabe.

Nesses termos, observa-se que o uso de atividades metacognitivas conduz a uma melhoria da atividade 
cognitiva e motivacional e, portanto, a uma potencialização do processo de aprender. Isto é, o conhecimento 
que o estudante possui sobre o que sabe e o que desconhece acerca do seu conhecimento e dos seus processos, 
parece ser fundamental para o entendimento da utilização de estratégias de estudo, pois, presume-se que tal 
conhecimento auxilia o sujeito a decidir quando e que estratégias utilizar.

O trabalho sobre metacognição e o self desenvolvido por Jou & Sperb (2006, p.177) mostra que a 
metacognição tem como essência a capacidade do ser humano de ter consciência de sua própria existência 
(self):

a compreensão que as pessoas têm de seu próprio processamento cognitivo é denominada pela psicologia 
cognitiva de metacognição. O conceito de metacognição é a capacidade do ser humano de monitorar e autorregular 
os processos cognitivos (FLAVELL, 1979; NARENS, 1996; STERNBERG, 2000). A essência do processo 
metacognitivo parece estar no próprio conceito de self, ou seja, na capacidade do ser humano de ter consciência de 
seus atos e pensamentos. Na língua portuguesa, utiliza-se a palavra consciência com múltiplos significados: para 
referir-se à vigília (estar consciente), à função superegóica (princípios morais que regem o indivíduo) e ao self, 
o qual remete à percepção do indivíduo de sua própria existência. O self se relacionaria ao que Damasio (1996) 
chamou de consciência ampliada, referindo-se à capacidade do indivíduo de ter consciência de quantidades 
enormes de entidades e eventos subjetivos, gerando uma perspectiva individual (JOU & SPERB, op. cit., p.177).

Um ponto que se pode destacar é que o conhecimento metacognitivo requer um envolvimento ativo do 
aprendiz em determinadas ações. Segundo RIBEIRO (2003, p. 113), as ações podem ser entendidas como 
estratégias metacognitivas, produzindo igualmente experiências metacognitivas e resultados cognitivos. 
Enquanto as estratégias cognitivas são destinadas simplesmente a levar o sujeito a um objetivo cognitivo, as 
estratégias metacognitivas propõem-se avaliar a eficácia das cognitivas. 

Como exemplo, por vezes nós procedemos a uma leitura lenta simplesmente para aprender o conteúdo 
(estratégia cognitiva) e outras vezes, lemos rapidamente para ter uma ideia acerca da dificuldade ou facilidade 
da aprendizagem do conteúdo (estratégia metacognitiva). E a partir desses conhecimentos, se dá a realização do 
processo inferencial, que consiste no estabelecimento de conexões entre os enunciados, com o preenchimento 
de lacunas deixadas pelo texto.

Observa-se, assim, que uma forma de apoiar o desenvolvimento metacognitivo é incentivar os 
estudantes a refletir e avaliar suas atividades escolares. Se os docentes fizerem isso constantemente, isso 
aumentará o interesse no propósito dessas atividades, pois se os estudantes participam de um discurso onde 
são frequentemente perguntados: “Como você sabe?” ou “O que te faz dizer isso?” ou “Como você chegou 
a essa conclusão?” ou ainda “Justifique sua resposta/escolha”, eles se tornam mais suscetíveis a sempre se 
autoquestionarem ao ler qualquer texto e, consequentemente, se conscientizarem de seus aprendizados.

3. Situatividade e ensino de leitura

A leitura faz parte do cotidiano de todos, pois estamos constantemente rodeados por textos: rótulos, 
embalagens de alimentação, o letreiro do ônibus, os muros da cidade, o jornal com as principais notícias do dia, 
os sinais de trânsito. Enfim, tudo é passível de leitura e, aparentemente, tão normal, que muitas vezes não nos 



damos conta de que estamos diante de tantos textos: texto verbal, texto não-verbal, e com as novas tecnologias, 
o hipertexto8. Da mesma forma, encontramos no que diz respeito à leitura uma série de classificações: leitura de 
palavra, leitura de mundo, leitura de imagens. Nota-se que estamos diante de múltiplas leituras, que envolvem 
produtos, processos e sujeitos. Isso, no entanto, não garante a compreensão em leitura dos nossos alunos, 
inquietando professores e especialistas no assunto, levando-os a repensar as práticas e o ensino da leitura.

Para Chris Sinha (1999, pp. 32-34), o aprendizado e a cognição como situados implica, normalmente, 
repensar os processos cognitivos em termos de seu enquadramento pelo contexto e pelas práticas 
sociocomunicativas, em contraposição a perspectivas tradicionais que enfocam um sujeito individual e isolado. 
Repensar o aluno como aprendiz-leitor é essencial para que ele seja valorizado como tal.

Segundo Gerhardt (2013, p. 89), o entendimento de que a cognição existiria apenas como um acervo de 
saberes que são ativados e usados no momento da enunciação linguística, sem se ponderar que essa própria 
enunciação por si já é uma ação cognitiva, que produz conceitos que precisam ser levados em conta na 
investigação sobre ensino, revela como funciona a mente do aluno quando ele está em sala de aula exercendo 
o seu self de aluno, e também porque evidenciam quais são de fato os conteúdos e aprendizados que ele aufere 
na escola.

Conforme Gerhardt (op. cit., p. 95) as ações cognitivas situadas dos alunos devem ser compreendidas 
da seguinte maneira: 

os estudos em cognição e ensino de língua permitem realizar uma associação entre o uso da linguagem e a 
construção mais geral da cognição humana, detectando as evidências linguísticas do que desencadeiam as ações 
cognitivas, quais são os seus objetivos, e quais tipos de problemas elas buscam resolver. Essa detecção pode 
subsidiar a formulação de propostas didático-pedagógicas que, em vez de definir a priori qual é a relação entre 
as pessoas e a linguagem busque associar a cognição cotidiana dos alunos, mais próxima das realidades vividas 
por eles fora da escola, às suas ações cognitivas situadas dentro da sala de aula (GERHARDT, 2013, p. 95).

Diante disso, podem-se identificar, pelo menos, dois problemas ao estabelecer um paralelo que pretenda 
compreender as interferências de uma forma de cognição sobre outra: (a) a cognição cotidiana interferindo em 
demasia na cognição escolar, fenômeno que diminui a qualidade de apreensão dos conteúdos escolares, e (b) a 
cognição escolar sendo construída de forma excessivamente institucionalizada, impedindo que o aluno aufira 
aprendizados que lhes serão interessantes e úteis na vida social (GERHARDT E SILVA, 2009).

No que se refere à concepção de leitura, Kato (1985, p. 62) considera o ato de ler como um processo 
discursivo no qual se inserem o autor e o leitor, ambos são os sujeitos produtores de sentidos sócio-historicamente 
determinados e ideologicamente constituídos. É, segundo a autora, o momento histórico-social que determina 
o comportamento, as atitudes, a linguagem de um e de outro e a própria configuração do sentido.

Nesse sentido, SOARES (2000, p.19) destaca que são absolutamente indiscutível os benefícios que a 
leitura pode trazer para o indivíduo:

8  “Texto exclusivamente virtual que possui como elemento principal a presença de links. Esses links que podem ser palavras, imagens, 
ícones etc., remetem o leitor a outros textos, permitindo percursos diferentes de leitura e construção de sentido a partir do que for acessado... É um 
texto que se atualiza, se realiza ou se concretiza, quando clicado, isto é, quando percorrido pela seleção dos links “(GOMES, 2011, p. 15)



Atribui-se à leitura um valor positivo absoluto: ela traria benefícios óbvios e indiscutíveis ao indivíduo 
e à sociedade – forma de lazer e de prazer, de aquisição de conhecimentos e de enriquecimento cultural, 
de ampliação das condições de convívio social e de interação. Apesar dessa afirmação, colocar a leitura 
em uma posição um tanto quanto difícil de salvadora da humanidade, explica bem quanto pensamos 
no ensino da leitura. O ensino existe para ajudar alguém a adquirir conhecimentos e enriquecimento 
cultural e esse parece ser também uma das consequências da leitura (SOARES, 2000, p. 19).

Segundo a definição de Soares (2000, p. 20), a leitura é também uma fração de uma corrente de 
comunicação verbal ininterrupta, ou seja, um momento na evolução contínua, em todas as direções de um 
grupo social determinado. E são indiscutível os benefícios trazidos pela leitura aos indivíduos e para toda a 
sociedade.

Ao refletir sobre o ensino da leitura e metacognição, é importante ressaltar que tanto Kato (1985) quanto 
Soares (2000) abordam a leitura como um processo cognitivo. Nesse sentido, há uma relação direta entre essas 
propostas e abordagens de natureza cognitiva e compreensão de linguagem.

Kato (1985, p. 112) destaca, ainda, que a escola não mostra aos alunos os objetivos claros para a leitura e, 
por isso, muitos não têm prazer em ler, leem apenas por obrigação. Observa-se, portanto, que há a necessidade 
de os docentes explicarem aos alunos qual é a real importância da leitura e explicitar o objetivo, sem veicular 
a avaliações e notas.  

A respeito do trabalho de compreensão do texto, Bortoni-Ricardo (2012, p. 16) afirma que o estudante 
não consegue atingir a compreensão satisfatória do material lido porque lhe faltam conhecimentos, não 
propriamente da estrutura de sua língua materna, da qual é falante competente, mas sim de todos os componentes 
curriculares cujo domínio lhe ficou precário, principalmente porque não desenvolveu habilidades de leitura 
para aquisição de informações.

No trato da noção de texto, percebe-se que o aluno consegue compreender um texto quando ele tem 
o conhecimento anterior e de mundo sobre o assunto, e, desta forma, Fulgêncio e Liberato (2007, p. 27), 
afirmam que, “para que um texto seja legível, é indispensável que o leitor tenha conhecimentos prévios que 
lhe forneçam os instrumentos para a construção das relações lógicas e das pontes de sentido”.

4. Problema e metodologia

Muitos são os dados estatísticos que comprovam o insucesso escolar em seu objetivo de ensinar ao 
aluno práticas eficazes de leitura e compreensão de texto. Os programas de avaliação dos alunos da educação 
básica (ensino fundamental e médio) como SAERJINHO9 e SAERJ10 e os índices do IDEB11, IDERJ12 e o 
estrangeiro PISA13, que têm como objetivo medir os resultados dos alunos brasileiros em suas capacidades e 
competências, sempre demonstram problemas, em especial na capacidade leitora. Esses exames (realizados 
no início do século de XXI) apontam como resultado, que quase a metade dos alunos brasileiros ao final 
do ensino fundamental e médio apresenta capacidade de leitura abaixo do que chamaríamos de simples ou 
básico, pois é exercida sobre textos curtos e muito pouco complexos. Apenas uma média de 5% desses jovens 
“apresentam capacidade de leitura compatível com o que seria de se esperar ao término do ensino fundamental 

9  Sistema de Avaliação bimestral.
10  Sistema de Avaliação anual da Educação do Estado do Rio de Janeiro.
11  Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
12  Índice de Desenvolvimento Escolar do Estado do Rio de Janeiro.
13  Programa de Avaliação Internacional de Estudantes.



e médio” (ROJO, 2009), isto é, leitores críticos, aptos a participar das práticas sociais do mundo.

O foco deste artigo parte da constatação de que a leitura na escola é uma atividade pedagógica para 
além de ensinar a ler. Com base na observação da baixa competência de compreensão leitora apresentada 
pelos estudantes nas avaliações do estado do Rio de Janeiro, esta pesquisa trata do ensino da leitura, com 
fundamento teórico nas Ciências Cognitivas.

Além disso, os estudos atuais em Ciência Cognitiva podem contribuir para uma reflexão acerca da 
necessidade de um ensino de língua e de leitura baseado em práticas e saberes, para a definição de um conjunto 
integrado de ações escolares que possam proporcionar aos alunos chances de tornarem-se usuários autônomos 
e conscientes das formas de linguagem com as quais mantém contato cotidiano.

No campo das Ciências Cognitivas, Kato (1985, p.102) remete as estratégias/processos cognitivos ao 
comportamento automático, inconsciente do leitor e os processos/estratégias metacognitivas como aspectos 
conscientes, levando o leitor a compreender o texto.

É indiscutível que as estratégias cognitivas de leitura permitem o leitor fazer uso de várias estratégias 
para sua compreensão: utiliza seus conhecimentos de mundo, recorre a outros textos, estabelece relações entre 
o que lê e o que já sabe, argumenta e modifica seu próprio conhecimento. Percebe-se, assim, que para haver 
uma compreensão do que se lê, devem-se utilizar estratégias adequadas para a leitura e a compreensão do 
texto. (KATO, 1985, p. 103)

Segundo Kato (op. cit., p. 104), o que ocorre, na verdade, é que normalmente as estratégias cognitivas 
possibilitam uma grande eficiência na leitura e que elas só não funcionam quando há uma situação marcada, 
que foge aos padrões esperados pelo leitor. No que diz respeito à cognição e à metacognição em leitura, a 
referida autora as diferencia sob a égide de máximas.

Kato (1985, p. 12) afirma, ainda, que as estratégias cognitivas têm merecido atenção constante por parte 
da literatura referente à aquisição da linguagem, mas parece-nos que as metacognitivas é que têm um interesse 
especial para a aprendizagem formal na escola em virtude de sua natureza consciente. Conforme a autora 
acrescenta, as estratégias munem o leitor de procedimentos altamente eficazes e econômicos, responsáveis 
pelo processamento automático e inconsciente, enquanto as metacognitivas orientam o uso dessas estratégias 
para desautomatizá-las em situações de problema.

Sendo assim, a leitura é um processo de composição, uma vez que as partes gradativamente vão formando 
o todo e só as informações contidas no texto não são suficientes para que o leitor possa compreendê-lo. 
Durante a leitura, o uso da metacognição através do conhecimento prévio é peça fundamental para a realização 
de inferências. Conforme se mencionou anteriormente, o leitor, no momento da leitura, deixa aflorar o seu 
conhecimento de mundo, as suas crenças, as suas vivências, isto é, todo o seu conhecimento prévio (KATO, 
op. cit., p. 63).

Em se tratando de ensino de leitura de narrativas de terror, precisamos pensar em estratégias que 
auxiliem a percepção consciente do aluno para melhorar a compreensão leitora. E desta forma, a metodologia 
e a análise utilizada foi configurada por meio da análise de corpus, dados gerados pela resposta dos alunos 
em dois protocolos de leitura (Teste-Protocolo 1 e Teste-Protocolo 2) e orientados pelos fundamentos teóricos 
anteriormente apresentados.

A partir de tais considerações, tem-se como orientação para a feitura e aplicação dos protocolos as 
diretrizes teóricas relativas aos estudos da metacognição, especificamente a concepção de que as pessoas 
usam de modo progressivo as habilidades metacognitivas. Tais habilidades envolvem a compreensão e o 
monitoramento consciente dos processos cognitivos, por meio da modificação de algumas atividades cognitivas, 
adequando-as durante o desempenho de tarefas, ou seja, promovendo a autorregulação.

Assim, quando utilizamos as estratégias metacognitivas, especificamente no trabalho pedagógico de 
leitura das narrativas de terror, esperamos que sejam realizadas conexões entre os conhecimentos prévios 



dos alunos e as novas informações apresentadas no texto num processo conscientemente, indo além de ações 
cognitivas que envolvem apenas o reconhecimento de informações na superfície do texto. 

As informações foram coletadas paulatinamente e interpretadas dentro de um processo interativo de 
co-participação e cooperação dos alunos investigados nas situações de aplicação dos testes-protocolos. Para 
as atividades metacognitivas de leitura das narrativas foram consideradas atividades que pudessem ajudar o 
aluno a desenvolver seu conhecimento prévio, sua cognição e sua identidade situada.

A pesquisa foi desenvolvida com alunos do sétimo ano do ensino fundamental de um Colégio Estadual 
“Rubens Farrulla”, na Baixada Fluminense, localizado no bairro Vila Rosali, no município de São João de 
Meriti, RJ. A escola pesquisada recebe um grande número de alunos desde o sexto ano do Ensino Fundamental 
até o terceiro ano do Ensino Médio. Essa investigação envolveu as classes de alunos do sétimo ano do Ensino 
Fundamental. E o motivo de ser feita essa pesquisa nesta escola é o fato de eu lecionar na mesma desde 2009, 
tendo, assim, mais acessibilidade para promover pesquisas com os discentes.

O estudo atendeu aos seguintes aspectos éticos:  Consentimento dos sujeitos: através de termo de 
consentimento livre e esclarecido, os alunos autorizaram sua participação voluntária na pesquisa, assegurando-
se o direito de retirarem o consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem nenhuma penalização ou prejuízo ao 
seu cuidado. Sigilo e anonimato: os alunos tiveram assegurada sua privacidade quanto aos dados confidenciais 
da pesquisa. Pediu-se que eles se identificassem usando pseudônimos.

Nos testes-protocolos foi utilizado o registro escrito, pois revela o processamento metacognitivo dos 
leitores, como organizam, inferem e constroem significados em relação às informações do texto no fluxo da 
interação. Tal escolha possibilitou que a coleta de dados não interferisse no calendário e na rotina escolar das 
turmas pesquisadas. 

Na aplicação do teste-protocolo I optou-se pelo relato em tempo real neste primeiro teste-protocolo, pois 
esse procedimento apresenta as vantagens de ser uma válida medida da compreensão de leitura: é textualmente 
mais embasado do que as questões de múltipla escolha, além de ser a avaliação mais direta do resultado da 
interação leitor-texto, uma vez que conta com elementos ainda em ativação na memória de curto tempo.

No teste-protocolo II, foi utilizado o relato retrospectivo, uma vez que possibilitou reconhecer as 
informações que foram retidas do processo de leitura. (cf. HIRANO, 2007)

A pesquisa ocorreu em dois momentos distintos, sendo a aplicação do Teste-Protocolo I e do Teste-
Protocolo II. O primeiro teste-protocolo foi organizado através da estratégia de verbalização em tempo real, 
seguindo os seguintes passos: (a). leitura das orientações para a aplicação dos protocolos; (b). leitura do texto, 
apresentado em partes, e (c). a interrupção da leitura para se responder a questões relacionadas ao segmento 
lido.

A aplicação do segundo teste-protocolo, por se tratar de verbalização retrospectiva, seguiu a seguinte 
forma: (a) leitura do texto, em sua íntegra; (b) reescrita da história; (c) respostas a questões de reconhecimento 
de gênero ou tipo textual e (d) resposta à questão sobre o grau de dificuldade na compreensão (metacognição) 
do texto lido.

Além disso, foram escolhidos para a construção dos protocolos I e II, respectivamente, os contos de 
terror “Acidente na estrada”, de Paulo Henrique Garcia, disponível em http://www.contosehistoriasdeterror.
com/2015 e “As flores da morte”, de autoria desconhecida, publicado no site http://www.sobrenatural.org/2015, 
por se configurarem, o primeiro, sendo misterioso; o segundo, por ter uma temática sobrenatural, e ambos por 
serem contos de terror. Essas narrativas foram escolhidas, porque sempre empolgam leitores – principalmente 
os adolescentes – ao possibilitar o sentimento de medo e vivenciar situações misteriosas e sobrenaturais. Esse 
gênero textual tem como marca a disseminação de fatores fúnebres, grotescos, misteriosos, sobrenaturais e 
sombrios. O gênero conto de terror prolifera não só fatores sobrenaturais e sombrios, como também a narração 
de fato/acontecimentos os quais abrangem mistérios, crimes e suspense, bem como a resolução destes. Essas 
narrativas são permeadas de crimes e mistérios, exteriorizando, assim, outros elementos, tais como: o doentio, 



o obsessivo e, em especial, a morte. Em virtude dessas características, no leitor, são despertadas inúmeras 
sensações e sentimentos, como, por exemplo: medo, horror, pavor e susto. O leitor faz uso não só das marcas e 
pistas linguísticas disseminadas pelo texto, mas, sobretudo, de práticas cognitivas, como é o caso da inferência. 
Assim, o leitor promove a articulação com seus saberes. E, a partir desses saberes, entra em foco a atribuição 
de sentido perante o texto.

Considerações finais

Na presente pesquisa, tivemos como foco a discussão acerca da cognição do aluno em relação à 
compreensão de narrativas de terror, com o intuito de auxiliar no desenvolvimento da leitura interpretativa, 
utilizando atividades metacognitivas que possibilitassem o desenvolvimento de um pensamento mais crítico 
e situado na sociedade. A discussão levantada pela pesquisa serviu de base para a aplicação de atividades 
metacognitivas que pudessem ajudar os alunos a compreender as narrativas.

Esse processamento foi utilizado para a análise da compreensão de narrativas, sendo monitorado através 
da compreensão de duas narrativas de terror, que possibilitou observarmos como é o conhecimento dos 
alunos, como eles leem uma história, e como esse conhecimento é construído a partir das sentenças. Durante 
a compreensão de uma informação, as estruturas cognitivas dos alunos foram acionadas pelas inferências que 
possibilitaram a percepção do tipo textual narrativa.

Além disso, percebemos, assim, a partir da análise dos resultados finais, uma sensível melhora na 
situatividade dos alunos em relação à leitura das narrativas e defendemos que os princípios norteadores das 
atividades desenvolvidas mostraram-se profícuos no que tange ao desenvolvimento da reflexão metacognitiva 
do aluno.

ANEXOS

TESTE-PROTOCOLO I 

TEXTO 1: ACIDENTE NA ESTRADA

Todos os anos eu passava as férias de julho na fazenda dos meus tios, no interior do Rio de Janeiro. 
Os fatos que vou contar aconteceram em 1989, quando eu tinha 17 anos. Eles mudaram minha fé e visão do 
mundo. Meu tio, dois primos e eu estávamos jogando baralho enquanto, esperava minha tia terminar o jantar. 
A fazenda era muito antiga. Minha família morava ali há várias gerações. Infelizmente, nessa época, não havia 
eletricidade no campo. E os geradores eram muito caros para meu tio, então, era tudo iluminado através da 
vela e do lampião, o que dava um aspecto tenebroso ao lugar. Nesse dia, chovia muito forte e os cachorros 
estavam dentro da casa, mesmo assim estavam muito inquietos.



1. Em sua opinião, sobre o que esse texto vai falar?

2. Que parte (título, palavra, frase, trecho) do texto lhe faz imaginar isso? Justifique sua resposta.

3. Que fatos poderiam “mudar a fé e a visão do mundo” de uma pessoa de 17 anos em 1989? 

“Eu não gosto quando eles estão assim, sempre acontece algo estranho” – disse meu tio apontando os 
cachorros.

Todos nós rimos do comentário, que, no momento, pareceu engraçado. Ainda estávamos rindo, quando 
ouvimos alguém bater forte na porta. Todos nós pulamos, por conta do susto. Meu tio foi atender a porta, 
seguido de minha tia que veio rápido da cozinha ver quem era a visita inesperada. Quando meu tio abriu 
a porta, vimos um homem que estava todo molhado da chuva. Eu sabia que não era conhecido, porque eu 
conhecia todos os vizinhos da redondeza.

“Eu capotei meu carro ali na estrada. Preciso de ajuda, pois minha mulher está machucada e precisa de 
cuidados médicos. Eu vi sua casa da estrada e...” – disse o homem, sem fôlego, até ser interrompido por meu 
tio.

 “Não precisa explicar mais.” – disse meu tio pegando a chave da caminhonete e saindo.

1. Sua opinião acerca do que vai acontecer continua a mesma ou se modificou?

2. Transcreva a(s) parte(s) do texto que confirmaram ou modificaram suas expectativas, e justifique sua 
resposta.

3. Com base no cenário descrito até agora, que fatos terríveis vêm a sua mente?

Sem perguntar nada, eu entrei com eles no veículo e partimos. Em um minuto, já estávamos onde o carro 
se encontrava. Eu e meu tio corremos para o carro, o homem ficou lá dentro do carro, paralisado, olhando 
na direção do carro e chorando quieto. Eu e meu tio agachamos, para ver a situação da mulher dele e para 
nosso choque ali estava o homem que bateu na porta da fazenda, todo ensanguentado. Sua mulher não estava 
diferente. Eu fiquei com medo, mas meu tio me olhou e disse:

 “Rápido temos que levar os dois para o hospital.” – Disse ele, ignorando o fato sinistro e forçando a 
porta para abrir.

1. Você já consegue sentir (compreender) o que vai acontecer?

2. O que vem a sua mente com as informações que você já tem?

3. Então, o que você acha que vai acontecer? 

4. Por que você acha que isso (sua resposta anterior) vai acontecer?



Tiramos os dois do carro e os levamos para o hospital. O homem, como eu e meu tio sabíamos, já estava 
morto. A mulher estava com ferimentos bastante graves, mas sobreviveu. Algumas horas depois, saímos do 
hospital e fomos de volta para a fazenda. Quando chegamos, contamos a história para meus primos e minha 
tia. Eles ficaram morrendo de medo. Terminei de contar a história e alguém bateu na porta. Meus primos 
correram para o quarto com medo. Meu tio abriu a porta, só que desta vez não tinha ninguém.

1. Qual foi o desenrolar da história (o que aconteceu)?

2. Em que partes deste último trecho você se apoiou para responder a questão anterior? Por quê?

3. Suas expectativas se confirmaram? 

4. Você achou que os fatos ocorridos neste conto de terror mudaram a fé e visão do mundo do rapaz? 
Por quê?

TESTE-PROTOCOLO II 

TEXTO 2: AS FLORES DA MORTE

Conta-se que uma moça estava muito doente e teve que ser internada em um hospital. Desenganada 
pelos médicos, a família não queria que ela soubesse que iria morrer. Todos os seus amigos já sabiam. Menos 
ela. E para todo mundo que ela perguntava se ia morrer, a afirmação era negada.

 Depois de muito receber visitas, ela pediu durante uma oração que lhe enviassem flores. Caso fosse 
voltar para casa, queria rosas brancas. Caso fosse ficar mais um tempo no hospital e estivesse em estado grave, 
queria rosas amarelas. E, rosas vermelhas, caso estivesse próxima sua morte.

 Certa hora, bate a porta de seu quarto uma mulher e entrega a mãe da moça um maço de rosas vermelhas 
murchas e sem vida. A mulher se identifica como “mãe da Berenice”. Nesse meio tempo, a moça que estava 
dormindo acordou, e a mãe avisou para ela que uma mulher havia deixado um buquê de rosas. Isso, sem saber 
do pedido que sua filha havia realizado em oração.

 Ela ficou com uma cara de espanto, quando foi informada pela mãe que quem havia trazido as rosas era 
a mãe da Berenice. A única coisa que a moça conseguiu responder era que a mãe da Berenice estava morta há 
dez anos. A moça morreu naquela mesma noite. No hospital, ninguém viu a tal mulher entrando ou saindo.

1. Reescreva a história que acabou de ler com suas palavras:

2. Após ler e reescrever o texto, diga qual é o gênero ou tipo textual?

3. Explique como você sabe e como você chegou a essa conclusão? 

4. A que situações específicas remetem os trechos abaixo? E o que te faz dizer isso?



a) “Certa hora, bate a porta de seu quarto uma mulher e entrega a mãe da moça um maço de rosas 
vermelhas murchas e sem vida.”

b) “Ela ficou com uma cara de espanto, quando foi informada pela mãe que quem havia trazido as rosas 
era a mãe da Berenice.”

c) “No hospital, ninguém viu a tal mulher entrando ou saindo.”

5. Em sua opinião, compreender o texto lido foi fácil ou difícil? Por quê?

Análise dos dados

Teste-Protocolo I (Exemplificado através da primeira questão)

Questão Respostas Consultados
1. Em sua opinião, sobre o que esse 
texto vai falar?

Sobre alguma morte Loira

Sobre o mundo hoje em dia como mudou, como ele 
vivia e a convivencia.

Rippi

Sobre a vida da pessoa. Ryan
Que viver no sito o e ruim que não tem muita eletri-
cidade

Betão

De uma fazenda e de uma garota que morava lá. Duda
Das férias de uma garota bem humilde Kbça
Sobre uma história de uma garota que sofreu um aci-
dente durante as férias

Thur

Que ele adorava ficar na casa dos seus tios DJ GDN Wag-
ner

Sobre uma criança que está nas férias de julho L F Dantas
Sobre pessoas que ele não queria sair da casa do tio Tamara
Saindo para o hospital Anjo de fogo

Questão Respostas Consultados

5. Em sua opinião, compreender o 
texto lido foi fácil ou difícil? Por 
quê?

Difícil. Porque é um acontecimen-
to muito estranho.

Loira



Fácil, po que não tem dificuldades Rippi

Dificil pq não consegui entender 
quase nada

Ryan

Deixou em branco Betão

Fácil, por que..sim Duda

sim por ser narrado Kbça

Fácil, por que é só lê com atenção 
para saber

Thur

Mais ou menos fácil L F Dantas

Não

Fácil 

Difícil.

Tamara

Anjo de fogo

DJ GDN Wagner

Teste-Protocolo II (Exemplificado através da última questão) 



SITUATIVIDADE

(Alunos com situatividades mais focadas, tangenciadas e menos focadas):

Teste-Protocolo I 

Figura 1: Atividade de recorte e colagem



Teste-Protocolo II
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 Resumo: Este trabalho reflete sobre o conceito de cognição cultural apresentado por Michael Tomasello 
(1999), que estudou o processo de cognição humana, levando em conta a evolução do homem e a interação 
social entre seus co-específicos. Tomasello (1999) apresenta três estruturas temporais que embasam sua tese 
sobre cognição humana: a de que a evolução da cognição consiste num produto de aspectos que envolvem a 
interação social e cultural, não sendo somente fruto de aspectos biológicos. Considerando, do ponto de vista 
cognitivo-cultural, os conhecimentos possíveis que a espécie humana possa adquirir através da interação com 
o outro, destaca a aquisição da linguagem como habilidade cognitiva exclusiva dessa espécie. O autor aborda 
ainda a questão da ação intencional na relação entre indivíduos, ressaltando que a intencionalidade é o que 
possibilita a flexibilidade de comportamentos, de tal forma que, ao compreender o outro e se colocar no lugar 
dele, o indivíduo compartilha habilidades e desenvolve cada vez mais sua cognição. O intuito do presente 
estudo é fornecer subsídios teóricos acerca da cognição humana, de modo a contribuir com o planejamento 
de ações educativas que contemplem um processo de aprendizagem que considere e compreenda os aspectos 
envolvidos na cognição cultural.

Palavras-chave: Cognição; Interação; Processo de aprendizagem.

1. Introdução

 A reflexão sobre a evolução cognitiva do ser humano ocorre há tempos e foi com conceituados 
filósofos que o despertar para tal questão surgiu, abrindo um conjunto de investigações sobre o assunto, 
que passou da filosofia ao campo da ciência. Diversas teorias surgiram para tentar esclarecer e entender o 
processo da cognição humana, que leva a questionamentos do tipo: “Em que momento o primata humano se 
diferenciou do primata não-humano?  Como o ser humano, em apenas seis milhões de anos, pouco tempo, 
se comparado ao tempo de existência da terra, criou  artefatos culturais, sistemas simbólicos e institucionais 
complexos e produtos tecnológicos altamente avançados?” E é claro que essa criação se relaciona a operações 
sociocognitivas  que emanam de um longo processo de educação.  

 Este trabalho tem por objetivo mostrar como a hipótese proposta por Tomasello (1999), a de que para 
explicar plenamente a cognição humana é necessário considerar três estruturas temporais distintas: tempos 
filogenético, histórico e ontogenético, pode contribuir para refletirmos sobre ações educativas e o processo de 
aprendizagem baseado na ótica da cognição cultural. 

 A perspectiva metateórica de Tomasello é mostrar que o primata humano desenvolveu uma nova forma 
de cognição a partir do momento em que percebeu o seu co-específico como ser intencional igual a ele, surgindo 
assim a cognição social. E esse novo olhar propiciou ao indivíduo efeitos profundos durante o tempo histórico, 
transformando coisas sociais em coisas culturais e durante o tempo ontogenético, transformando habilidades 



de cognição primata e representação cognitiva em habilidades exclusivamente humanas de aprendizagem 
cultural. (TOMASELLO, 1999)

 Outra questão relevante abordada neste estudo diz respeito à teoria da aquisição da linguagem baseada 
no uso, que vem sendo desenvolvida no interior de uma discussão mais aprofundada sobre a cognição humana. 
Essa discussão tem apontado que a cognição do ser humano é produto co-evolutivo de adaptações biológicas 
específicas à cognição primata e de atividades de colaboração relacionadas à cognição cultural.

2. Fundamentação teórica: cognição cultural

 Tomasello (1999) acredita que a cognição humana é uma forma específica de cognição primata, havendo 
um compartilhamento de habilidades e conhecimentos cognitivos entre os homens e os primatas. Os seres 
humanos possuem uma adaptação cognitiva potente, exclusiva da espécie, pois transforma fundamentalmente 
o processo de evolução cognitiva. Segundo ele, deve-se descartar a ideia de que os animais podem ser 
caracterizados numa escala de inteligência, pois a complexidade desse assunto é mais ampla. A semelhança 
entre crianças humanas e primatas é latente nos seguintes aspectos: facilidade de abstrair elementos do mundo 
físico, compreender espaços e relações causais, lançar mão de ferramentas, entre outras situações; todavia, 
o que diferencia, de fato, o homem do primata é a habilidade de trabalhar mentalmente junto com seu co-
específico. Para ele, se uma criança crescesse num ilha deserta desprovida de contato humano, sua inteligência, 
na fase adulta, seria similar a de outros primatas, não ocorrendo, portanto, a capacidade de desenvolver a 
comunicação, a colaboração com o outro, a evolução do aprendizado e a aquisição da linguagem. 

 Tomasello (1999) questiona a hipótese de que as habilidades sociocognitivas sejam produtos diretos da 
evolução biológica (PINKER, 1994), pois, segundo ele, as convenções culturais e os símbolos sociais não são 
uma varinha mágica que transforma a cognição primata não-humana em cognição humana instantaneamente.  
O período que separa a linha evolutiva das espécies humanas e primatas é considerado curto, aproximadamente 
seis milhões de anos, por isso não houve tempo suficiente para que essas habilidades pudessem ter sido 
selecionadas pelos mecanismos de variação genética e pela seleção natural. Inclusive, o desenvolvimento de 
complexos artefatos teriam acontecido recentemente, nos últimos 200 mil anos, pela espécie humana. 

 Isso mostra que esse processo cultural evolucionário teria acontecido em um tempo cronologicamente 
mais curto do que a seleção natural. Por hipótese, Tomasello (1999) menciona que as habilidades sociocognitivas 
humanas sejam produtos de uma evolução cultural, que opera em um tempo cronológico menor, devido a um 
mecanismo de transmissão cultural, que permitiria transmitir aos seus co-específicos os conhecimentos e 
as habilidades já existentes. Os seres humanos nascem almejando cultura, entretanto a transmissão cultural 
também ocorre com outras espécies não-humanas. A diferença está no fato de o humano receber esses artefatos 
culturais e simbólicos das gerações anteriores e ter a possibilidade de modificá-los e transmiti-los para gerações 
posteriores, ocasionando, assim, o “efeito catraca” (TOMASELLO, 1999). As crianças modernas interagem 
com seu mundo físico e social, através, praticamente, de artefatos culturais preexistentes, logo usufruem das 
ferramentas e dos símbolos que seus antepassados inventaram e criam, nesse processo, algumas formas novas 
de representação cognitiva, modificando e, muitas vezes, melhorando esses artefatos que, futuramente, serão 
recebidos por outras gerações.

 Então, para explicar a cognição humana, Tomasello (1999), de uma perspectiva metateórica, afirma que 
não se pode compreender a cognição humana sem  considerar seu desdobramento em três estruturas temporais 
distintas: nos tempos filogenético, momento em que o primata humano reconheceu o seu co-específico como 
ser igual a ele; histórico, quando essa forma peculiar de entendimento social levou a maneiras particulares de 
herança cultural, criando artefatos materiais e simbólicos,  que, durante o passar do tempo, vão acumulando-
se e modificando-se gradativamente, e ontogenético, quando as crianças não-primatas assimilam o que suas 
culturas oferecem, consequentemente desenvolvem maneiras únicas de representação cognitiva. 



2.1  Filogênese

 Do ponto de vista filogenético, Tomasello (1999) acredita que o primata humano desenvolveu, 
nesse tempo, sua maneira única de compreender os co-específicos e a partir de um conjunto de habilidades 
sociocognitivas percebeu a ação intencional da sua espécie, favorecendo certas formas de aprendizagem 
cultural e de sociogênese. A filogênese é a história do ser humano como sujeito cognitivo capaz de flexibilizar 
comportamentos e lançar mão de criatividade na resolução de problemas.

 Bakeman & Adamson (1984) propõem que a ação intencional consiste na participação em atividades de 
atenção conjunta com co-específicos em relação a aspectos do mundo, já Tomasello, Kruger & Ratner (1993) 
referem-se a essa intencionalidade como forma de entender e imitar ações e atos de fala de co-específicos em 
relação a aspectos do mundo e a si mesmo. 

 A compreensão da ação intencional teria acontecido devido a adaptações biológicas encontradas na 
cognição dos primatas de modo geral e ocorreu, especificamente, da seguinte maneira: entendimento de 
categorias relacionais externas entre co-específicos, no caso parentesco, dominância, e entre eventos, como 
tamanho, contiguidade, posição; apreender aspectos intencionais, ou seja, percepções, intenções, estados 
emocionais, que permitem relações sociais. Embora se considerem as habilidades da ação intencional, tanto 
da cognição humana quanto da cognição primata não-humana, necessárias, não é suficiente para a constituição 
da cognição humana propriamente dita. Tomasello e cols. (2005) propuseram que o evento crítico para a 
diferenciação entre a cognição do primata humano e a do primata não-humano é uma motivação exclusivamente 
humana, a fim de compartilhar intencionalidade com outros humanos. Logo, o desenvolvimento de variadas 
e complexas formas de colaboração entre os humanos resultou em organizações culturais, o que não parece 
existir com os primatas não-humanos e os autistas.

 A hipótese da intencionalidade compartilhada que Tomasello e cols. (2005) propuseram foi criticada 
por vários estudiosos. Boesch (2005), Bonnie & Waal (2005) questionaram a hipótese de que a intencionalidade 
compartilhada fosse uma característica exclusivamente humana, já que há evidências empíricas que sugeriram 
que primatas não-humanos também possuem intencionalidade compartilhada, porém há diferenças nas 
habilidades de colaboração, cognição e cultura entre os primatas não-humanos e as espécies humanas, como 
por exemplo, a habilidade humana de representar seus próprios comportamentos e perceber o comportamento 
do outro em termos de estados  mentais, ocasionando, assim, compartilhamento dessas representações 
(POVINELLI & BARTH, 2005); outra diferença seria as habilidades linguísticas humanas (SCHUSTER, 
2005).

 Há um paradigma dominante no estudo da cognição humana que propõe que os seres humanos possuem 
diversos módulos cognitivos inatos, porém Tomasello (1999)  discorda e questiona a teoria da modularidade, 
pois buscar respostas no cérebro pode ocasionar vários processos desenvolvimentais que não promovem 
especificação genética de conteúdo epistemológico. Outro problema é o tempo, pois no que se refere às 
questões cognitivas humanas compartilhadas com outros mamíferos e primatas houve tempo suficiente para 
que a evolução biológica realizasse essa evolução cognitiva do ser humano, contudo, no que se refere às 
funções de cognição exclusivamente humanas, foi insuficiente o tempo para a evolução da maioria delas, 
segundo Tomasello (1999, pg. 285), “apenas 6 milhões de anos no máximo, mas provavelmente apenas um 
quarto de milhão de anos”.



2.2 Tempo Histórico, Linguagem e Cultura

 Os processos históricos desenvolvem-se numa escala de tempo completamente diferente da dos 
processos evolucionários. Apreciar o funcionamento dos processos histórico-culturais humanos, ou seja, 
processos de sociogênese, é relevante. A explicação que Tomasello (1999) faz em relação à única adaptação 
cognitiva humana que resultou em várias diferenças entre a cognição primata humana e não-humana é 
justamente esse processo da sociogênese, pois foi possível acontecer um conjunto evolucionário de processos. 
As novas formas de interação transformaram fenômenos primatas básicos como comunicação, dominação, 
troca, sem nenhum evento genético adicional. Conforme Tomasello (1999), os primatas  humanos já mantinham  
comunicação entre si como complexos quando tiveram  a consciência de que eram  agentes intencionais, 
porém para que formas simbólicas de comunicação surgissem, foi necessário um longo período de tempo, 
talvez muitas gerações.

 A partir do momento em que o primata humano identificou e compreendeu seu co-específico como 
agente intencional igual a ele mesmo, com seus próprios desejos e crenças, alterou, efetivamente, a natureza 
de todos os tipos de interações sociais, inclusive a aprendizagem social, ocasionando uma forma única de 
evolução cultural no tempo histórico. À proporção que diversas gerações de crianças assimilaram vários 
aprendizados dos seus antepassados, foram modificando e promovendo uma acumulação dessas modificações. 
Esse processo de evolução cultural cumulativa ficou conhecido como “efeito catraca”. A diferença entre os 
primatas humanos e os primatas não-humanos é o estabilizador da catraca. Então, há a possibilidade de outras 
espécies produzirem inovações comportamentais inteligentes, todavia não representa um tipo de aprendizagem 
social em que a catraca cultural pudesse acumular essas inovações no decorrer do tempo.

 Embora Tomasello tenha dado importância a processos históricos universais como um dos responsáveis 
pelo desenvolvimento da cognição humana, não descarta a relevância de aspectos culturais específicos, já que, 
geralmente, estão relacionados aos símbolos linguísticos em interações discursivas. Logo, o principal meio de 
transmitir a cultura humana seriam essas interações.

 Um aspecto pelo qual a abordagem de Tomasello se diferencia das abordagens tradicionais da cognição 
humana (BICKERTON, 2005) é não destacar a linguagem como aspecto crítico para a evolução cognitiva do 
ser humano, porém sugere que ela é um produto desse tipo de cognição.

 Por hipótese, Tomasello (1999) acredita que o desenvolvimento histórico da linguagem iniciou nos 
primórdios da evolução dos humanos modernos, portanto atingiu seu atual nível de complexidade antes que 
as línguas modernas começassem a se distanciar desse modelo. A linguagem é considerada cognitivamente 
primária, talvez pelo fato de ser uma manifestação direta de atividades comunicativas e de atenção conjunta 
que o entendimento dos outros como agentes intencionais engendra. 

 Com o desenvolvimento das habilidades de compreensão da ação intencional e a motivação do ser 
humano para compartilhar a intencionalidade, a criança, a partir dos 9 meses, começa a interagir com os 
adultos, linguística e simbolicamente, em diferentes contextos intersubjetivos, e ambos compartilham de 
experiências de atenção conjunta em relação a referenciais externos. Tomasello (2003) denomina quadro de 
atenção conjunta esse padrão de interação social e esse quadro manifesta-se de diversos modos: na interação 
conjunta da criança com o adulto, mediada por referenciais externos; no monitoramento de atenção dos adultos 
e da criança para referenciais externos; na imitação da maneira de interagir dos adultos com referenciais 
externos, no caso, aprendizagem por imitação; na utilização como ponto de referência em relação a referenciais 
externos, ou seja, referência social.

 As crianças desenvolvem comportamentos comunicativos, simultaneamente à formação dos quadros 
de atenção conjunta, sob a forma de gestos deícticos triádicos, que têm por objetivo manipular a atenção dos 
adultos para referenciais externos, seja através de gestos imperativos seja através de gestos descritivos.

 O entendimento que a criança possui dos papéis específicos que ela, o adulto e o referencial externo 
desempenham dentro de quadros de atenção conjunta faz com que compreenda as intenções comunicativas do 



adulto, quando este lança mão da palavra escrita ou falada, ou seja, dos símbolos linguísticos, para manipular 
os estados intencionais da criança (TOMASELLO, 2003). Tomasello (1999) acredita que a compreensão da 
intenção comunicativa é uma condição relevante para a aquisição da linguagem.

 Assim, é importante que a criança tenha um conhecimento sobre si mesma ao monitorar os estados 
intencionais dos outros em relação a ela. O entendimento da intenção comunicativa envolve a compreensão dos 
objetivos do co-específico em relação ao estado intencional que tem com o outro, enquanto o entendimento da 
ação intencional envolve a compreensão dos objetivos da ação do outro em relação a um referencial externo. É 
relevante destacar que só ocorre a compreensão da intenção comunicativa dentro de um contexto estabelecido 
pelos quadros de atenção conjunta. À medida que a criança entende as intenções comunicativas do adulto e 
percebe que há uma troca de papéis exercidos dentro do quadro de atenção conjunta, ela passa a entender que 
o adulto também pode compreender as suas intenções comunicativas, logo os símbolos linguísticos adquiridos 
pelos adultos são utilizados pelas crianças, a fim de alcançar suas próprias intenções comunicativas, ou seja, 
manipular os estados intencionais dos adultos (TOMASELLO, 1999).

 O domínio da linguagem, artefato cultural, por parte das crianças ocasiona efeitos transformadores sobre 
a cognição delas, pois, quando interagem com seu co-específico intersubjetivamente e adotam suas próprias 
convenções comunicativas, criam, através desse processo social, uma nova maneira de representação cognitiva, 
fato que não ocorre com outras espécies animais. Além da intersubjetividade, os símbolos linguísticos também 
apresentam um caráter perspectivo, pois a criança aprende a utilizar vocábulos e construções linguísticas da 
mesma forma dos adultos e logo percebem que o mesmo fenômeno pode ser interpretado de diversas formas 
diferentes, dependendo do contexto comunicativo.

 Na medida em que a criança internaliza os símbolos linguísticos, se torna capaz de construir complexas 
representações linguísticas de cenas experienciais. Isso ocorre através de construções linguísticas abstratas 
que podem ser utilizadas para refletir e intercambiar essas cenas de modo analógico, metafórico e narrativo. 
Para Tomasello (1999), o adulto que comenta as atividades cognitivas da criança, ou a instrui explicitamente, 
a leva a adotar uma perspectiva externa sobre sua própria cognição em atos de metacognição, autorregulação 
e redescrição representacional, levando a estruturas de cognição mais sistemáticas em formatos dialógicos.

2.3  Ontogênese

 Embora Tomasello (1999) considere que a compreensão da ação intencional seja uma adaptação 
biológica, não acredita que ocorra logo após o nascimento do bebê humano. O que ocorre é um processo gradual 
de organização sensório-motoras dos neonatos humanos e de identificação com seus co-específicos, através, 
por exemplo, da mímica neonatal e das protoconversas. Por volta dos nove meses de idade, a criança começa 
um processo de analogia entre si e os outros, contudo de maneira um tanto inapropriada, em relação ao seu 
pensamento causal sobre o motivo do comportamento dos objetos inanimados. Essa nova forma de cognição 
social inaugura a linha cultural de desenvolvimento humano, pois a criança agora é capaz de participar com 
outras pessoas de atividades de atenção conjunta e dessa forma compreender e tentar reproduzir suas ações 
intencionais lançando mão de diversos artefatos materiais e simbólicos.

 Tomasello e cols. (2005) categorizaram três níveis de compreensão da ação intencional durante o 
desenvolvimento ontogenético humano: a compreensão da ação animada, a compreensão da ação orientada 
para objetivos e a compreensão do planejamento de ações.

  A compreensão da ação animada ocorre por volta dos seis meses de vida do bebê. A criança, nessa 
fase, percebe seus co-específicos sendo capazes de ações espontâneas, podendo acompanhar determinadas 
ações e responder a algumas expectativas em certos contextos ampliados. Nesse período, a criança mantém 
uma relação diádica com o ambiente físico e social. Há um compartilhamento de ações e estados emocionais 



com seus co-específicos.

  A compreensão da ação orientada por objetivos ocorre por volta de nove meses de vida do bebê. A 
criança se diferencia do primata não-humano, pois nesse período começa a apresentar um padrão de cognição 
social, baseado na percepção de certos objetivos específicos. Nessa fase, ocorre o engajamento triádico, há um 
compartilhamento de objetivos, ações e percepções uns dos outros com seus co-específicos. 

 Já a compreensão do planejamento de ações ocorre por volta dos catorze meses de vida do bebê. 
Nessa fase, a criança percebe que seus co-específicos produzem objetivos em contextos específicos e aprende 
a planejar as ações.  Nesse período ocorre o engajamento colaborativo, pois é o momento em que há um 
compartilhamento de estados intencionais e percepções com seus co-específicos, adotando, assim, uma ação 
conjunta para alcançar um objetivo compartilhado. A partir de então, formas únicas de interação social, 
aprendizagem cultural, representação cognitiva e comunicação simbólica acontecerão.

 O engajamento colaborativo é de suma importância, devido ao fato das crianças aprenderem a 
internalizar, sob a forma de representações cognitivas dialógicas, as perspectivas dos adultos e usá-las 
para fazer a mediação de seu entendimento do mundo e da cultura do ser humano. Brownell e cols (2005) 
afirmaram que esse conceito é baseado em interações criança-adulto, porém há evidências sobre interações 
criança-criança, em que as atividades de colaboração ocorreram somente no final do segundo ano de vida e 
que o entendimento da ação intencional também acontece mais tarde do que proposto por Tomasello e cols.
(1993) Contrariando Brownwll e colls, Vaish e Woodward (2005) mostraram evidências que sugerem que 
crianças percebem adultos como agentes orientados para objetivos antes dos nove meses e que, a partir de 
representações, as crianças aprendem relações entre ações e relações entre ações e objetivos externos.

 Para Tomasello (1999, pg. 303), os genes são uma parte essencial da história da evolução cognitiva 
humana, talvez a mais importante, pois foi o que “manteve a bola rolando. Mas não são a história toda, e desde 
que começou a rolar, a bola já percorreu um longo caminho.” 

2.4 Cognição Social

 De acordo com a perspectiva metateórica de Tomasello (1999), o intuito é encontrar uma única 
adaptação biológica com força suficiente para explicar a evolução cognitiva da espécie humana, por isso 
levantou a hipótese de que os seres humanos desenvolveram uma nova forma de se identificar com seus co-
específicos e entendê-los como seres intencionais.

 A partir do momento em que o indivíduo compreende os co-específicos como seres intencionais, 
quer com propósitos de comparação, quer com propósitos de aprendizagem social, quer com propósito de 
competição etc., essa compreensão irá permanecer mesmo em diferentes circunstâncias. A comunicação, a 
cooperação e a aprendizagem social são domínios de atividade, cada qual transformado por um novo modo de 
entender os co-específicos, o que Tomasello (1999) chama de “cognição social”.

 A questão é que essa nova forma de cognição apresentaria efeitos significativos sempre que as pessoas 
interagissem entre si no tempo histórico, transformando coisas sociais em coisas culturais (TOMASELLO, 
1999) e no tempo ontogenético, transformando habilidades de cognição primata em habilidades exclusivas 
humanas de aprendizagem cultural.

3. Considerações finais

 O objetivo deste trabalho foi apresentar um modelo proposto por Tomasello sobre a evolução das 
habilidades cognitivas humanas, mostrando que esse processo evolutivo é produto de eventos que aconteceram 



no tempo filogenético, somado aos eventos culturais do tempo histórico, acrescentado pelos acontecimentos 
pessoais no tempo ontogenétco, levando à reflexão sobre o nosso co-específico, com isso, o nosso olhar, 
provavelmente, será diferenciado e crítico quando formos planejar ações educativas.

 O autor  apresenta o enigma básico da evolução humana: seis milhões de anos é o tempo que separa 
os primatas humanos dos primatas não-humanos e considera tempo insuficiente para que a espécie humana 
desenvolvesse todas as habilidades cognitivas que os homens modernos apresentam. De acordo com o autor, 
a variação genética e a seleção natural não conseguiriam criar as habilidades cognitivas do ser humano em um 
espaço tão curto de tempo, habilidades que possibilitaram a invenção e a manutenção de complexas maneiras 
de comunicação e representação simbólicas, instituições sociais e complexas organizações.

 Diante dessa problemática, Tomasello mostra que a forma de justificar mudanças significativas nesse 
processo de evolução cognitiva do ser humano, levando em consideração o espaço mínimo de tempo, seria 
o desenvolvimento de um mecanismo de transmissão cultural, habilidade exclusiva da espécie humana, 
tornando-se possível no momento em que o indivíduo desenvolve uma nova forma de cognição social, ou 
seja, quando se torna capaz de compreender seu co-específico como ser igual a ele. 

 Essa perspectiva metateórica de Tomasello tem inúmeras implicações. No tempo histórico, a cognição 
social vai possibilitar a transformação de coisas sociais em coisas culturais; no tempo ontogenético, vai 
transformar habilidades de cognição primata e representação cognitiva em habilidades exclusivas da espécie 
humana de aprendizagem cultural. Essa nova forma de cognição social possibilita reconhecer as ações 
intencionais do co-específico, refletindo a capacidade que o indivíduo possui em fazer escolhas que são frutos 
da representação mental de um objetivo específico. Aprendemos através das ações intencionais do outro. 

 O presente trabalho também buscou apresentar a teoria de Tomasello sobre a aquisição e o 
desenvolvimento de repertórios linguísticos, mostrando, assim, uma concepção de linguagem simbólica que 
contribui para o estudo de uma variedade de repertórios verbais complexos que não estavam sendo investigados, 
de uma forma geral, pelas abordagens funcionalistas da linguagem simbólica, inclusive buscou investigar mais 
profundamente sobre os processos simbólicos mais complexos do que aqueles tradicionalmente investigados 
por essas abordagens.

 No entanto, críticas a respeito dessas propostas são diversas, principalmente aquelas dirigidas à 
compreensão e ao compartilhamento da intencionalidade como elementos importantes para o desenvolvimento 
cognitivo e linguístico-simbólico humano. Os críticos almejam maiores esclarecimentos sobre o conceito 
da intencionalidade. Inclusive, há evidências empíricas que questionam alguns dados apresentados por 
Tomasello como suporte às hipóteses do desenvolvimento de habilidades sociocognitivas de compreensão 
da ação intencional e o fato de ocorrer, nos primeiros anos de vida da criança, um compartilhamento de 
intencionalidade. (BOESCH, 2005, BROWNELL & COLS., 2005)
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Resumo: O Construtivismo, quando implantado no cenário educacional brasileiro, veio propor o abandono 
dos métodos de alfabetização pautados em atividades de decorar e repetir, como o método fônico. A substi-
tuição pela concepção construtivista trouxe como resultado a negligência com a consciência fonológica do 
educando, sem a qual se torna difícil o desenvolvimento do discente na leitura e escrita de textos. Tal fato é 
evidenciado nas produções textuais dos alunos. A ausência de um trabalho explícito e consciente da relação 
fonema-grafema pode causar sérias dificuldades no processo de alfabetização e letramento do aprendiz. Se-
gundo o censo escolar de 2009, o segundo e terceiro anos do Ensino Fundamental são as séries em que há mais 
retenção de alunos. Isto se dá pela alfabetização ser concebida como uma mera aquisição de habilidades de 
codificação e decodificação da linguagem. Assim, o processo de alfabetização torna-se mecânico e até cruel 
(SOARES, 2010).  A influência da fala na escrita do aluno também contribui para a confusão provocada no 
iniciante no mundo dos grafemas, logo há a necessidade de um trabalho reflexivo que possa mostrar a diferen-
ça entre essas duas modalidades Assim sendo, é possível notar alguns problemas ainda recorrentes no sexto 
ano. Este trabalho tem por objetivo apresentar alguns desses desvios, observados em turmas dessa série, bem 
como algumas propostas de atividades destinadas a solucioná-los. Também serão apresentados alguns jogos 
didáticos que visam à apropriação dessa consciência, objetivando, dessa forma, contribuir com o trabalho do 
professor que enfrenta tal realidade e diminuindo assim a recorrência a um tratamento terapeutizado, muitas 
vezes desnecessário (BORTONI-RICARDO, 2013).

Palavras-chave: Construtivismo; Alfabetização; Consciência fonológica. 
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1-Introdução

O desenvolvimento da Consciência Fonológica (doravante CF) do aluno da alfabetização vem sendo 
negligenciado em diversos cenários educativos brasileiros desde a aparição do construtivismo. Ele se faz 
necessário, no entanto, em todos os ambientes alfabetizadores, uma vez que os recursos metalinguísticos, 
considerando aspectos psicológicos, sociais e linguísticos, contribuem para o aperfeiçoamento da leitura e da 
escrita.  

O censo escolar de 2009 revelou que as séries em que há mais retenção de alunos são o segundo e 
terceiro anos do Ensino Fundamental. Isso ocorre porque se privilegia apenas a variedade padrão da língua, 
desprezando-se as características da fala que são percebidas e vivenciadas pelos falantes aprendizes. Assim, o 
processo de alfabetização torna-se mecânico e até cruel em relação à falta de atenção à realidade do indivíduo. 

Este trabalho, em meio a essa discussão, aborda alguns problemas resultantes da negligência com a 
consciência fonológica - ainda recorrentes no sexto ano do Ensino Fundamental - bem como algumas propostas 
de atividades destinadas a solucionar os desvios exemplificados. Também são apresentados aqui alguns jogos 
didáticos que visam à apropriação dessa consciência, objetivando, dessa forma, contribuir com o trabalho do 
professor que enfrenta tal realidade. 

2-  Consciência fonológica e princípio alfabético

O termo Consciência Fonológica pode ser explicado de diversas formas. Para Maluf e Barrera (apud 
BORTONI- RICARDO, 2013:33), a CF está relacionada a habilidades de “percepção global do tamanho da 
palavra e/ ou semelhanças entre elas, até a efetiva segmentação e manipulação de sílabas e fonemas”. Tal 
expressão remete, contudo, à capacidade que uma pessoa tem de refletir sobre os sons da língua, ou seja, de 
fazer uma análise consciente sobre eles. A CF associa-se ao conhecimento do Princípio Alfabético, pois, ao 
compreender como as palavras são codificadas (através do alfabeto, no caso da Língua Portuguesa), pode-se 
fazer a correlação entre seus registros escritos e orais, pela correspondência entre grafemas e fonemas.

Ao discutir a falta de atividades voltadas para o desenvolvimento da CF, pode-se refletir sobre o 
espaço que ela tem ocupado nas aulas de alfabetização.  A alfabetização pode ter concepções distintas. Em 
determinados contextos, é vista como simplesmente a aquisição de habilidades de codificação/ decodificação 

 da linguagem, em que se trabalha a relação entre grafema/ fonema de forma mecânica, o que considera apenas 
a variedade historicamente prestigiada da língua. Em um sentido mais amplo, entretanto, a alfabetização pode 
também remeter a aspectos contextuais da língua, como questões psicológicas, linguísticas e sociolinguísticas 
do aluno.

Diante do desafio de se elaborar estratégias que favoreçam a CF, considera-se que essa, quando não 
desenvolvida devidamente, pode ser a causa de muitos problemas para o aprendizado da leitura e da escrita. 
Apesar da proximidade entre a língua oral e a escrita alfabética, cabe desenvolver no aluno a consciência de 
que determinados registros da língua podem ser grafados de uma forma e pronunciados de outra, contemplando 
também as recorrentes variações da língua. Acredita-se, desta forma, que atividades de CF podem aumentar as 
habilidades de leitura e escrita, independente do método que venha a ser utilizado.



3 -Os métodos de alfabetização e o Construtivismo

Ao se pensar em consciência fonológica não se faz possível dissociá-la dos métodos de alfabetização, 
portanto, convém fazer uma breve apresentação sobre eles.

De acordo com Soares (apud PINSK, 2007:100), os métodos de alfabetização dividem-se em dois 
grandes grupos: sintéticos e analíticos. O primeiro grupo trabalha com unidades menores em uma ordem 
crescente de dificuldades e subdivide-se em alfabético (parte da letra), silábico (parte da sílaba) e fônico (parte 
do som dos fonemas). O segundo grupo inicia o trabalho com unidades maiores e depois segue para as partes 
que as constituem. Subdivide-se também em três tipos: palavração (parte da palavra), sentenciação (parte da 
frase) e global (parte do texto).

Segundo Queiroz e Pereira (apud BORTONI-RICARDO e MACHADO, 2013, p. 33-34) o trabalho com 
a CF é marcado pelos métodos sintéticos, dentre os quais o método fônico se destaca como o mais relevante 
no tocante ao desenvolvimento dessa habilidade metalinguística, pois prioriza o som dos fonemas. Ele parte 
do simples para o complexo, isto é, parte do alfabeto para a soletração, segue para a silabação, estendendo-
se para a palavra e por fim, para o texto. A distinção visual e auditiva / sonora dessas unidades é associada à 
correspondência grafema / fonema. Essa associação, de acordo com os estudiosos, é um princípio fundamental 
para a apropriação do sistema alfabético. É vantajoso, pois quando há equivalência entre o fonema e as letras 
, a aprendizagem ocorre de maneira rápida e satisfatória. 

Ainda de acordo com as autoras, a partir da década de 30, os métodos analíticos começaram a ganhar 
espaço nas salas de aula visto que priorizavam a análise e a compreensão em suas formas de trabalho, sendo 
o global instituído como o mais importante desse grupo. 

O método global inicia a alfabetização com historietas, ou seja, pequenas unidades de leitura com uma 
estrutura lógica de começo, meio e fim (MORTATTI, 2006:7). Em seguida, parte para as palavras e letras. Ele 
segue o caminho inverso dos métodos sintéticos, isto é, parte do complexo para o simples. 

As cartilhas eram utilizadas para nortear o trabalho do professor, no entanto, com o passar do tempo, 
elas aglutinaram os métodos fônicos e globais, fazendo com que os dois fossem trabalhados na sala de aula. 

Ambos os métodos, conforme diz Soares (apud PINSK, 2007:101) “consideram que, na etapa inicial 
de aprendizagem da língua escrita, os verbos ler e escrever devem ser tomados como intransitivos: aprender 
a ler, aprender a escrever.” Sofreram muitas críticas, pois, além de desconsiderar a realidade da criança, eram 
considerados como cansativos e baseados na repetição. Alguns diziam também que as crianças não aprendiam 
a ler, somente decoravam. A partir daí, com o advento do construtivismo, o trabalho com a consciência 
fonológica passou a ser negligenciado, o que pode explicar algumas dificuldades das crianças brasileiras em 
aprender a ler e a escrever.



O Construtivismo surgiu no século XX, a partir as experiências do suíço Jean Piaget (1896 -1980) e em meados 
dos anos 80 chegou à educação brasileira através da obra de Emilia Ferreiro, intitulada Psicogênese da língua escrita 

 e escrito em parceria com Ana Teberosky, em que apresenta essa teoria fortemente influente no ensino  brasileiro 
na etapa de alfabetização ( SOARES, 2007).

A teoria construtivista é um conceito baseado na ideia de que nada está acabado; por isso mesmo o 
conhecimento não deve ser dado e, sim, construído através da interação entre indivíduo e o seu meio físico e 
social. Assim sendo, esse processo nunca está finalizado, porque a construção se dá constantemente. O grande 
erro foi entender esse conceito como um método de ensino e construir a alfabetização fundamentada nele; 
portanto torna-se necessário primeiro entendê-lo para depois apresentar a crítica.

A teoria construtivista fundamenta-se na escrita, uma vez que acredita que o discente conseguirá se 
alfabetizar sem a ajuda de cartilhas e mecanismos que o induzem a decorar, repetir, aprender o que já está 
acabado. Há a pressuposição de que se o aluno estiver imerso em um meio que lhe proporcione e lhe motive a 
alfabetização, ele poderá atingir esse intento por si mesmo, visto que teria a capacidade de absorver informações 
do mundo exterior e acomodá-las.

 A psicologia cognitiva nos mostra, por sua vez, como diz José de Morais (2014, s/p), que

(...)a leitura de texto não é uma elaboração contínua de hipóteses, mas sim um processo 
automático, não intencional e muito complexo de processamento de letras e das unidades da 
estrutura fono-ortográfica de cada palavra que conduz o seu conhecimento ou a sua identificação.

 Por esse motivo o aluno deve ser levado a construir uma consciência fonológica e, para isso, muitas 
vezes, são necessários alguns métodos de repetição, assim como a leitura de textos.  De fato, o que não pode 
acontecer é o professor negligenciar – durante o processo de alfabetização - a realidade do aluno; uma vez 
que é imprescindível a relação da fala com a escrita para o entendimento do conceito de letras e fonemas, bem 
como o da unidade textual.

O professor deve promover ao aprendiz o acesso a todo conhecimento linguístico, logo uma estratégia 
puramente fonológica não funciona para o desenvolvimento da leitura e escrita. É necessário muito além do 
que habilidade de reconhecer fonemas; é preciso alternar trabalhos de decodificação de sílabas, letras, fonemas 
e palavras simples com atividades de leitura, para que o aluno possa desenvolver outros conhecimentos como 
sintaxe, vocabulário, bem como a entender a estrutura e a finalidade dos mais diversos gêneros textuais. 

Não cabe aqui estipular  um método de alfabetização como o mais adequado ou julgar se o construtivismo 
é melhor, e sim, mostrar  que cada um tem a sua importância e estratégias próprias e que deve ser usado de 
acordo com a necessidade do aluno, o principal aspecto a ser considerado.

4 - Problemas e propostas de atividades

A negligência com a consciência fonológica e o princípio alfabético, muitas vezes, é evidenciada nas 
produções textuais dos alunos. O não trabalho explícito e consciente da relação fonema-grafema pode causar 
sérias dificuldades no processo de alfabetização e letramento do aprendiz.



Serão identificados a seguir alguns problemas ocasionados pela falta de percepção fonológica. Para 
isso, analisaremos três produções textuais do gênero “bilhete” de alunos do 6º ano de escolaridade da Escola 
Municipal Francisco Teixeira de Oliveira/ Rio Claro (interior do Rio de Janeiro).

A) Troca dos pares mínimos:

Produção I:

“ Vó, a Dayane te ligou valando que era urgente ligue pra ela rápido.Beijos!

 Geovana.”

Na produção I percebe-se que, na palavra “valando”, não houve simplesmente um erro ortográfico, mas 
a troca dos pares mínimos /f/ e /v/. Essa troca acontece, geralmente, devido à falta de reconhecimento do traço 
fonético de sonoridade entre esses pares. De acordo com Silva (2011), a não discriminação de certos sons pode 
afetar o processo de codificação e resultar em alterações na correlação fonema/grafema.

Seguem abaixo algumas propostas de atividades para serem feitas quando o aluno apresenta este tipo 
de problema. Primeiramente, deve-se identificar o par mínimo que o aluno está trocando para assim realizar 
a atividade.

Inicialmente, o aluno deve recortar e colar dez palavras com as letras iniciais dos pares mínimos trocados 
(figura 1). Em outro momento, ele fará uma lista com essas palavras (figura 2).

 



Figura 2: Lista de palavras

Depois, o aluno deverá criar dez frases usando tanto palavras de uma lista quanto de outra (figura 3). Por 
fim, o professor solicitará a ele que ilustre as frases criadas (figura 4).

Figura 3: Lista de frases.



 

Sabe-se que a distinção entre os pares mínimos é muito sutil (vozeado/desvozeado), sendo assim, a 
proposta acima permitirá que o aluno visualize, pronuncie, reflita e contextualize tais palavras e isso o ajudará 
a fazer o uso correto de tais pares.Vale ressaltar que a atividade deve ser realizada aos poucos e não em um 
único dia, para que, de fato, o aluno assimile a distinção entre os pares. Ela pode ser realizada também no 
segundo segmento caso o professor detecte esse problema.

Outra proposta é a atividade demonstrada na figura 5. Em uma tabela com quatro colunas e com a 
seguinte disposição: na primeira, haver figuras com nomes que comecem com o par mínimo que o aluno troca, 
na segunda e na terceira, será colocado o par mínimo trocado e na última, a palavra sem a letra inicial. 

 

Figura 4: Ilustração das frases

Figura 5: Tabela –Desenhos e pares mínimos



O professor pedirá ao aluno que diga o nome da figura, depois perguntará a ele com que letra a palavra 
dita começa. O aluno deverá assinalar com um X a opção escolhida e completar a palavra com a letra inicial. 
Caso ele escolha a letra errada, o professor deverá pronunciar a palavra usando as duas opções de letra para 
que o aluno possa ouvir e refletir sobre sua escolha. Isso o ajudará a perceber o erro, sem que seja necessário 
apontá-lo. Tal proposta é indicada para alunos que estão iniciando o processo de alfabetização.

B) Troca das vogais /e/ e /o/ quando ocorrem em sílabas átonas antes ou depois da sílaba tônica:

Produção II:

“Maninha,

Marlon ligou e pediu pra te avisar quandu você acordar para você ligar pra ele urgerte.

Beijos mana!

Ana Júlia”

Na palavra “quandu” observamos a troca de “o” por “u” em sílaba átona depois e antes da sílaba tônica. 
Bortoni-Ricardo (2005) esclarece que erros como esse são ocasionados pela transposição de hábitos da fala 
para a escrita, seja pela interferência de regras fonológicas variáveis, seja pela falta de familiaridade com 
as convenções da língua escrita. Todavia não é possível falar de forma aprofundada/teórica com as crianças 
do primeiro segmento sobre as distinções existentes entre a linguagem escrita e a falada. Sendo assim, para 
auxiliá-los diante de tal problemática, sugerimos o trabalho a partir de música, pois assim será possível mostrar 
as diferenças entre a fala e a escrita sem a necessidade de se aprofundar na temática.

A proposta é escolher uma música do universo infantil e explorá-la ao máximo através do canto, dança, 
encenação, interpretação, ilustração, entre outras formas. Após realizar tal trabalho, o professor deverá gravar 
um áudio com a turma cantando a música. Em outro momento, ele entregará a letra da música para as crianças, 
que juntos a cantarão e depois, ouvirão o áudio gravado. Em seguida, o professor estimulará a turma a observar 
que há palavras que foram escritas com “e” e /ou “o”, mas quando cantadas foram pronunciadas com [i] e [u], 
respectivamente. Após os alunos identificarem as palavras, será pedido a eles que pintem somente a letra em 
que a pronúncia foi distinta da escrita (figura 6).



 

Para finalizar, deverá ser criada uma lista com tais palavras (figura 7). Os alunos deverão estudá-la para 
um ditado numa data futura. Vale ressaltar que o problema apresentado só será superado com a prática e, sendo 
assim, o ditado é válido, desde que esse deve seja feito com palavras significativas e contextualizadas como se 
pode notar na figura 7, portanto todas as palavras da lista foram retiradas da música trabalhada.

Figura 6: Letra de música

Figura 7: Lista de palavras da  música



C) Falta de segmentação das palavras na frase:

Produção III:

“ Mãe, a Cida ligo um gite patuliga a manhã cedo. 

Beijos  e abraso!

Gustavo”

Entre os níveis de CF, há a chamada “Consciência Sintática”. Esta se refere à capacidade da criança 
para segmentar a frase em unidades menores (as palavras) e, ao mesmo tempo, estabelecer uma relação entre 
essas unidades numa sequência lógica. Na produção III, identificamos uma aglutinação: “patuliga”, em vez 
de pa/tu/liga, e uma separação indevida: “a manhã”, em vez de amanhã.  Os problemas identificados estão 
associados à dificuldade quanto à consciência sintática. Inicialmente, a criança desenvolve a consciência no 
nível das palavras, pois percebe a fala como algo contínuo, em seguida desenvolve a consciência do nível 
das sílabas, o qual antecede o nível da consciência fonêmica. Este último nível de consciência se relaciona 
e coincide com o desenvolvimento da escrita nas línguas de sistema alfabético, haja vista a possibilidade de 
o indivíduo tomar consciência das estruturas mínimas da língua, ou seja, os fonemas, e estabelecer a relação 
entre os sons e os símbolos que os representam, os grafemas. 

Para o problema da segmentação, torna-se necessário fazer um trabalho que mostre ao aluno que, ao 
contrário da fala, a escrita não é um contínuo, logo há uma forma de registrar. Para isso, apresentamos três 
propostas que auxiliam a superar tal problema.

A primeira proposta consiste em um trabalho com parlendas. Inicialmente, uma parlenda escrita será 
entregue aos alunos  que deverão  pintar  os espaços existentes entre as palavras. Em outro momento, outra 
será entregue, porém sem os espaços entre as palavras. Os alunos deverão circular cada palavra e pintá-las 
com cores diferentes. Nessa etapa é importante ler a parlenda para eles sem as pausas entre as palavras. Isso 
os ajudará a perceber a importância das pausas para a compreensão do texto e que essas só serão feitas pelo 
leitor se houver espaços entre as palavras. Para finalizar, as palavras da parlenda serão recortadas pelos alunos 
e coladas com os espaços necessários para formarem o texto (figura 8).

Figura 8: Sequência de atividades com parlendas



Outra proposta é o trabalho com trava-língua. Após explorar o texto, o professor solicitará aos alunos 
que pintem os espaços entre as palavras, no entanto ao fazer a leitura novamente, deve-se combinar com a 
turma para que batam palma ao final de cada palavra (figura 9).

As propostas dadas acima ajudarão aos alunos a perceberem que as palavras têm um começo e um fim.

Desta maneira, não podemos negligenciar os fenômenos de codificação e decodificação em línguas 
alfabéticas, como o português, pois são eventos facilitadores da alfabetização. Por isso, o trabalho com a CF 
não pode estar de fora das etapas fundamentais e integrantes do processo de apropriação da lectoescrita14.

Além das atividades sugeridas acima, no ano de 2012, um compromisso formal foi assumido pelos 
governos federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios, o PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização 
na Idade Certa) que visa assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, 
ao final do 3º ano do ensino fundamental. Suas ações apoiam-se em quatro eixos de atuação: Formação, 
Avaliações, Gestão, Mobilização e Controle Social e Materiais Didáticos, em função disso, foi enviada a todas 
as escolas uma caixa com jogos que auxiliam no desenvolvimento da consciência fonológica, pois trabalham 
desde o nível da palavra até o fonema.

A caixa contém os seguintes jogos: Bingo da letra inicial, Troca letras, Bingo dos sons iniciais, Dado 
sonoro, Palavra dentro da palavra, Mais uma, Trinca mágica, Caça-rimas, Quem escreve sou eu e Batalha 
de palavras e um manual que explica detalhadamente o funcionamento de cada um desses. Os jogos, mesmo 
aplicados a alunos do fundamental II, ajudarão os alunos a desenvolverem diversas habilidades, tais como: 
a identificação do som inicial das palavras e da sílaba como unidade fonológica, a compreensão de que as 
sílabas são formadas por unidades menores, de que as palavras são compostas por unidades sonoras que 
podem ser pronunciadas separadamente, de que uma sequência de sons que constitui uma palavra pode estar 
contida em outras palavras, de que palavras diferentes podem possuir partes iguais, a comparação de palavras 
com unidades sonoras semelhantes, a exploração de rimas, a consolidação das correspondências grafofônicas, 
a segmentação de palavras em sílabas, entre outras.

14   Lectoescrita é um termo criado por Emília Ferreiro (2001) e que contempla o letramento,  pois apre-
senta um significado bem próximo a este. (ANDRADE, 2004:4)

Figura 9: Trava-língua

http://pacto.mec.gov.br/component/content/article/26-eixos-de-atuacao/54-formacao
http://pacto.mec.gov.br/avaliacoes
http://pacto.mec.gov.br/gestao
http://pacto.mec.gov.br/materiais


5 - Considerações finais

Ao observar as dificuldades com a aquisição de algumas habilidades metalinguísticas por parte dos 
alunos do segundo segmento do Ensino Fundamental é possível perceber que o trabalho com a consciência 
fonológica deve ser realizado desde a Educação Infantil, para que futuros problemas possam ser evitados. Há 
várias maneiras de se desenvolver tal habilidade, tanto no nível da letra, da sílaba ou da palavra. 

Além disso, nota-se que a escola acaba se esquivando de suas atribuições e recorrendo a um tratamento 
terapeutizado (psicólogos, fonoaudiólogos e psicopedagogos)  quando, muitas vezes, os problemas das 
crianças encaminhadas são, de fato, aqueles naturais da aprendizagem. Obviamente, alguns transtornos, após 
tornarem-se crônicos por culpa da negligência com a CF no período de alfabetização, tornam os cuidados 
desses profissionais necessários.

É válido ressaltar que o ambiente de alfabetização deve favorecer o desenvolvimento da CF a fim de 
que esta possa anteceder à compreensão do princípio alfabético de escrita, até mesmo como auxílio à sua 
apropriação, em alguns níveis. A combinação de fonemas e sílabas, a percepção do tamanho das palavras e a 
comparação fonológica entre elas são diferentes capacidades que o conceito dessa habilidade metalinguística 
abrange.

Para a apropriação do sistema alfabético e desenvolvimento da CF, por conseguinte da leitura e da 
escrita, é necessário um trabalho de alfabetização de maneira sistemática, independente do método usado, 
considerando que cada aprendiz possui uma necessidade diferente. A mediação do professor torna-se também 
imprescindível para um trabalho eficaz e satisfatório.
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Anexos

• Produções dos alunos

Produção 1
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Produção 2 

Produção 3



• Jogos do PNAIC:

 



 

 

 

 

     Este livro é uma publicação da Edur

 Foi usada fonte Times New Roman Regular, 12 PT


	top1

